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Kedves szerkesztő ur, — e sorokat 
azon a napon irom, mikor a miniszteri 
tanács kimondta a színházak bezárását 
— s így nem tudom, lesz-e egyáltalában 
aktualitása annak, amit a „Sancho Panza 
királysága" január lOnki premierjéről 
elmondok . . . Bízzunk a rejtélyes sors 
váratlan fordulataiban, a véletlenben, — 
ami minden színház életében úgyis oly 
nagy szerepet játszik, — s higyjük, hogy 
minden jóra fordul s a darab, mely 
már csaknem készen áll a színpadon, 
mégsem fagy bele e vigasztalan télbe. 
Hadd mondjak hát pár szót róla . . . 

Meg vagyok pedig akadva a mon> 
danivalómmal, mert ezúttal hiányzik ná' 
lam az az őszinte kétségbeesés, a kielé-
gittetlenség fájdalma, a heves gyűlölet 
szinte az elvégzett munkával szemben, 
— ami eddig majd minden darab meg* 
irása után jelen volt. Mi ez? Talán az 
teszi, hogy még tulmessze vagyok a 
premieretői, vagy pedig már ott tartat 
nék, hogy azt hiszem, egyszer végre 
ki tudtam fejezni, amit akartam? És ez 
a betelt kielégülés a kereső nyugtalan-
sá.3 megszűnése volna? Biztonság, melyet 
eddig sohasem éreztem, mert minden 
darabot ugy irtam, mintha első mun-
kám lenne. Nem szeretnék rá ezentúl 
sem szert tenni, mert ez a nyugtalan 
keresés hajt mindig más problémák s 
őszintébb kifejezési lehetőségek felé. 

A jó érzésem — szokatlan, hát keret 
sem az okát — onnan van talán, hogy 
ezúttal a színpadi játéknak nem natw 
ralisztikíis, hanem valóban . játékos, eh 
képzelt formáját csináltam s ami mom 

danivalóm volt, Cervantes örök köny-
vének egy elbeszéléséből, az ő valóságos 
alakjain, Don Quijotén és Sancho Paw 
zán keresztül igyekeztem kifejezni. Ma--
gas és merész irodalmi ambícióm az 
volt, hogy a halhatatlan figurák a szín-
padon is továbbéljék a könyvben raj-
zolt valódi életüket. 

Sikerűibe vagy nem, azt nem tudom 
pontosan megállapítani — annyit azon-
ban biztosan tudok, hogy a színészek' 
nek feltétlenül sikerül. Már a korai pró 
bákon is látom, hogy Sancho Panzát 
Rózsahegyi Kálmán olyan elevenen és 
élethűen hozza, ahogy minden fantáziád-
ban él, — Don Quijotét pedig Sugár 
emberfeletti valódisággal jeleníti. 

Nagyon örülök nekik. Rózsahegyi Kál-
mánt bőven nem kell felfedezni, de még 
e nagyszerű színésznél is ritkaság, hogy 
ilyen széles skálán játszón, kedélye és 
temperamentuma ennyire ki tudja élni 
magát. Örülök nagyon, hogy gazdag és 
bő tehetsége nagystílű érvényesítésére 
az én darabom adja az alkalmat. Sugár 
pedig — nem nehéz megjósolni — nagy 
meglepetése s legszebb ígérete lesz a 
magyar színészetnek. Róla annyi a mon-
danivalóm, hogy majd külön helyet ké-
rek a számára. De egyébként is nem 
igen fordult elő elég változatos színmű' 
írói pályámon, hogy ilyen kedvem telt 
volna a színpadi munkában. Rákosi 
Szidi, Bajor Gizella, Gál Gyula, Lugosi 
és a többiek mind. akik majd külön 
megemlítést és méltánylást érdemelnek. 
olvan őszinte kedvvel dolgoznak, hogy 
öröm nézni. És van, aki a jó munká= 



2. oldal SZÍNHÁZI ÉLET 
© 

nak még talán jobban örül, mint én — 
s ez végi kitűnő barátom, Ivánfi Jenő. 
— a legjobb rendező és játékmester, 
aki tudása és tehetsége teliével veti bele 

magát a munkába s magával ragad 
mindannyiunkat ugy, hogy legalább 
néhány órára mindig elfeledjük^ mi van 
ebben a szomorú világban. 

A császár páholyában 
A bécsi színházakban szénhiány miatt 

nincs előadás; a bécsi községtanács azon* 
ban esetről«esetre megengedi, hogy egy* 
egy szombat este, vagy néhanapján ün« 
nepnapon megnyissák a szinházakat. így 
volt ez mult szombaton is: egy előadást 
lehetett tartani s a világ leghálásabb szin« 
házi közönsége, a becsi, erre az estére 
néhány perc alatt elkapkodta a jegyeket. 
Én is szerettem volna elmenni az Ope« 
rába, mert véletlenül a „Pique Dame"«t 
adták, Csajkovszkynak a/t a dalmüvét, 
amely alig néhány Operaház műsorán 
szerepel és igy nagyon ritkán hallható. 
Megbíztam a hotel portását, hogy szerez« 
zen jegyet és az előadás napján három« 
szor is megkérdeztem, hogy mi lesz az 
Operával? Nagyon izgatott voltam, mert 
már egy hetet töltöttem Bécsben és min« 
den este le kellett feküdni kilenc órakor, 
mert ekkor mindent bezárnak. A portás 
mindig azt felelte, hogy jegy még nincs, 
de csak legyek nyugodt, háromnegyed 
ötre lesz. (Az előadás ötkor kezdődött.) 

Háromnegyed ötkor megjelent a szo« 
bámban a portás: 

— Herr Doktor, eine grosse Sensa« 
tion, — jelentette he és átad í a a jegyet. 
A császár páholyát ma este adták el elő« 
ször s ebbe a páholyba tudtam önnek je« 
gyet szerezni. 

Kifizettem a jegy árát. ötvenegy koro« 
nát s mentem át az Operába, a császár 
páholyába. 

A színházban eleinte senki sem tudott 
útbaigazítani: utasítottak jobbra, azután 
balra, azután menjek le egy félemeletet, 
azután forduljak jobbra, — de mikor 
mindez megtörtént, akkor megint vissza« 
küldtek, hogy menjek fel egy félemeletet 
és induljak a folyosón előre. Elődöm, 
néhai Ferencz József, sokkal könnyebben 
jutott el ebbe a páholyba. De nem baj, 
— baloldali páholyfolyosó végén, ahol a 
folyosó nagy falitükörben végződik, végre 
ráakadtam a császár páholyára. Az öreg 
jegyszedő kinyitotta az óriási tükröt, 
amely tulajdonképpen egy titkos ajtó s 

én ot találtam magam egy piros selyem 
kis előszobában, amelynek egy fehér vas« 
ruhafogas volt az egyetlen bútora. 
A jegyszedő mérgesen leszedte rólam a 
kabátot, — herceg Montenuovo előbb les/ 
köztársasági párti, mint ez az öreg jegy* 
szedő — és félrerántott egy nehéz sötét« 
vörös plüss«függönyt, amely a páholyba 
nyílott. 

O P E R N ' T H E A T E R  
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A páholy, ahonnan Ferencz József vé* 
gighallgatta az operaelőadásokat, a zene' 
kar felett nyílik, baloldalon, — ott, ahol 
a mi Operánkban, a főváros urai szoktak 
ülni. Az előterében egymástól nagy távol« 
ságra négy pirosbársony fauteil van ál« 
litva, hátul, oldalt, kis emelvényen még 
két kis bársonyszék, a kiséretnek. Az én 
jegyem a 2. számú szt'kre szólott, Ferencz 
József helyét egy kövér öreg hölgy fog» 
lalta el, én kénytelen voltam beérni Mária 
Valéria főhercegasszony helyével. De ezt 
a széket sem foglalhattam el, mert még a 
páholy hátteréből észrevettem, hogy a 
zsúfolt nézőtérről, minden páholyból s az 
egész földszintről és a roskadásig megtelt 
hatalmas karzatokról minden gukker a 
császári páholy felé szegeződik, amely« 
ben ezúttal először ültek idegenek. 

— Megvárom az előadás kezdetét, — 
gondoltam, mert irtózom a feltűnéstől — 
s majd a helyemre ülök, ha a szinház el-
sötétedik. 

. . . A karmester kopogott s a nézőtér 
csillára lehunyta mind az ezer s zemét . . 
a helyemre akartam ülni a sötétben . . 
csak egy lámpa égett, világított, sugár 
zott az egész színházban: a császár páho-
lyában. A feledékeny világosító azt hitte, 
hogy még mindig Ferencz József ül a pá« 
holyban, akinek a jelenlétekor sohasem 
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TOMPA BÉLA, MÉSZÁROS GIZA 
Thea. Andrássy»uti Szinház Angelo felv 
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oltották el a páholy kis csillárját. 
Mindenki megint odanézett, az óriási 

terem egyetlen kis világos pontjára, a 
császár páholyára, ahol kettőnkön kivül 
még két fiatal tiszt ült. (Ezek, nem tudom 
milyen rokonságban voltak a császári 
házzal.) Zavaromban a páholy falához 
nyomtam a térdemet, a fal e n g e d e t t . . . 
valami rugalmas piros bársony párnával 
volt kibélelve s oly kel lemes és oly puha 
v o l t . . . fejedelmi volt. 

A z első felvonás után kopogtattak a 
páholyajtón: Erdős Armand, a bécsi Eb 
bemühl ujságvállalat vezérigazgatója je°= 
lent meg, hogy meglátogasson. Első kér* 
dése az volt, hogy mi újság a Leszámítoló 
bankban? A Leszámitoló bankkal ugyan 
élénk összeköttetésben állok, de' be kell 
i l l a n o m , hogy a bank belső életéről 
semmi újságot sem tudok. Csakhamar ki* 
derült, hogy Erdős összetévesztett a Le= 
számitpló bank egyik igazgatójával s 

annak nézett. (Ez se eshetett volna meg 
Ferencz Józseffel .) 

Előadás után a mérges jegyszedő fel-
adta a kabátomat s miután ragaszkodott 
a monarchikus államformához: kapott tő-
lem egy koronát. 

A z utcán elgondolkoztam: a szinhá/ 
mégis csak a legdemokratikusabb intéz< 
mény: mert a negyedik emeletről ugyan* 
azt az előadást hallani, mint a császár pá> 
holyából; és azt az osztályuralmat, hog> 
a kis zeneakadémiai növendék ezerszer 
jobban értse és élvezze a muzsikát, mint 
a leghatalmasabb császár is, — ezt a? 
osztályuralmat semmiféle forradalom sem 
fogja eltörölni! Ruttkay György. 

TOMPA, BÁNÓCZY, MÉSZÁROS 
Thea, Andrássysuti Színház Papp felv. 

Az első operett cime: a „Kis Orpheus", szili-
re került 1792 junius 13sán, a párisi Panorama' 
színházban. (Szövegét irta Roubier Dechamps. 
zenéjét szerzette Dechaves.) 
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Elkésett kenctőlengetés 
Szép Ernő a Színházi Élethez 

Már elment a vonat, már bevonult a 
király, jaj én most jövök a zsebkendő* 
met rázni üdvözölve! Kedves Incze Sáw 
dor látod megkéstem. Itt van a Bródy 
Album, az egészet beutaztam, kérlek, he-
vültem, rajongtam, bánkódtam, felnevet* 
tem lelkemben örömömben és biztos zo> 
kogás is történt itt mellénybe s zakkóba 
begombolkozott mellemben, mig ez a re= 
gényes Album a kezemben volt. Gratu* 
lállak Tégedet ezér" a becsületes szép 
produkcióér. Barátom én, én meg észre* 
veszem itt magamat hogy hiányozok az 
Albumban azok közül, akik most Bródy 
Sándort megünnepelték. Óh te mintha 
remek pohárzengést hallanék ki palotá-
ból és hozzá hév cigánymuzsikát. Én 
meg az utcán maradtam, a ragacsos jár> 
dán ideki magamba. Barátom fáj hogy 
hiányzik az én vivátom a hangok köz-
zül. Szólottál nékem is igaz, hogy adjak 
valami kis kéziratot Bródy Sándor felől. 
Nyavalyogtam hogy jól van, majd, majd 
máskor, most nem tudok, sok alantas 
firkálni valóm van, ilyenkor nem lehet 
ilyesmit, fáradt vagyok, satöbbi. Tudod 

mi a satöbbi: az barátom hogy totál 
tönkre csináltatok engemet evvel a ti 
világháborútokkal. Megsemmisítettetek 
kérlek. Hát hogy szabad háborút hozni 
egy olyan valakinek az életére, ki e föU 
dön arra készült hogy az istenadta éle' 
tet magának összefigyelje s terjedelmes 
jegyzökönyvet vegyen fel róla? Hogy 
szabad olyant tenni, háborút rendezni 
nekemWHogy szabad, mondd, hogy sza: 
bad valakit puskával meglőni itten? 
Hiszen az is, az a meglőtt katona, az is 
én vagyok. Az is az életet tartotta itt 
magában. Jó csak azért mondom bará--
tom mert ezek után olyan feladat jön 
rám, hogy szeretetet beszéljek ki egy 
olyan férfialak felöl akit itt a világban 
megszorítások nélkül, egészen szabadon, 
a szeretetnek a legmagasabb hőfokával 
megszerettem. Hát hol van most már az 
én lelkem, hát hol van most az én tiszta 
eszméletem, hogy meg tudjam mondani 
ha felkérdeznek, hogy Bródy Sándor 
urat hogy mint szeretem, miért, és aztán 
mivel tudom ezt igazolni. Barátom nem 
tudom mikor jövök helyre annyira, hogy 

SOMIAK BOROSS. RÊK1-FFT. RAJNA. LAKY. KÖKÉNY 
Miivösz tir. Andrássysuti Szinház Papp felv. 
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et tudjak akármilyen kurtán is számolni 
vele hogy miféle hangulatokat, képzete* 
ket, mily édes gyökér édességet és mily 
tragikus sötét bor ízeket hozott nékem 
annak a szeretetnek az. érzése, a Bródy 
Sándorhoz való szeretetemnek érzése. 
Egyszer tán leszek olyan szemtelen, ösz> 
szeszedem magam barátom irni Bródy 
Sándor úrról a Te lapodba ha elfogadod 
majd. Most nem merek ilyen dolgot pro* 
bálni, igy pocsékká tett bensővel. Ugy 
hiszem a szeretet egy másik ember iránt, 
az lobosodás a szivén. Nem? Én úgy én 
zem. Oly hő valami az, te, s oly fájdaU 
mas. Majd irok egyszer Bródy Sándor 
úrról, majd. Nagyon rosszul esett azért 
hogy az Albumban én nem adok ham 

•got. Tudom nem igen van jussom az iró 
$ művész urak közt szerepelni, mégis szét 
rettem vón most ott lenni köztök. Irigy 
kutya vagyok. Nem tudtam barátom 
hogy ilyen nagy hecc lesz; azt nem 
mondtad. Gondolom ha mégis könnyel* 
miien valami kéziratocskát csaptam 
volna a mult héten, azt hoztam volna 
fel, azt a gyanúmat hogy talán csupa 
csúf önzésből húzok úgy Bródy Sándor 
úrhoz, azért mert fi olyan fiatal és azt 

tanúlom ki tőle, azt lesem mellette, hogy 
hogy kell ifjan élni, az ő szivének, fejé 
nek világító tüzeléséből csenegetek ma> 
gamnak is. Igen. Képzeld kérlek hogy én 
írtam az Albumba Bródy Sándor úrnak 
azokat a gyönyörű arcképeit. Te, az 
isten áldjon meg ne szólj valahogy Sán 
dor bácsinak hogy én nem irtam az Al-
bumba. Nem mintha ezér megharagudna 
rám, óh! — csak nem akarok Előtte fel-
tűnőséget csinálni. Azt hogy nem irtam 
az Albumba, azt ö úgyse vette észre 
Szervusz, ' Szép Ernő. 

M ^ m TARTALÉK. Ambrus Zoltán di-
' ê s^ fëÊ , rektor már régen elhatározta, hogy 
V elgy Hauptmann'-darabot is beieil» 
A y j leszt a Nemzeti műsorába és válasz-

tása az „Und Pippa tanzt" cimii da» 
rtiKríi o=.ett Közheiöttek azonban az uj magyar 
darabok, a „Sancho Pansa királysága" és az 
„örvény" s igy a német darab élőadása halasz» 
tást szenved. 

— Egyelőre tartalékba helyezzük a Pippát. 
— szólt Ambrus Zoltán Hevesi Sándor rende» 
zőhöz. 

—• Már értem, — elméskedett Hevesi. — Ez 
lesz az igazi — Hauptmann in der Reserve. 

BÁNÖCZY, N A G Y , R A J N A . BÉKEFFJ, KORTHY 
Francia. Andrássysuti Szinház ' '^PP /0 ' " 
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Hol lehet igazán mulatni? 
A felelet egyszerű: az Andrássyuti 

Színházban. A kis szinház uj műsora 
maximumát adja annak, amit ma egy 
kabarétól el lehet várni, egyik kitűnő 
tréfa a másikat követi és a tréfákban 
mulatságos ötletek kergetőznek. 

„A szerkesztő úr"=ban, Békeffl László 
tréfájában, a kitűnő iró helyett egy iro= 
dalmi ambíciókkal túlfeszített kereskedő» 
segédet küldenek be a lap tulajdonosán 
hoz. A segéd urat Szomjas Mórnak hivs 
ják és állandóan szeretné bemutatni 
magát: 

— Szomjas vagyok . . . mondja legalább 
tizszer, hogy felvilágosítsa a főszerkeszs 
tőt a tévedésről, de ő mindannyiszor 
félreérti és vizzel kinálja meg és a sze* 
rencsétlen flótás kénytelen az egész kor= 
só vizet kiinni. 

• 

Szenes Béla Francia cimen irt egy kis 
tűnő tréfát. A hőse egy terézvárosi aszs 
szony, akinek van egy hűséges férje és 

van egy hűséges barátja hét esztendő 
óta. A barát Klein Aladár, cégvezető a 
Flesch és Fischer cégnél 1200 fixxel. Az 
asszony hűséges is mindakettőhöz, de 
egy francia tisztet szállásolnak el a ház* 
ban és .a feleség megbolondul: 

— Meg akarsz csalni bennünket... — 
kiált fel közmulatságra Klein Aladár. 
amikor hallja a francia érkezését. * 

Bródy Miksa tréfája a Művész úr, 
hőse egy hires zongoraművész, akit házi 
hangversenyre invitál meg egy hirtelen 
meggazdagodott család. A művész urat 
összecserélik egy kedves pedikürrel, 
Friedmann Leóval, aki igy mutatkozik be: 

— Bonzsúr, Bonzsúr . . . én ismerem a 
családot. A nagymamának a nagyujján 
van két tyúkszem, az úrnak a talpán egy 
hámképlet, a mamának, mint a nóta 
mondja, minden ujján kettő, h á r o m . . . 
és a lánynak a rózsaszínű ujjak mellett 
egy gyöngyöcske . . . 

A hisztérikus házikisasszony alig várja 
a zongoraművészt és elsőnek rohan 

SOMLAR, RAJNA. BfíKEFFT. KALLAI, KÖKÉNY 
Művész ur. Andrássvmti Sziníiáz Pupp felv. 
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Friedmann pedikür elé: 
— Mester, alig vártam . . . mondja. 
— Ennek fáj biztosan a legjobban . . . 

— állapítja meg a pedikür . . . 
« 

Harsányi Zsolt tréfája Boci. A pesti 
fiatalúr egy büfféhölgyet óhajt feleségül 
venni és viszi bemutatni a menyasszonyt 
az apjának, vidéki házukba. A lány meg= 
érkezés után neki esik a falon lógó ké* 
peknek. 

— D e gyönyörű . . . — mondja az egyik 
képre. 

— Velasquez festette, — feleli a fiu . . . 
— Direkt, személyesen h o z t a ? . . . — 

érdeklődik Boci tovább. 
— T e csacsi, az régen m e g h a l t . . . 
— Hát ismerhetek én személyesen 

m i n d e n k i t . . . — jegyzi meg indignálódva 
Boci kisasszony. 

» 

A tréfákon kiviil kitűnő magánszámok 
teszik igazán mulatságossá a 1 műsort. 
Kettőt be is mutatunk teljes egészében. 
A z egyiket Kökény Ilona énekli, a cime 
Tilla, a másikat Boross Géza, a cime 
Szerelő. 

Tilla 
Szövését irta; HARSÁNYI ZSOLT. 

I. 
Jó férjemel, Krausz Attilát én nem hagytam 

I békibe. 
És hogy életem hiányos, azt beszéltem néki be. 
Nem szabad fecsérlenünk a gyorsan szálló 

[ percekel. 
Belvárosban meg kell nézn.ink azt az ujabb 

\ Herpeget 
S bár a jegyre egy félhavi fizetése ráfolyott, 
Kedves férjem, jó Attila, megfendelt egy páholyot, 

HUSZÁR, SOMLÁR. NAGY, RAJNA 
Ruha, Andrássysuti Sziliház Papp felv. 

Este hétkor mink beültünk, a darab meg-
kezdetett. 

Néztem, néztem, és a gukker a kezembe resz-
Iketett. 

Refrain: Ó Attila, ó Attila . . . 
Látod, ugye érdemes volt, érdemes volt, 
Látod, látod, ó Attila, 
Jó a Tilla, jó a Tilla, jó a Tilla. 

II. 
Tilla, az egy grófné, aki minden nadrágost 

I tegez, 
Ejnye, ejnye, csodálkoztam, grófi körben jól 

Imegy ez. 
Egyik úr báró Damoklesz, ki egy késről fantazál. 
Másik úr egy jó kis gyilkos, Belzebub, vagy 

fBaltazár. 
Harmadik úr egy Harsányi de a Rezső, nem a 

[Zsolt, 
Ki az ópium erzacról több szakkönyvet bemagolt. 
Negyedik úr Tillangónak férje volt, ha elhiszik, 
Ötödik úr . . . nem tudom már . . . sokan vol-

Itak egy kicxit. 
Refrain: Ó Attila, ó Attila . . . 

Látod, ugye érdemes volt, érdemes volt. 
Látod, látod, ó Attila 
Jó a Tilla, jó a Tilla. jó a Tilla. 

III. 
Haulay a szerepben minden nadrágost megesz» 
Kést ad nekik a kezökbe és azt mondja, most 

Itegezz. 
Mikor aztán a testőrből játszik el egy részletet. 
Ezért egyik meggyilkolja és a darab kész lehet. 
Ámde jön a nyomozás még, hogy Tillát ki 

/ölte meg 
Bárdost erre a színpadon kihallgatja egy detek 
Bárdos erre azt feleli, Isten látja lelkemet. 
Azt ilyen nagy tolongásban megmondani nem 

liehet. 
Hefrain: 0 Attila, ó Attila . . . 

Látod, ugye érdemes volt, érdemes volt. 
Látod, látod, ó Attila! 
Jó a Tilla, jó a Tilla, jó a Tilla. 

LAKY, BÁNÓCZY, KORTHY, BÉKEFF] 
Francia, Andrássy^uti Szinház Papp felv 
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Egy kis segélyt szintén elfogadtam, 
S nem valék rest, gyorsan útra kelni, 
Hogy elmenjek rögtön leszerelni. 
Refrain; Az én nevem Cipszer Elek, 

S leszerelek, leszerelek. 
Leszerelek, leszerelek leszerelek kérem, 
Leszerelek, leszerelek, leszerelek végre. 
Le, le. le, le, leszerelek, az én nevein 

[Cipszer Elek. 

II. 

Leszereltem katonaruhámat, 
Először a térparancsnokságon. 
S amit adtak, ötszázöt forintot. 
Micsinyájak? busán zsebrevágom. 
És egy másik uniformist vettem, 
Husz forintot abba befektettem. 
Annyi kellett zubbonyra, nadrágra, 
S elmentem a várparancsnokságra. 
S mer az állam mostanság nem s/nfér; 
Leszereltem ötszázöt forintér. 
Refrain: Egyszer-kétszer leszerelek . . . 

III. 
Es kimentem az Üllei-utra, 
Az Ullei-uti kaszárnyába, 
S leszereltem egy délután kétszer. 
Az épület jobb és bal szárnyába. 
S ahol Pesten egy laktanyát leltem. 
Én mindenütt lesze-leszereltem. 
Mer megértjük a Linder szavát mi. 

MÉSZÁROS, BÁNÓCZY 
Thea. Andrássysuti Színház Popp felv 

IV. 
Eddig volt; a Villát én Csillag Annának kép-

( zelem, 
Százhetvenöt emberhoxszú Loreley-érzelem, 
Hazamenet a kocsiban jó férjemet tépdesém. 
Nos, barátom, okultál-e, itt ezen a népmesén 
Férjem nem szólt, hanem otthon diszlet nél-

kül, kés nélkül, 
Ópium és tennisz nélkül, sőt mit mondjak, 

Iész nélkül 
Nekem esett, imádott és kedves volt és hencegett, 
Hogy az Isten is megáldja nekem azt a Herceget. 
Refrain: 0 Altila, ó Attila . . . 

Látod, ugy-e, érdemes volt, érdemes volt, 
Látod, látod, ó Attila, 
Jó a Tilla, jó a Tilla. jó a Tilla. 

A szerelő 
(Egy uj iparág dala.) 

Sïôvegét irta: GÁBOR ANDOR. 

MÉSZÁROS GIZA 
Thea. Andrássysuti Szinház Papp felv. 

Három évig kint a fronton voltam. 
Illetőleg, hogy csak lettem -volna. 
Ha ez ellen már kellő időben, 
óvintézkedést nem tettem vóna. 
Mindamellett hazaérkeztem most. 
Pályaudvaron jól étkeztem most. 
Amit adtak, mindent megragadtam. 
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Ha nem akar katonákat látni. 
Mi nem fogunk ővele perelni. 
Katonának muszáj leszerelni. 
Refrain: En egy párszor leszerelek. 

En egu párszor leszerelek. 

IV. 
Ilyen módon van már egg kis tőkém. 
S a zsebemben egu vasúti bérlet. 
Menek illetőségem helyére. 
És én ott is leszerelek, kérlek. 
Pozsony, Sopron, Vác és Érsekújvár. 
Mindenütt több barátságos ur vár. 
Pénzt ad ur és kalácsot ad ur né, 
S folyik a leszerelési furné. 
S kilóg szegény pénzügy-mimi nyelve, 
S még mindig nem vagyok leszerelve. 
Refrain: S hóttomiglan leszerelek. 

S hóttomiglan leszerelek. 

Csak a legjobb színész viszi az életet a szín* 
padra, de a legrosszabb szinész is kiviszi a 
színpadot az életbe! 

VENDREY FERENC 
Városi Szinház: Marcsa katonája Labori felv 

Lesz-e színházi forradalom ? 
Irta: Relie Pál. 

Természetesen csak irodalmi szempont* 
ból gondolok erre a kérdésre. Illetve nem 
gondolok sehogy sem. N e m is én vetet* 
tem fel a kérdést. Egy müncheni barátom 
— belső színházi ember — irja hozzám 
intézett levelében: „Hát ti hogy vagytok 
Pesten, szinházilag . . . ? 

— Köszönöm jól, — siettem a felelettel, 
de aztán meglassítottam a tempót. Mer 
a furcsa levél aztán igy folytatódik: 

— Tudod barátom, a forradalom kitö* 
rése óta, mi itt egy egész különös helyzet* 
ben vagyunk a színháznál. V a n vagy tiz* 
husz darabunk a raktáron. Valamennyi 
most került volna előadásra és most. — a 
forradalom után, — nem tudunk, illetve 
nem merünk velük mit kezdeni. Tudnod 
kell ugyanis: — nyilván nálatok is ugy 
van -— ezeknek a daraboknak a szereplői 
csaknem mind ahhoz a régi világhoz tar* 
toznak, mely ellen a forradalom tulajdon* 
képeri kitört. Itt vannak a titkos diplo* 
mácia f inomkodó képviselői, a nagytőke 
Cézárjai, a grófok és junkerek, királyok 
fejedelmek, szóval mindazok, akikről erre 
mifelénk — és ugy tudom felétek is — 
tudni sem akarnak. Jó részüket elsöpörte 
a forradalom, egy tisztes percentjük egye* 
lőre elvonult a világ, az élet szinpadáról. 
aki megmaradt közülük, azt most alakítja 
át az uj világrend. D e mit kezdjünk ím 
velük? Adhatunk=e olyan műsort, ahol 
még mindig ők a világ faktorai, ők a köz-
szereplés, a társadalom s ennélfogva a 
színházi érdeklődésnek is központjai? 
Gondolnak=e erre nálatok, a ti színházai* 
toknál? És te, kedves barátom, mit gon* 
dőlsz? Leszíe színházi forradalom, mely 
hamarosan elsöpri ezeket a szereplőket? 

-— Gondol a fene! — akartam feleim 
első indulatomban, de aztán eszembe ju* 
tott, hogy erre a feleletre se a fenétől, sc 
a pesti színházaktól nem kaptam megbi* 
zást. Meg aztán, mit tudom én, mire gon* 
dóinak a szinházak direkciós szobáiban! 

A magam részéről nem látok olyan 
nagy veszedelmet a dologban, ősz intén 
szólva, nem tartok az irodalmi forrada* 
lomtól, tehát a színházitól sem. Legke= 
vésbbé tartom azonban ijesztő mumus* 
nak. Egyszerűen azért nem, mert hiszen 
az irodalmi forradalom már megvolt és 
jóelőre megelőzte, sőt meg is alapozta a 
most zajló forradalmi folyamatot. Én te* 
hqt a müncheni, de a budapesti szinhá* 
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y j G H MANCI, KERÉNYI GABI, GERO ERZSI 
Városi Szinház: Marcsa katonája Laborl feb>. 

idk raktáraiban várakozó külügyminiszter 
rektől, nagytőkésektől , grófoktól és csá* 
szároktól sem félek. Bizalmam az irók* 
ban. A z irók, még a legkisebbek is, többé» 
kevésbbé mindig forradalmárok voltak és 
azok is maradnak. A minden létezővel 
megelégedett irók: nem irók. Anélkül, 
hogy ismerném a müncheni készletet, — 
jórészt a budapestit sem ismerem — va= 
kon merèm állítani, hogy a raktáron levő 
régi közszereplők lényegükben nem olyas 
•u>k, hogy sértenék az uj világrendet. 
Egész biztos vagyok benne, hogy a focs 
radalom előtti Írókat nem az a cél ve* 
zette, hogy az emberiség ideáljaiként és 

mintaképeiként szerepeltesse a diploma-
tákat, fejedelmeket, grófokat és kapita» 
listákat. El tudom képzelni, hogy ezek 
az emberek nemcsak diadalivek alatt jár» 
nak, hanem igen gyakran -súlyosan drá> 
mai kalodákban, vagy a guny bolondsip» 
káiban. Ez igy volt már akkor is, ami* 
kor a szinház tájékain még gondolni sem 
mertek forradalomra. 

D e különben sem félek tőlük és nem 
féltem tőlük a közönséget sem, a szim 
házat sem. Megengedem, sőt remélem, 
hogy az uj irodalom többet fog foglal* 
kőzni a jövővel és a ma problémáival. De 
tudom azt is, hogy semmifé le irodalom 
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soha sem feledkezett meg a muTtról. A 
jövő ismerete involválja a mult ismere* 
tét. Mért éppen a mai irodalom fordul* 
jon el a múlttól? Bizonyos vagyok ben= 
ne, hogy az uj, szabadabb világ nem fogja 
előirni az irodalomnak, hogy mi iránt ér« 
deklődjék. Sőt szentül hiszem, hogy az 
uj, demokratikus élet minden eddiginél 
jobban fogja respektálni az irodalom szu= 
verénitását. 

— N e m gondolsz^e arra, kedves bará* 
tom, — folytatja aztán a müncheni levél 
hogy, már csak i ldomosságból is az uj 
világrend iránt, jó lenne valahogyan át* 
alakítani ezeket a régi szerepeket? 

Rettenetes gondolat! Eltekintve attól, 
hogy ez az uj világrend bizonyára leg* 
kevésbbé számit ildomosságra, — az 
egész helyzetet , a forradalom lényegét 
félreérti az, aki ilyesmire gondol. V a g y 
mit gondol müncheni barátom? A z t hi= 
szi talán, hogy a szabad Amerika köztár? 
sasági e lnökökké alakította Shakespeare 
királyait? Vagy , hogy a köztársasági 
Franciaország csak mint kommunista agi* 
tátort engedte színpadra Molière Harpa= 
g o n j á t ? . . . Elég problémától fáj most a 
fejünk. Minek még i lyenekkel is kompli* 
Wálni. 

SARKA Dl ALADÁR VIGH MANCI 
Marcsa katonája Labori felv. 

Pesti dirigensek 
Major Henrik rajzaival 

A budapesti zenei közönségnek ma 
nincsen olyan kimondottan favorizált dis 
rigense, mint amilyen volt a maga idejé* 
ben Colonne Párisban, Richter London* 
ban, Erkel Sándor nálunk vagy amilyen 
ma Berlinben Fried Oszkár, Bécsben 
Löwe Ferdinánd. A mai pesti közönség' 
nek még nem laikus része sem érdeklő* 
dik túlságosan ama frakkos ur iránt, aki 
a zenekar élén pálcájával hadonászva, a 

KERN ER FERENC 
Major rajza 

komponista gondolatait tolmácsolja és 
amikor egy operaelőadást hallgat, egészen 
mindegy neki, Kerner dirigálté vag> 
Tango, nem is szólva arról, hogy egy be> 
mutatóról szóló kritikában már el sem 
olvassa azt a másfél sort, amelyben a 
kritikus megemlékszik róla, hogy „az uj» 
donság zenei részét N . N . tanította be 
és vezényelte , szokott biztosságával é1' 
művészi értelmezéssel." A dirigens mükö» 
désének, valljuk be egészen őszintén, 
vajmi kevés értéket tulajdonítanak ná* 
lünk és a „jól hangzik'^kal megszűnik a 
legtöbb zenei birálat. Vannak viszont 
úgynevezett zenei smokkok, akik asze* 
rint értékelik a müvet is, az előadást is 
hogy ki dirigálja, mintha a karmesternek 
módjában állna emelni, fokozni egy 
zenemű értékét. A karmester keze alatt 
nem lehet értékesebb a zene, mint 
amennyi értéket a zeneszerző benne 
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adott, de ezek az értékek épp ugy eltün= 
hetnek a rossz karmester pálcája alatt, 
mint amenyire kiemelkednek akkor, ha 
a dirigens belefekszik a dologba. 

A z olyan színházban, ahol a zene dos 
minál, tehát operánál és operèttnél, a 
karmester a legfontosabb tényezője az 
előadásnak. Lehet a rendezés még oly kis 
tűnő, játszhatnak a színészek még oly 
pompásan, ha a karmester nem „vág be" 
jól, vagyis nem adja meg a kellő pilla* 
natban a jelet a zenekarnak, az énekes« 
nek vagy a kórusnak, hogy mikor zen« 
ditsen rá, egyszerre fölborul minden. És 
mennyi munka, mennyi fárasztó, hosszú* 
hosszú, agyondolgozott , agyonkiabált dél» 
előtt kell hozzá, amig odajut a dolog, 
hogy a zenei reprodukció egyes tényezői, 
a zenekar, a magánénekesek és a kórus 
összekerülhetnek — közös próbára! Mert 
amikor az egyes részekkel elkészült a bes 
tanulás, akkor kezdődik csak az igazi 
munka. 

A laikus persze mindebből csak annyit 
lát, hogy az előadás kezdetén egy frakkos 
uri ember kúszik fel a zenekar mélyéből 
a sugólyukkal szemben elhelyezett dobos 
góra, azután elsötétül a nézőtér, gyenge 
kopogás hangzik, két kar nyúlik a leves 
gőbe, a zenészek feje fölött és a karok 
lendítésére egyszerre felcsendül a mus 
zsika. H o g y ki a karmster, akinek kezés 

.SZIKLA ADOLF ' 
Major rajz» 

T A N G O EGISTO 
Major rajza 

ben összefut az egész előadás menete, 
rendje, akinek pálcája, mint egy varázs» 
Vessző, fakasztja a hegedűk; trombiták, 
fuvolák nyers tömegeiből a legköltőibb 
finomságú zene drága kincseit, azt több* 
nyire nem is tudja, nem is nézi a laikus 
színházlátogató. A zene, a színpad köti 
le a figyelmét, a karmesterre nem is 
ügyel. À connaisseur,'aki a müélvezésnél 
f igyelembe veszi a részleteket is, már 
nagy súlyt helyez a dirigensre is, a gya» 
kor'lott muzsikus pedig a sötét nézőtéren 
a háttal álló vagy ülő karmester egyet? 
len gesztusából megállapítja, hogy ki ve» 
zényli a zenekart. Mert ahány dirigeíis 
van, annyiféleképen dirigál. Mindegyik» 
nek megvan a maga különlegessége, a 
maga sok jó és rossz tulajdonsága. Ezek» 
ről akarunk most itt szólni. 

A z Operaháznak van jelenleg a legtöbb 
dirigense, ami természetes is, mert hiszer 
az ország legelső zenés színháza és a? 
esti e'őadások mgllett a folytonos próbák 
gyakorlatok, korrepetálások is bőver 
adnak munkát annak a hét muzsikusnak 
akikből az Operaház dirigensi gárdája 
á l l Kettő közü'ök a főzene i ja < atói cime: 
viseli. Kerner István, a rangban, múltban 
idősebb főzeneigazgató, az Erkelskor-
szak érdemes reprezentánsa. Erkel Sán> 
dórnak, az Operaház nagynevű karnagyán 
nak tanítványa és közvetlen utódja: min; 
egészen fiatal korrepetitor vette át a di= 
rigensi pálcát mesterétől, mikor az tizen» 
nyolc évvel ezelőtt meghalt. Elsőrendű 
muzsikus, nasvszerü füle van, a legkisebb 
hibát észreveszi és nálánál bravurosab» 
ban kevesen' értenek a partiturasolvasás 
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művészetéhez. N e m szereti a próbákat, 
lehetőleg igyekszik a zenekar tagjait is 
a fáradalmaktól megkímélni, de szentség 
előtte a muzsika és jaj annak, aki nem a 
kellő komolysággal foglalkozik vele. Nyus 
godt temperamentuma, nagyszerű zenei 
biztossága és hidegvére megengedhetővé 
teszik, hogy kevés próba, után is zökké* 
nés nélkül eldirigálhassa a legnehezebb 
müveket. Pálcájának markáns lendülete 
összetartja az egész zenekart és szin* 
padot, kisiklás, baj sohasem érheti. Külö= 
nősen a klasszikusok, Beethoven, Mozart, 
valamint a zenedráma nagy mesterének, 
Wagnernek müveiben remekel. Mint egy 
győztes hadvezér áll zenekarának élén, 
impozáns alakja, szépen mintázott ma= 
gyar feje, a nagy fe l fokozások után ki* 
meredve magasra emelkedő karja, szugs 
gesztiv erővel uralkodnak az együtte* 
seken. 

Tango Egiszto, az olaszból magyarrá 
lett főzeneigazgató, egészen újdonsült 
ebben a minőségben, de i t tmüködése óta 
gazdag érdemekben. Tökéle tes ellentéte 
az, hogy a pálcája alatt frissen csendül 
Kernernek. Hallatlanul szorgalmas és szi= 
vós, nem kiméi semmi fáradságot, csak 
hogy egy részlet mentől finomabban ér* 
vényesüljön. Sohasem elég számára a 
próba, a zenészekkel, énekesekkel szem« 
ben a kíméletlenségig követelőző, ha kell, 
goromba is, de nagyszerű fegyelmet tud 
tartani és elér mindent, amit akar. Mig 
Kerner az együttesekben érvényesül, 
Tango a részletező finomságok híve. Le* 
tompítja zenekarát, csak a legszüksége* 
sebb szólamokat engedi érvényre jutni és 
próbákon képes tizenötször is ismétel* 

MARKUS DEZSŐ 
Major rajza 

tetni valamit, csakhogy kifogástalanul 
menejen. Bámulatosan mozgékony. N e m 
csak a karjával, egész testével is dirigál 
Próbán is órák hosszat áll a karnagyi 
emelvény előtt, a pianóknál kicsire huzó* 
dik össze, a fortéknál lábujjhegyre állva 
nyújtja ki alacsony termetét, a nagy 
együtteseknél dobog a lábával és extázi* 
sában akárhányszor felugrik féllábbal a 
karmesteri zongora tetejére. Verdi müvei 
Tangónak köszönhetik nálunk renaissam 
ceukat, a magyar szerzők pedig már csak 
âz ő pálcájában biznak, amióta Bartók 
Béla két müve vele és általa jutott mee-
érdemelt, méltó sikerhez. 

Ábrányi Emil, kit az ifj. jelzés külon< 
böztet meg azonos nevű atyjától, a ki= 
tűnő költőtől, a legsokoldalúbb dirigense 
az Operaháznak. Ha a kö l tő Ábrányi 
Emilt annak idején „zengő krágli"«nak 
nevezte egyik népszerű élclapunk, a fia 
joggal kiérdemli a „zengő pálca" elneve* 
zést. Ifj. Ábrányi Emil karmesteri mü> 
ködése mellett jeles komponista is, több 
értékes müve aratott már szép sikert, de 
dicséretére legyen mondva: ugyanolyan 
lelkesedéssel dirigálja más szerzők müveit 
is, mint a magáéit. A melódia szerelmese 
Ábrányi. Meleg, lágy dallamokba szintt 
belefekszik, ezeket forszírozza, dombo-
rítja és pálcájának intésére nem csak a 
színpadon énekelnek, hanem a zenekar? 
ban is. A vezénylése csupa temperamen 
tum, de ideges mozdulatai mellett is pom 
pás áttekintéssel uralkodik a helyzeten 
és legbravutosabb dirigensi ténykedésé* 
éppen mostanában követte el, amikor alie 

ÁBRÁNYI EMIL 
Major rajza 
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BERTHA ISTVÁN 
Major rajza 

két próba után elvezényelte a beteg 
Kerner helyett a kilencedik szimfóniát a 
filharmonikusok hangversenyén. 

A balletek vezénylésében specialista 
Szikla Adol f , aki több mint negyedszá« 
zad óta tagja az Operaháznak. N é h á n y 
évvel ezelőtt nyugdíjazták, de érdemeire 
való tekintettel gróf Bánffy reaktiválta. 
Mem csak dirigál, de komponál is bal* 
leteket és annyira táncra lendül a pálcája, 
hogy még az operáknál is olyasfajta gra* 
ciozitással integet az énekeseknek, 
mintha jelzései fürgelábu ballerináknak 
szólnának. D e ettől a külsőségtől elte« 
kintve, kitűnő muzsikus Szikla Adolf , 
komoly feladatokat tud megoldani, min« 
den esetben és nyugodtan rá lehet bizni 
az előadást. 

A z állam másik színházának, a Nem« 
zeti Színháznak csak egv dirigense van: 
Kun László, a legfanatikusabb magyar 
muzsikus. A színházban ritkán akad 
dolga, olyankor is többnyire csak a szín* 
falak mögött van a szerepe, de lelkes 
szolgálatokat tesz a magyar zenei kultu* 
rának tanári minőségében a Zeneakadé* 
mián és maradandó érdeme a Szimfónia 
kus Zenekar több éves működése, mely 
a zenekari hangversenyek számára nevelt 
nálunk uj publikumot. Kurtára fogott, kös 
nyökből kilökött mozdulatokkal üti a 
taktust, a partiturát rendesen kívülről 
tudja és azért nem éri baj akkor sem, 
mikor túláradó temperamentumával le« 
löki maga elől a vezérkönyvet , sőt gyaks 
ran a kótaállványt is. Él=hal a zenéért és 
fanatizálja zenészeit is, akik éppen ezért 

szeretik és tisztelik. 
A Városi Színházban külön dirigense 

van az operáknak, külön karmestere az 
operetteknek. A z operákat, melyekkel 
oly szép sikert arat a szinház, Márkus 
tanitja be és vezényli . Kiválóan képzett 
karmester, hihetetlenül sok operát ismer 
az első ütemtől az utolsóig. N a g y német= 
országi gyakorlat után került az Opera* 
házhoz, ahol hosszú évekig működött a 
zenekar élén, majd az általa alapított 
Népoperában működött és jelenleg a 
Városi Szinház zeneigazgatója. Aki nem 
ismeri nagy zenei kvalitásait, azt hiheti 
róla első pillanatban, amikor vezényelni 
látja, hogy kezdő=dirigens. Állandóan a 
partiturát bújja, aranykeretes szemüvegén 
át örökösen a kótafejeken csüggnek 
szemei s hogy el ne tévessze, a nehezebb 
helyeknél balkezével vezeti az olvasást, 
mint az elemi iskolás gyerek az ábécés 
könyvbén. Néha felcsillan a szemüveg a 
szinpádra is vagy odavillan egy hangszer* 
csoport felé: ilyenkor rendesen egy ké= 
nyes bevágás következik. E furcsa külső* 
ségektől eltekintve azonban Márkus 
D e z s ő kitűnő muzsikus és európai nivóju 
dirigens, aki bámulatos produktivitását 
megmutatta a Népoperában és e múltja 
után bizvást várhat tőle értékes munkát 
a Városi Szinház. 

A z operetteket Stephanides Károly ve* 
zényli a Városi Színházban. A Vigszin* 
házból került ide a társulat törzsével 

VINCZE ZSIGMOND 
Major rajza 
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STEPHANIDESZ KÁROLY 
Major rajza 

együtt, melynek egyik leghasznosabb tag« 
ja. Csupazenesember, rajongója a muzsis 
kának és ez az áhítatos zeneimádata teszi 
lehetővé, hogy mindig tudjon élvezni egy 
melódiát, ahányszor is hallja. Innen van 
meg minden előadáson a sokszor játszott 
operettzene és ezt a frisseséget szuggesz== 
tiv erővel viszi át a színpadra is, ahol a 
színészek a tizedik előadás után már 
kezdik únni a dolgot. Stephanides az ele» 
gáns dirigensek tipusa. Karcsú alakja 
mint egy felkiáltójel áll a zenekar élén, 
könnyedén viszi az előadást és parányi 
fáradtságot sem árul el temperamentumos 
san lendülő karja a harmadik felvonás 
fináléjában sem. A zenészei szeretik, a 
szinészek rajongnak érte, a szinház pedig 
a legbiztosabb kezekben tudja nála az 
operettet. 

A Királysszinház emsuite előadásaihoz 
kevés volna egy karmester. Állandóan 
hárman váltakoznak a dirigensi emçlvé* 
nyen, de váltakozás nélkül egyformán 
dolgoznak mind a hárman egy-egy ujdon* 
ság előkészítésén. Vincze Zsigmond a ve= 
zér. Maga is komponista, még hozzá a 
legjobb fajtából és megértő szívvel van 
minden kolléga iránt. Kényelmesen tele» 
pedik le a Thonetsszékbe és könnyed 
mozdulattal indukálja a nyitányt, a kö= 
vetkező pillanatban pedig már a kezében 
van az egész játék menete. Látszólag 
csupa flegma, de aki a „Gróf Rinaldó" 
perdülő nyitányát, Rátkaynak vagy Lá= 

bass Jucinak egy-egy táncszámát hallotta 
tőle, tudja, hogy a külső nyugodtság mö> 
gött egy túláradó temperamentumu mu= 
zsikus él. A zenészek, szinészek, kóristák 
azt mondják, öröm vele dolgozni és kell 
is, hogy igy legyen, mert mindenki örül. 
amikor Vinczével uj munkába fognak. 

Ha nem Vincze dirigálja a Királysszin» 
ház előadását, akkor Békésy Ferenc ül a 
helyén. A közönség rendszerint észre sem 
veszi a változást, a játék se zökken ki 
menetéből, ami azt bizonyítja, hogy a 
derék Békéssy sem marad Vincze mö» 
gött. Széles gesztusokkal dirigál, külön 
jár a pálca jobbjában és külön integet 
baljával a szólistáknak, akik hálásak 
minden figyelméért, mert zavar vagy zök-
kenés soha sincs, ha Békéssy dirigál. 

Bertha István, vagy ahogyan széltéber 
nevezik: Bertha Pista, a Király=szinhá? 
harmadik dirigense. Kitűnő zongorázó és-
az uj operetteket ő szokta elsőnek leját-
szani a legszűkebb házi hallgatóság előtt 
ö tanitja be a kórust, korrepetál a ma-
gánszereplőkkel, de egész napi munkája 
sem fárasztja el annyira, hogy este ne 
játsszék egy hatalmas klasszikus műsort 
a Fészekben. Néha átrándul a testvér» 
intézetbe, a Magyar Színházba, ha ott 
van szükség zenére és Peer Gynt előadá* 
sai alatt az ő pálcája alatt csendült fel 
ott Grieg bánatos zenéje. 

A z elegáns Bachó kivándorlása és tra> 
gikus halála óta csak egy népszerű ka» 
tona4carmester van Budapesten: Fricsay 
Richárd. Hosszú évekkel ezelőtt a szé< 

KUÍ\ LÁSZLÓ 
Major rajza 
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kesfehérváriak sirva búcsúztak cl tőle és 
a régi magyar koronázó városban azóta 
sem volt olyan intenzív zenei élet. A 
honvédzenekar élére került nálunk és tü* 
neményes gyorsasággal lett népszerű a 
fővárosban is. Fricsay szakított a katona* 
karmesterek banális szokásaival, irtózik 
a csinnadrattától, finom érzékű zenész* 
einher és Zenekarát egyre magasabb szin* 
vonalra fejlesztette. Kiküszöbölt a mű* 
sorról minden snájdig egyveleget, komoly 
operákat, klasszikus müveket és modern 
hangszerelésü divatos operettrészleteket 
tanított be. ő volt az első katonakarmes* 
ter, aki meg merte cselekedni, hogy egy 
nyilvános helyen Wagner*operákat játsz* 
szék egész este és a közönség lelkesen 
ünnepelte érte. Biztos kezű, rutinos kö* 
rültekintésü dirigens, aki nem a katona* 
karmesterek módjára csak a taktust üti, 
hanem értelmezi, részletezi is a zenemű* 
veket. Hire, zenekarának fegyelmezett* 
sége eljutott külföldre is: Münchenben, 
Bayreuthban, Konstantinápolyban járt ze* 
nekarával a háború alatt és őszinte sike* 
reket aratott. Csak képzett muzsikusokat 
tür meg maga körül és jó gazda módjára 
gondoskodik utánpótlásról. Van állán* 
dóan nyolc*tiz zenekari növendéke, aki* 
ket a Zeneakadémiába vagy a Nemzeti 
Zenedébe járat. Ha a katonazenekarokat 
meg is szünteti a magyar népköztársaság, 
Fricsay derék gárdáját mindenképen njeg 
kell tartani, mert nagy szolgálatokat tesz 
és mint hangverseny*orkeszter is fontos 
tényezője zenei kultúránknak. 

UCA CMK TUDJA 

* 
BÉK.ÉS1 FERENC 

Major rajza 

INTI Aj PISTA, hogy mikor játsszák 
a Városi Színházban a Lili bárónőt? 

— Amennyire a mostani zavaros 
viszonyok közepette meg lehet mon-
dani, valószínűleg február végén kerül 
sor a bemutatóra. v 

Martos persze csak Svájcban fog 
örülni a sikernek. 

- Sőt ellenkezőleg, éppen most 
kaptam tőle levelet, hogy hazajön a 
premierre. Öt éve nem volt már itt-
hon. De most felkerekedik Genfből 
és pár hónapot Pesten fog tölteni. Itt 
a levél a zsebemben, többek közt ezt 
Írja a kitűnő librettista: „A Színházi 
Életből örömmel látom, hogy bármint 
düledeznek a világ falai, a szinház ép= 
bégben áll nálunk. Ugy látszik, a ko-
média vára erősebb mindennél. De 
szükség is van rá, most inkább, mint 
valaha és a magyarnak inkább, mint 
bárki másnak a világon.'' 

— Éljen, éljen. Mi újság egyébként? 
Remélhetőleg szokott rémhírei a be-
tegségekről ezen a héten csekély szá-
múak. 

— A kis Király Kató beteg. Éppen 
most jövök Királyéktói, a kislány erő* 
sen lázas, pontosan még nem is lehet 
tudni, mi a baja. Reméljük, hogy ha-
marosan talpra áll a csöpp Kató. 
Rródy István, a Margitszinház igazga-
tója, aki három hétig nyomta az. 
ágyai, már felkelt. Betegségről nen\ 
beszélek többet. 

—- Ne is. Beszéljen valamit Gomba-
szögi Fridáról, akit most láttunk nagy 
elragadtatással a Térj és feleségben. 

— Nagyobb dolgot nem mondha-
tok róla, mint hogy végre rendes, vég-
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leges lakása van. A lakáskeresés hosz* 
szu és komplikált odisszeája után 
végre lakást talált a Vilmos császár* 
uton, azaz VácUköruton, és berendez* 
kedett. Ezen a héten már vacsorát is 
adott. Ha csak annyit mesélek, hogy 
az összes Gomba*növérek jelen vol* 
lak, már ez is egy monstre*vacsorát 
jelent. 

— Szóval zajlik a társadalmi élet. 
Hol volt karácsony este. Intim Pista? 

Ugy szaladtam egyik társaságtól 
a másikhoz, mint egy boj. Mindent 
akartam látni. A legkellemesebb haw 
gulatot Molnár Ferencnél találtam. A 
társaság itt pompásan töltötte az es* 
tét. A Molnár éjjeli szekrényén egy 
nagy üveg toalettvizet találtam. Addig 
faggattam a házigazdát, mig szigorú ti* 
toktartás feltétele alatt elmondta, 
ezt Mangold Béla Kolostól kapta 
kriszkindlibe. Chypre és kölni viz* 
keverék, ez lesz a szezon divatos 
toalett*vize. Mangoldunk az Andor-
ból, Molnár regényéből, vette ki a re-
ceptet és az üveg címkéjének a belső 
oldalán az üvegen keresztül olvasni is 
lehet: „Andor kedvenc illatszere." 

KÖRN Y El BÉLÁNK és kánya, KÜRNYBI 
PAULA, a MedgyaszavsSzinház tagja 

Mit tud még valami jó karácsonyi 
ajándékot? 

— Ilosvai Rózsi egy nagyon szép 
cigarettatárcát kapott. A „Gróf Ri* 
naldó" slágerének hangjegyei és kez-
dősorai vannak belevésve: „Rózsikám, 
Rózsikám . . ." Találják ki. kinek tet-
szett legjobban a tárca? 

Szirmai Albertnek. 
Nyert. Szirmai el volt ragadtatva 

a tárcától a Fészekben. Ilosvai Rózsi 
ugyanis megtette a Fészek*klubban 
első látogatását. Bárdos Artúr vitte 
fel az i f j ú hölgyet. A klub vezetősége, 
noha tizennyolc évnél fiatalabb egyé* 
neknek a Fészekbe nem szabad be* 
lépni, ezúttal kivételt tett és a vendé* 
get igen szívesen fogadta. 

— Látta az előbb erre szaladni So* 
mogyi Nusit? Hova rohant? 

— Szaladt ki Gödöllőre, mert azt a 
rémhírt kapta, hogy a gödöllői villá-
iét el akarják rekvirálni. További rész* 
letek hiányzanak, csak annyit tudott, 
hogy egy doktor vetett szemet a szép 
villára. A doktorról jut eszembe, hogy 
a doktor*$zinészek száma megszapo* 
rodott egy növel. Eddig is sok doktor 
játszott a színpadon: dr Bánóczi 
Dezső, dr. Beregi Sándor, dr. Erdélyi 
Géza, dr. Dalnoki Viktor, dr. Székely* 
hidy Ferenc, dr. Tordai Ottó, Doktor 
János, dr. Janovics Jenő, dr. Kesztler 
Ede, dr. Rácz*Rothauser Ede, — most 
a hosszú sorhoz csatlakozik dr. Gyer* 
gyay Margit. Lantos Lola néven a 
RákosUszinés.ziskola növendéke volt, 
azt elvégezte, aztán egyetemi hallgató 
lett, megszerezte a doktorátust és 
most mint kész doktor — vissza fog 
térni a színpadra. 

— Nagyszerű, miket tud egy nö, ha 
nagyon akar. 

— Erre van egy másik példám is. A 
drezdai Zentraltheater most fogja be* 
mutatni A pacsirtát. A női főszerepet 
Montágh Ilona fogja játszani, a pesti 
társaság ismert szép Montágh Ilonája. 
Szabadságot kapott a berlini Ko* 
mische Opertól, amelynek most már 
szerződött tagja. 

-r-- Ez már beszéd. Mit kívánhat még 
eüvebet az ember? 

Mit? Boldog újévet1 
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Férj és feleség 
A Vígszínházban magyar darabot tap« 

sol a forradalmi főváros közönsége. A si« 
kcr igen nagy, de ezenfelül igen fontos 
is. Az ország dult és rendetlen, a köz* 
élet a feje tetején áll, — az egyetlen fix 
pont, amely mellett kapaszkodva meg le* 
het állani a rettenetes földrengésben, a 
kultúra ereje. A magyar kultura most 
egyik ragyogó példát a másik után adja 
arról, hogy minden gátló ostobaság és 
balkáni korlátoltság hivatalos bilincsei 
közepette is milyen izmossá és érdekessé 
tudott nőni, milyen példátlan életerővel 
virágzanak szinés bimbói a viharban is. 
A közéletnek most vértanúi és diadal* 
mas hősei vannak. A vértanuk a jóiráViyu 

politikusok, akik emberfeletti sziklákat 
próbálnak emberi erővel tolqgatni, a győ* 
zelmes hősök az irók és művészek, akik 
a sziklák tetején, * romok között, orkáh 
zugásáhan is bőven vetni és bőven aratni 
tudnak. 

Lakatos László, a Vígszínház uj darab* 
jának szerzője, a szellem erős és győzel* 
mes munkásai közül való. A darabja, ame= 
lyet most szorongásig zsúfolt házak néz* 
nek végig a Vígszínházban, a legjobb szín* 
padi munkák sorába tartozik. A „Férj és 
feleség" kellemes, érdekes és előkelő sző* 
rakozásu estet ad az embernek. Maga a 
darab kitűnő, előadása a Vígszínház nagy» 
szerű gárdájának megszokott nívójú, re* 
mek produkciója, kiállítása pedig az anyag 
fantasztikus drágaságának idején egyene* 

iJítüNT' 

FILMFELVÉTEL A SZÍNHÁZI ííi.E'l SZERKESZTŐSÉGÉBEN 
A nap lovagja. Star film. fős zcrepít Kardos Géza játssza 
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sen látványosságot jelent. A m i egy szin= 
házi estének attrakciója lehet, az a darab 
frappáns jeleneteitől kezdve a főszereplők 
toalettjéig csupa érdekes és elmulaszthat 
tatlan látnivaló. 

A „Férj és feleség" a pesti házasságok 
— vagy végeredményben a világ minden 
házasságának — a színdarabja. Bálint 
Gyula, a hírneves esztétikus és egyetemi 
tanár, a férj, a szépséges Edit a feleség. 
Az ő szerelmük, féltékenységük, válásuk 
és forró kibékülésük adja a lebilincselő 
színjáték cselekvényét . 

Bálint Gyula (Csortos) nem az első fér; 
je a szép Editnek. Első férje egy kedves, 
derék orvos volt. attól elvált Edit (Gom* 
baszögi Frida) és a doktor bácsi (Szerémy) 
nem tart velük haragot, hanem jár a feles 
sége uj otthonába is szívesen látott, kő« 
zömbös vendég gyanánt. Különben nagy 
vendégjárás nincs a háznál. A férj nagyon 
elfoglalt ember, az asszony pedig nem vá= 
gvakozik túlságosan zajos élet után, mert 
nagyon szerelmes a második urába. Sőt 
túlságosan szerelmes. A házasság, mint 
szerelmi intézmény, nagyon nyomasztó» 
nak bizonyul közöttük. De mint történni 

SZIKLAI JÓZSE1 — KERlLNYl GABI 
Marcsa katonája Labori felv. 

szokás, ezt tudatosan csak a férfi veszi 
észre. A férfit a házasság, amely közöttük 
törvényes flört, nem hagyja szabadon, 
nem ad neki elég szabadságot a munkára, 
a gondolkozásra, az alkotásra. A z asszony 
viszont nem tud élni apró kacérságok és 
hazugságok nélkül. Jár egy vidám idióta, 
egy pesti zsúr=sport=aranyifju, egy ostoba 
és jókedvű Ervin (Tanay) a házhoz; az 
asszony ezzel kezd okoskodni, de teljesen 
ártatlanul, ez az Ervin nem kell se testé= 
nek, se lelkének. V a n a darabban eddig 
előfordult ismerősöknek még egy függe* 
léke. az ártatlan, derék és józan kis öz« 
vegy, Irma (Makav Margit), az asszony 
legjobb barátnője. Ez nem sok vizet za* 
var az akcióban, amint ez lényéhez illik 
is. Majd feleségül fog menni egy jól ke* 
reső mérnökhöz, aki özvegyember és van 
egy Péterke nevü hatéves, kedves fiacss 
kája is. 

Eddig tehát a tenger felszíne csendes. 
A viharnak azonban az anyagát, a lehe* 
tőségét már az első pillanatban érezni. A 
férfinak rossz a házasság, mert nincs sza*, 
badsága dolgozni és gondolkozni, az asz« 
szonvnak rossz a házasság, mert nincs 
szabadsága kacérkodni kedve szerint. Ha 
tehát majd jön egy férfi, aki az asszonyt, 
az eddik csak kacér, de t isztességes asz* 
szonyt komolyan fogja érdekelni, itt ko< 
moly baj is lesz. 

Ez meg is történik. Felbukkan Doroghy, 
egy gazdag, elegáns, cs inos férfi, aki Pes« 
ten él vidéki birtokából, de most már 
hosszú ideje a vidéki birtokon élt, ahová 
valami titkos, reménytelen szerelem miatt 
száműzte magát. Bálinték a Lidón ismer; 
kedtek meg vele, ott az asszony meg Do* 
roghy egy kicsit eltréfáltak egymással és 
a szálló halljában együtt zongorázták s 
Pillangókisasszony első fináléját. 

Doroghy tehát megjelenik. Edit nyája 
san fogadja, a kedves lidói dolgok felrez 
zennek benne és mig férje és vacsorán 
hivott első férje egyaránt ujságolvasásbí 
mélyednek, ő leül a zongorához Pillangó 
kisasszonyt játszani. És mikor az első fel 
vonásra leesett a függöny, már tudjuk 
hogyr itt baj lesz. Egy férjnek egyéb dolg 
is van, mint reggeltőbestig flörtölni a ne 
iével, az asszony pedig, női őstermésze 
szerint, csak egyet akar: reggeltőlsesti 
flörtöt, szerelmet, gyengédséget . 

A második felvonás több hét múlva töi 
ténik. A professzor sokat dolgozik, tűre 

metlen, ideges. A z asszonyban viszont 
van keltve a gyengédség iránt való ei 
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vágy. Egy idegen férfi költötte fel. Már 
ott tart Edit, hogy mikor.az ura elmegy, 
már zsebkendővel ad jelet az utcán vára* 
kozó Doroghynak, hogy jöhet. Jön is va* 
laki, de ez nem Doroghy, hanem Irma. 
Alig lehet eltávolítani; suttogó intézkedés 
sek, a beavatott cseléd (Kész Rózsi), hogy 
Doroghy menjen vissza és jöjjön majd 
pár perc múlva, amint már szokás. Aztán 
Ervin ke jön zavarni a kettes találkozást. 
Csupa kinos idegesség, amint ilyenkor egy 
görbe uton járó asszonynak végig kell 
csinálni egészen a cseléd szemtelenségével 
járó megalázkodásig. 

És mikor Doroghy benn van a könyv* 
társzobában, ahová Ervin elől bujtatták, 
és az asszony Ervinnel diskurál, belép a 
férj. Leselkedett, cselédek utján kémke* 
dett. Ervint hamar lerázza és be akar 
menni a könyvtárszobába. Ő érzi legjob* 
ban a helyzet kinos és szégyentel jes vol* 
tát. Erősen a felesége szeme közé néz: 

— Azért nem mehetek be, mert takarl* 
tanak ott. iigy*e? Menj be és két perc 

» P 

GARDOS KORNÉLIA 
a pozsonyi színház tagja 

alatt legyen kitakarítva. Legyen tiszta 
minden! 

Az asszony mindent ért. Halálra sújtva 
bemegy és kiereszti Doroghyt1. De az ma* 
kacs. Lenn az utcán megint csak megáll 
vissza akar jönni. Bálint, aki a „takarít 
tás" idejére kiment, most visszajővén, ki* 
pillant az utcára és meglátja a lenn vára* 
kozó gavallért. Ö int neki a zsebkendő* 
vei. Doroghy beugrik, feljön. Amint bee 
lép. meghökken. Ezt nem várta. Nemcsak 
az asszony van ott, a férj is ott van. 

A férj most már tisztázza a dolgokat. 
Pompásan épitett hármas jelenet van köz* 
tük arról, vájjon Doroghy, ha a házaspár 
elvált, elveszi*e és elvegye*e az asszonyt. 
Edit, aki hiába várna asszonyi merészség* 
gel és makacssággal még egy meleg szót 
az urától, ugv távozik, mint a Doroghy 
menyasszonya és a férje szemébe vágja: 

— Gyűlöllek. 
Ismét hetek múlnak el. Bálint legény* 

életet él a régi lakásán, az árulkodó cse* 
lédet kirúgta, helyette Kálmán (Bárdi), a 
kitűnő inas szolgálja ki. D e az állapota 
nem nagyon rózsás. Dolgozni nem tud, 
az élete sora valahogy nincs rendben. Sze* 
retne megint megházasodni. Irmát nézte 
ki magának, de még nem is szólhat neki, 
már kiderül, hogy a jó Irma a mérnökhöz 
megy feleségül. A doktor bácsi, aki Bá* 
Untnak jóbarátja maradt, felháborodva tá* 
vozik; nem érti. hogy lehet kedve ennek 
az embernek még mindig házasodni. 

Bálint Editet várja. A régi asszony, aki 
most Doroghynak hivatalosan is meny* 
asszonya, ide fog jönni a keresztlevelét 
keresni. Be is toppan, noha a keresztlevél 
közben megkerült. Az ürügye: hogy ide 
adott Doroghynak randevút. Az oka: visz* 
sza akarja kapni a férjét. 

Ketten tehát szemben állnak egymással. 
Beszélnek, beszélnek, a szavak egyre for* 
róbbak, az ellenállhatatlan érzéki kapocs 
hangosan hajtja őket egymás karjaiba és 
férj és feleség, akik válnak, beszédülnek 
a könyvtárszoba ajtaján. A szin üres ma* 
rad. 

Erre az üres szilire jön be Doroghy Er* 
vinnél. És miután egy pompás dialógust 
végigtársalogtak, a könyvtárszoba ajtaján 
kilép Edit az urával. A helyzet félreérthe* 
tetlen. Doroghy mindent lát. A z asszony 
különben meg is mondja neki: 

— Örüljön, hogy most történt. Később 
biztosan megtörtént volna, ezzel az em* 
berrel! 

Féri és feleség együtt maradnak. A kö* 
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zönség is együtt marad, hogy a rendes 
pesti szokástól eltérően még a harmadik 
után is lelkesen tapsoljon. í > 

Katona forradalmárok 
Bús Fekete László könyve. 

Egy uj könyv mosolyog a pesti köny-
vesboltok kirakatából. A könyv tábláján 
egy gyalogsági katonasapka van, a sapka* 
rózsa helyén fehér őszirózsa virit és vö* 
rös szalag övezi köröskörül a sapkát. — 
Ez a kép azonnal elárulja, hogy miről be* 
szél a könyv. A vértelen magyar fórra* 
dalom történetét találja az olvasó ezeken 
a lapokon, hiteles és történelmi értékű 
elbeszélés ez, amely részleteiben sok meg* 
kapó intimitást és önvallomást hoz egy* 
úttal és rávilágít :t forradalom ecídig sok 
sötétben maradt eseményére is. Gábor 
Móric festőművész 35 eredeti illusztrál 
ciója csak emeli a könyv értékét és ezen 
kivül egy sorozat históriai értékű okmány 
található a rajzok között a forradalom 
napjainak történetéből. Bús Fekete Lásdö 
könyve hasznos forrás a forradalom tör* 
ténetének irodalmában, eleven és nagy* 
vonalú képét adja a nagy eseményeknek 
és egy regény érdekességét kölcsönzi a 
könyvnek a sok megkapó és eddig isme* 
retlenül maradt részlet rajzával. A csino* 
san kiállított könyvet az Ujságüzem Rt. 
készítette, ára 12 korona és jövedelmét 
a lánchídi tüntetéskor elesett munkások 
árvái kapják. Megrendelhető a Színházi 
filet boltjában. (Erzsébet*körut 2*). sz.) 

Színésznők, 
akik történelmet csináltak 

Az öntudatra ébredt tömegek megmoz* 
dulásával, az újjászülető világrenddel a 
tisztára egyéni akaratnak és szerepnek a 
tömegek akaratával ellentétes irányú je* 
lentősége megszűntnek tekinthető. À jö* 
vő emberiség történelme számára mintha 
egészen uj korszak lapjai nyílnának. 

E nagy fordulónál, ha visszatekintünk 
a múltra, a fenti igazságnak épp az ellen* 
kczőjét állapíthatjuk mqg, amidőn az 
egyesek akarata, hajlama, szeszélye irá* 
nyitotta az emberiség sorsát és e világ* 
rendben csaknem mindenütt ott találjuk a 
nőt is, mint az egyesek akaratának vég* 
rehajtó eszközét, de igen gyakran mint 
iniciáló, kezdeményező személyt is! A 
világtörténelmet csináló és irányító nők 
között nem egyszer kimagaslik a - szí* 
nészriő. Ami könnyen érthető is! Női 
ösztönük, szépségük, varázsuk mellett a 
„polgári" nőtől elkülönbözött tulajdon 
ságaik olyan fegyverzetével vihették cél* 
jaikat a biztos siker megvalósításához, 
hogy nincs az a Metternich, vagy Talley* 
rand, aki diplomáciai furfang dolgában 
túltett volna rajtuk. A diplomaták az* 
után, de maguk az uralkodók is gyakran 
velük végeztették azokat a „kényes meg* 
bízásokat", amelyekre csakis a színésznő 
vállalkozhatott. Művészetük - mert ez 
is kellett hozzá — nemzetközi volt s 
könnyű szerrel kalandozhattak egyik or* 
szágból a másikba. A tömegek bennük a 
nagyhírű művésznőt ünnepelte és látta, 
akik azután „szabad idejükben" meste* 
rien szőtték a világhistória szálait. A sze 
relem és a művészet — e két örök fegy-
ver volt az eszközük! . . . 

• 

A XIX. század — a Napoleon utáni 
korszak, csaknem egészen a század utol* 
só negyedéig — volt a legkedvezőbb ta= 
laj e szinésznő*diplomaták számára, amil 
e kor történelme tesz érthetővé. Soha a 
diplomáciai cselszövés annyira nem vi 
rágzott, mint e korban, s hogy a titko; 
női*diplomaták s közöttük a színésznőt 
milyen szerepet játszottak, elég ha eg? 
angol diplomatának, Mahnesbury lord 
nak a keserű kifakadását, amelyet 1860 
ban mondott, elolvassuk: 

— Ha korunk történetét meg fogjál 
irni. nem fogják elhinni, hogy e kor tit 
kos történetében milyen szerepe volt 
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női intrikának. A parlamentek argus» 
szemét, az ezerszemű sajtót szinte köny* 
nyű szerrel kijátsszák e titkos női-
diplomaták. Minket, angol politikusokat 
is az orruknál vezetnek. Itt van például 
S. úrhölgy, Olaszország egyik rajongója. 
S. szabadította föl tulajdonképpen Itá* 
liât és nem III. N a p o l e o n ! . . . 

És valóban, a független Olaszország* 
nak a Habsburg-uralom alól való felsza* 
baditásában, az „Egységes Olaszország" 
összekovácsolásában (amiben a magyar 
légiók és emigránsok is kivették részű* 
ket) szinte döntő szerepük volt az olasz 
származású nagynevű művésznőknek! 

Cavour, Garibaldi, Mazzini. az olasz 
politikusok e három nemzeti nagysága 
nem tudta volna az „Italia L nita" eszme* 
jét női diplomaták és színésznők nélkül 
megvalósítani! . . . A híres és hírhedt (Ja* 
stiglione grófnő mellett Adelaide Ristori 
vitte e t itkos politikai missziókban a leg* 
főbb szerepet. F.z a kóborló szinész*csa* 
Iád gyermeke — 1846*ban felesége lesz 
deli Grillo grófnak — 1854*ben vonja 
magára Turinban ( 'avournak, a szárd 
miniszterelnöknek a figyelmét. A. nagy* 
eszű olasz államférfiú egy kitűnően szer* 
vezett szinésztruppal Parisba küldi Risto* 
rit. hogy az „olasz művészetnek ujabb 

RISTORI ADELAIDE 

babérokat szerezzen". E dicsőség mögött 
azonban más dicső szerepet is szán Ri* 
storinak! Szolgálatot tenni hazájának a 
francia udvarnál és a francia politikusok: 
nál! Ristori vállalkozik is e szerepre, hisz 
egy külön — s talán a diplomáciai misz* 
sziónál is nagyobb ambíció tüzeli. Fel 
akarja venni a versenyt a franciák büsz 
keségével Rachellei, aki dicsősége tetején 
áll. Ristori Francesca da Rimini szerepé* 
ben lép föl először s fellépése szenzációja 
lesz a párisi művészvilágnak. Könyörte* 
len verseny indul most meg Rachel és az 
„idegen" művésznő között s Ristori há* 
rom évi küzdelem után. amelyben müvé* 
szetének minden értékét felvonultatja, 
győztes marad Rachellei szemben. Erre 
a diadalra müvész*egyéni hiúsága kielégi^ 
tésén kívül is szüksége van. hogy titkos 
misszióját sikeresebben szőhesse. Segit* 
ségére van honleánytársa, Castiglione 
grófnő is, aki pénzzel támogatja Ristorit 
és társaságát. Am a szerepet is szépen 
megosztják egymás között. Castiglione 
grófnő III. Napoleont hálózza be. Ristori 
pedig a császárnőt, Eugéniát! Hifnevével 
együtt befolyása is egyre gyarapszik Pá* 
risban S amikor itt már előkészítette a 
talajt Olaszország érdekében, elhatároz* 
za, hogy másutt is továbbszövi a titkos 
misszió szálait. Vendégszereplésre indul 
Berlinbe, Madridba s közbe Bécsbe is 
elmegy „körültekinteni", majd Pétervárt 
keresi föl. Mindenütt a hirnév szárnyai 
előzik meg. Madridban például Izabella 
királyné kegyeibe jut nyomban megérke* 
zése után, de Szent=Pétervárott is meg* 
találja az utat a nagyeszű Gorcsakow* 
hoz, a furfangos és nagyhatalmú orosz 
diplomatához, akivel egy titkos diplomá* 
ciai szerződés megkötését készíti elő. 
Kiözbén visszatér olasz földre s Velencé* 
ben lép föl. Judit szerepében beszédét, 
amelyet a zsidó heroina a leigázott zsidó 
néphez intéz, a hallgatóság felé fordulva 
mondja el. Mindenki megérti Ristori 
szándékát s leírhatatlan lelkesedéssel ün 
neplik, mint az olasz föld felszabaditójá* 
,iak harcosát. Másnap kiutasítják Velen* 
céből s Párisba siet s ott várja meg az 
1859=i olasz*osztrák háború kimenetelét. 
A következő évben már ismét otthon 
van s most már minden ambíciója az. 
hogy Cavournak mennél több szolgálatot 

•tegyen. A nagy államférfiú meg is becsül.-
te Ristori érdemeit. 

íróasztalán állandóan ott állott a mü* 
vésznőnek egv övőnvörü művészi értékű 
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mellszobra, amelyet Italia Ristorata*nak 
nevezett el. 

— Azt akarom — mondotta ismerősei* 
nek —, hogy mindig szemem előtt le* 
gyen az arcvonása ha " felpillantok, s 
eszembe jussanak első nagy érdemei! 

Amikor 1861*ben ujabb megbízatással 
Parisba küldi, a többi között ezeket irja 
neki Cavour: 

— Vigye magával Parisba hazafias ki.il« 
detésének minden reménységét. Igen cél* 
szerű, ha olyan egyéniségek, mint ön, kod* 
ves marchésa, akinek a legnagyobb mér* 
tékben megadatott a meggyőző érvelés 
és megértetés, geniejével ennek érvényt 
is tud szerezni. Az ön ragyogó sikerei, 
párisi dicsősége, ellenállhatatlan tekin* 
télyt fognak ezúttal is kölcsönözni. Hasz* 
náíja föl ezt a tekintélyét hazánk érdes-
kében s én nemcsak Európa legelső mii* 
vésznőjének, hanem diplomáciai /eve* 
kenységem leghűbb munkatársának is 
hálás leszek . . . 

Az olasz titkos diplomáciának egyik 
hasznavehető tagja volt fíona Laura is, 
akinek szerepe bennünket, magyarokat 
is közelebbről érint. 

1864 elején Benedeknél, az osztrák*ma* 
gyar haderő olaszországi vezérénél ki* 
hallgatásra jelentkezett Veronában Hona 
Laura. Ajánlólevelet kért a generálistól 

KACHEL 

Bécsbe, ahova .vendégszerepelni" akart 
menni. Benedek huzta*halasztotta a ké* 
rés teljesitését s ezen idő alatt megtudta, 
hogy a színésznő szeretője volt Viktor 
Emanuelnek s nyilvánvaló volt, hogy a 
„vendégszereplés" csak ürügy volt a mü* 
vésznő számára. Benedek készséggel meg* 
adta neki az ajánlólevelet, de megelőző* 
leg részletes jelentést küldött Bécsbe. 
Bona Laura „nvilt" megbízatása az volt, 
hogy puhatolódzon a bécsi udvarnál az* 
iránt, vájjon Ausztria hajlandó Iennc*e 
Veneciáról kártérítés ellenében lemt>n* 
dani. Am ezenkívül „titkos" megbízatása 
is volt a művésznőnek, mert Viktor Emá* 
nue! mindenáron kenyértörésre akarta 
vinni a dolgot Ausztriával s számítót! 
arra. hogy Magyarországon forradalom 
fog kitörni Ausztria ellen, s enenek a 
hangulatnak a kikémlelését is a színész* 
nőre bizták . . . 

* 

A XIX. század titkos diplomáciájának 
története szinte hemzseg a sok női di* 
plomata nevétől, a miss Pardoe, Lieven 
Dorottya hercegnő, Stanhope Esther, la-
dy Harriet. Bagration hercegnő, lady Ha* 
miitori stb. neve mellett egész sereg szí* 
nésznő neve szerepel e kor történetének 
titkos lapjain, akik részben kalandor*ter* 
mészéiből, részben nemzetük iránti forró 
érzésből vállalkoznak e nem mindig ró* 
zsás hivatárra. Ám akad közöttük olyan 
is, aki elnyomott idegen nemzetek érde* 
kében vállalt ilyen megbízatást. A mosta* 
ni események, a forradalmi Magyaror* 
szág átalakulása, Ausztriától való elsza* 
kadásuk szinte rátereli a figyelmet a 
negyvennyolcas események egy igen ér* 
dekes epizódjára, amely Litndonban ját* 
szódott le s amelynek szereplője egy 
Zerr Anna nevű színésznő volt. a bécsi 
udvari opera tagja. Londonban, ahol a 
negyvennyolcas magyar forradalom leve* 
rése után az egész angol közvélemény 
Magyarország pártjára állott s az angol 
politika szinte tüntetett magyar barátsá* 
gával. A legelőkelőbb angol főúri család 
egyikének, lord Dudley Stuartnak házá* 
ban hangversenyt rendeztek a magyar 
emigránsok javára. A hangversenyen, 
amelyen Viktória királyné anyja is meg* 
jelent, valósággal tüntetés volt Ausztria 
politikája ellen. A hangverseny clouja 
Zerr Anna szerepe volt, aki a London* 
ban élő magyar emigránsokkal szoros 
érintkezést tartott fenn. Néhány hét inuL 
va az akkori londoni osztrák nagykövet 
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jelentést küldött Bécsbe az énekesnő 
„hazaáruló" szerepléséről s a művésznőt 
nyomban törölték az udvari opera tagjai 
sorából s megvonták tőle a kamaraéne* 
kesnő cimet. Zerr Anna azután még lel* 
kesebb pártfogója lett a magyar ügynek 
s Palmerston Íordnál, &'/. angol miniszter* 
elnöknél — lord Dudley Stuarttal együtt 
— nem egy fontos ügyét intézte el a 
magyar emigránsoknak. 

Zerr Annának és a lordnak nagy sze* 
repe volt abban, hogy Kossuth Lajos 
1851 október 25*én minden veszedelem 
elkerülésével kiköthetett Southampton* 
ban, ahol a lord Palmerston egy levelét 
nyújtotta át a hontalan bujdosónak, aki* 
nek immár nem kellett tartania az osz* 
trák kéz ' bosszújától. De Zerr Annának 
sem lett volna tanácsos Bécsbe vissza* 

Iván Ede. 

Karinthy a szinházi pályán 
A drámának van egy bizonyos faja, 

melyet a színpadokon rendszerint elha* 
nyagolnak: a kísérleti dráma. Énnek az 
elhanyagolásnak két főoka van; az egyik, 
hogy a kísérleti drámák scenirozása 
többnyire igen nehéz vagy arra egyálta* 
Ián i>ero alkalmasak, a másik ok pedig 
az, hogy miután a szerző a megírásnál 
rendszerint gondolatbeli és filozófiai ér* 
tékëket vesz figyelembe és nem a közön* 
séget legjobban megragadó jelenetcso* 
portositást, melyet két szóval lehet leg* 
találóbban. kifejezni: szinpadi hatás. E 
műfajnak a feladat nehézsége és anyagi 
hálátlansága folytán mindenütt kevés 
müvelője van és csak kivételes és igazán 
mély tehetségű írók mernek vele foglal* 
kőzni. Minálunk voltaképeni kísérleti 

Ligetiné 
/ \dám Teréz 

hangversenyéről, amely de* 
cember 19*én folyt le a Vi* 
gadóban, egyhangúan elis* 
merő kritikát irt a napi* 
sajtó, amely megpecsételte 
azt a jóvéleméilyt, amely* 
Ivel a művésznőről a ber* 
tini sajtó emlékezett meg 
németországi tartózkodása 
alkalmából. A művésznő 
K. Durigo Ilona tanítványa 
és most Németországban 
fog vendégszerepelni. 
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drámát eddig alig ittak. Most Karinthy 
Frigyes vágta ebbe a fába a fejszéjét. 

Már régóta beszélik az úgynevezett 
jól értesült színházi körökben, hogy Ka« 
rinthy drámát if, melyet azzal a kikö« 
téssel fog átadni egyik fővárosi szin« 
házunk igazgatóságának, hogy annak fős 
szerepét személyesen alakithassa. Másik 
verzió szerint a darab már el is készült 
és még ebben a szezonban meglesz a be« 
mutatója. Felkerestük a kitűnő irót, 
hogy maga mondja el, mi és mennyi 

Nem felel meg a valóságnak, 
kezdte Karinthy, — hogy uj darabot 
>rtam. Eszerint nem is tárgyalhattam 
még egyik színház igazgatóságával sem. 
Azt azonban a hirt forgalomba hozó 
urak tényleg eltalálták, hogy vannak ily 
irányú terveim, sőt a dráma váza és fel« 
epitése már jóformán kész — a fejem« 
ben. Kísérleti drámát akarok irni, három 
egyfelvonásost, mely mindhárom darab« 
ban ugyanazt a témát tárgyalná termé« 
szetesen rnás«más beállításban. Az is 
igaz, hogy ha a darab elkészül, én sze« 
retném játszani a főszerepet, ez azonban 
nem lenne Wedekind utánzat, - mint azt 
egyesek tévesen értelmezik, sőt még 
csak nem is tulajdonitható semmiféle 
Wedekind behatásnak sem. A főszere« 
pet én azért játszanám, mert az ilyen 
kisérleti drámáknál i z érzések pókháló 
finomságú nüánszain alapul az egész ki« 
fejlődés és ezért túlságosan hosszadal« 
raas és kényelmetlen lenne a szerep 

minden egyes szavát a főszereplőnek 
megmagyarázni. Ezzel korántsem akarom 
azt mondani, hogy szűkölködnénk tehet« 
séges színészekben, ez nevetséges lenne. 
A főszerep eljátszását főleg kényelmi 
szempontokból vállalnám, no meg aztán 
azért is, mert az ilyen nehéz, úttörő ki« 
sérleteknél talán jobb, ha az iró maga 
vállalkozik a gondolatai tolmácsolására. 
Az igazgatóknak is remélem tetszeni fog 
az ötlet. Hiszen egy ilyen előadás kivé« 
teles szenzációja már előre kétségtelenné 
teszi az anyagi sikert. 

— Mikorra várható a darab hefeje« 
/ése? 

Erre igazán nem tudok felelni. A 
befejezés könnyen menne, csak az a baj, 
hogy el sem kezdtem. Mihelyt időm lesz, 
megirom a darabot, sajnos azonban most 
annyira el vagyok foglalva, két könyvem 
is megjelenik idén . . . talán majd legkö« 
zelebb. 

Elbúcsúztam és önkéntelenül arra gon« 
doltam, hogy mennyien fogják türelmet« 
lenül várni azt a ,.majd legközelebbet". 

Szenes Andor. 

A Színházi Élet Almanachja 
A művészet minden ága és mindazok, 

akik a művészstet csinálják, megkapó 
kis könyvet kaptak a Színházi Élet AU 
manachjában. Ez a sokszáz oldalas könyv 
a legkiválóbb magyar irók cikkeit hozza. 
Ezek a cikkek a szinház és a művészet 
minden aktuális kérdésére rávilágítanak 
és íróik: Molnár Ferenc, Szép Ernő, 
Gyóni Géza, Lakatos László, Szomaházy 
István, Incze Sándor, Váradi Antal, Fe 
dák Sári, Ruttkay György, Ráskai Fe« 
renc, Cserna Andor, Somlyó Zoltán, 
Relie Pál, Rákosi Szidi. Bálint Lajos, 
Faragó Jenő, Bús Fekete László, Deréky 
János, Pataky József. Lengyel István, 
Kőváry Gyula, Erődi Jenő és még sokan, 
az irodalom és a művészet képviselői. 
Ezeken a cikkeken kívül az összes pesti 
színházak és kabarék •művészeti évéről 
részletes beszámoló van az Almanach« 
ban, ugyanugy a zenei és képzőművészeti 
év története feltalálható. A szinházba 
járó publikum sok tagja előtt nagyon 
érdekes lesz az a névsor, amely a pesti 
szinházak vezetőségének és művész« 
személyzetének pontos felsorolása és 
ezeken kívül még rengeteg kép, rajz és 
apróságok teszik teljessé a Színházi Élet 
. 11manachjáf. 
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Interjucska gróf Károlyi Éva 
kisasszonynyal 

Károlyi Éva grófkisasszony, akivel az 
alant következő beszélgetést volt szeren* 
csém lefolytatni, mindössze négy évet 
számolhat kis, puha ujjain. N e méltóz* 
tassanak ezen csodálkozni, hogy csekély 
életévei ellenére megkérdeztem a véle* 
ménvét egves szinházi dolgokról, egyes 
művészekről, de a miliő, melyben az in* 
terjut csináltam, olyan volt, hogy a fent* 
emiitetteken kivi.il legföljebb a cukrász* 
süteményekről kérhettem volna ki a vé* 
leményét. mert azt fogyasztotta a Vigadó 
„Müvészszobá"*jában az elmúlt vasárnap 
délután a hadügyminisztérium tisztviselői 
és tisztviselőnői hangversenyén. A pom* 
pásan sikerült estély védnöke ugyanis 
Károlyi Mihályné grófnő, a Vöröskereszt 
kormánybiztosa,-— a mama — aki férjé* 
vei, Károlyi Mihály gróf miniszterelnök* 
kel, és Jeszenszky főhadnaggyal ott ült 
a pódium előtt az első sorban és kitü* 
nően mulattak az akkor éppen sorra ke* 
rült Kőváry*tréíán, melyet az ^ l o l l ó b e * 

RUBINSTEIN KR NA 
hegedümüvésznö 

Rubinstein Erna 

egy t izenegyéves kislány, 
kezében hegedű, szemében 
megdöbbentő komoly fény 
es ahogy odaáll a dobogóra, 
a küldetés szent láza ül ki 
az arcára. Azt kellene irm 
róla, ha nem volna olyan 
kopott a szó: „Csodagyer* 
mek" . . . A mult héten volt 
az első hangversenye és a 
közönség, a művészeik és a 
kritika egyaránt megállapí* 
totta róla, hogy méltó új 
név I lubay mesteri kezéből 
kikerült művészek sorában-
I ecsey Ferenc, Telmányi 
limil, Geyer Stefi és Pártos 
István mellé épp oly tiszte* 
lettel és épp oly csodálatos 
nagyrabecsüléssel kell leirni 
a kis Rubinstein Frna ne* 

liek játszottak eredeti szereposztásban. A 
müvészszobában is előkelő közönség gyűlt 
egybe. Ott voltak Beregi Oszkár, Kurucz 
János, Szőllősi Rózsi, Sándor József, Kő* 
vári, Pcchy Erzsi, Erdélyi Patat Leó, Hoff* 
mann Mici, V i d o s Jenő és még sokan. 
Sokan, ezalatt aZok a sokak értendők, 
akik a minisztérium tisztviselői közül sze* 
repet vállaltak. Oldalt az egyik sarokban 
például nyolc*tiz rizsporos hajú fiu és ro* 
kokóruhás leány próbálta a menüettet, a 
tanárnőjük pedig ott állt mellettük és 
zene hiányában a taktust diktálta a moz* 
dulatokhoz. 

Éva grófnő megjelenése természetesen 
nagy feltűnést keltett. Mindenki oda sza* 
ladt a kis asztalhoz, amelyen egy papir* 
tálcán hat sütemény hevert. A grófkis* 
asszony egy kis széken ült, melyről kis, 
kövér lábacskái himbálóztak alá, mellette 
Robinson bácsi nézett mosolyogva a kis. 
pufók arcba, melyet göndörén szegélyzett 
a homloknál egyenesre vágott frizura. Egy 
percig értelmetlenül nézett az őt körül* 
vevő emberekre, majd, mitsem törődve 
velük, gömbölyű kacsóit odatolta a süte* 
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ményekhez, rövid habozás után egy saum* 
rolnit halászott ki és jóiziien, szemmel* 
láthatóan kéjjel gyűrte le a falatokat. 
Egyszerre megindult a kérdések lavinája. 

— Hogy izlik? Ugy*e jó? 
Éva grófnő megint zavarba jött. Ki* 

váncsian hordozta< körül tekintetét az 
embergyűrűn. Szeme megakadt Robin* 
son uron. 

— Dobindon háti. Dobiadon háti. 
Tették ! 

fis odatolta a tüneményes tálcát Ko* 
binson elé, aki nevetve tolta vissza. Az* 
után folytatódott az evés. Elérkezettnek 
láttam az időt, hogy nyilatkozatra bir* 
jam, illetőleg, hogy kérdéseimet fölte* 
gyem. Megvártam, amig egy legköze* 
lebbi falat lecsúszott és akkor Robinson 
nr közvetítésével a következő kérdésekre 
a következő válaszokat nyertem: 

Hogy tetszik a hangverseny 
— Nádon tép. 
— Melyik darab tetszett a légjobban? 
— Mindedit. 

• Dehá.t mégis. 
— Amelyitben az a Szován báti (Kő* 

vári) med az a tijabáló néni (Szőllősi 
Rózsi) med az a tót ján van. 

— Miért tetszett ez a legjobban-? 
Mej vót benne töztájszaszád, med 

ejnöt. 
Hát még mi tetszett? 
A Péci néni. 
Hát az meg miért? 
Az ed nádon szép néni. mama 

isz monta. Med énetejt. 
fis mi tetszett ezenkívül? 
Az, ahol ud mutodaí az edit az 

ojoszjánnak. (A szerzők iskolája, Békeffi 
darabja. Az Oroszlán egyik szereplője ; 
darabban.) 

— És miért? 
— Mej a papa, med a mama nevetet 

jaj ta. 
Hirtelen meggondolja a dolgot. 

Dobindon báti, ude ejodsz Pajádja? 
Hogyne, hogyne! . . . — bólogat Ro* 

binson. 
Abbahagyta az evést. Két sütemény ott 

maradt a tálcán. 
— Hát ez miért marad itt? 
Kérdik egyszerre többen. 

Ezt ejviszem a mamánat, — mondja 
és leereszkedik a székről, kezével a mel* 
léhez szorítja a papirmasét, amin a marná* 
nak szánt két sütemény van és döcögő, 
imbolygó léptekkel megindul az ajtó felé. 

/. D. 

Az újévi malac 
Lábass Jucihoz karácsony másodnap* 

jának reggelén beállított egy nagycsiz* 
más vidéki bácsi. A művésznő éppen reg* 
gelinél ült, mikor a szobalány jelentette, 
hogy az előszobában egy ember várako* 
zik, aki okvetlenül a naccságával akar 
beszélni. 

— Bocsássa be, -— rendelkezett a mű* 
vésznő röviden. 

Néhány pillanat múlva bekövetkezett 
az atyafi. 

— Aggyoti isten pálinkás jöröggelt, — 
köszönt illedelmesen — elhoztam a rna= 

— Mit hozott el? — kérdezte a aril-
vésznő csodálkozva. 

—- A malacot. 
— Micsoda malacot? 
—• Hát nem tudja a nagysága, hogy 

mi a malac? *— csodálkozott a csizmás 
ember. — A malac, kérőm alássan, * 
disznyónak a fi j a. — tette hozzá ma* 
gyarázólag. 

— Tudom én, bácsi, hogyne tudnám, 
— szólt a művésznő — csak azt nem tu» 
dorn, hogy miféle malacot hozott mag« 
nekem. 

— Miféle malacot? Jóféle malacot. 
CIsak nem teccik gondolni, hogy valami 
hitvány jószágot hozok a naecságának. 

— Jó, jó, de mért hozott maga nekem 
malacot? 

— Mán hogy mér hoztam? Azér hoz* 
tam, merhogy kicsi e' még, mögköve* 
töm, oszt nem igön jár még a maga 
lábán. < 

Az atyafi ezzel egy szép fehér, rózsás 
orrú malacot húzott elő a tarisznyájából. 
A pöttönrmyi jószág őrülten visított, de 
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KI LENNE A LEGSZEBB MOZISZINÉSZNO? 
I. Bárdos Márta, Eperjes. 2. Lengyel Ilonka. Bpcst. 3. Nógrády Erna 
R' tsl. Bpcst. 5. Kraus/ Sári. Bpcst. (>. Kállay Karola, Bpcst. 7. Reich L 

Lola, Bpcst. 9. Emmerlinű A., Bpcst. 
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Az atyafi ezzel kézfogásra nyújtotta a 
kérges tenyerét és elköszönt. 

- Jó egésségöt kivánok — és kifelé 
indult a szobából. Menet közben a me* 
rev bal lába olyan különösen, olyan fáj= 
dalmasan csikorgott a nagy csizmában . . . 

A művésznő" némán bámult a távozó 
ember után. Elfelejtette megköszönni az 
újévi malacot. 

SZEREPOSZTÁS. „Az ötvenéves 
férfi" kulisszatitkaihói való ez a tör« 
ténet. A Belvárosi Színház férfiszi--
nészei valóságos ostromot indítottak 
a címszerep ellen és Bárdos direJo 

tornak komoly fejtörést okozott a szereposz--
tás elintézése. 

— Na, ez a Hajó Sándor igazán megkönnyíti 
hette volna a dolgomat, — elmélkedett Bárdos. 
Artúr dr. — Egyáltalán nem veszekednének a 
címszerepért, ha „Az ötvenéves asszony" ci-
men irt volna nekem darabot. 

CARMEN CARTKLLIERI 
„ket tős álarc alatt" eimii Star film. Kettős szerepében 

mikor az atyafi letette a szőnyegre, mind* 
járt megnyugodott és vidám röfögéssel 
kocogta körül a szobát. 

A művésznő nagy gyönyörűséggel 
nézte a röfögő állatkát, de sehogysem 
tudta megérteni, h o e y miért hozta ez a 
jóravaló magyar. 

— Szép kis malac. — mondta — de 
maga, bácsi, bizonyosan ajtót tévesztett 
vele. 

— Mán hogy tévesztöttem vóna, — 
indignálódott az ember — nem vagyok 
én olyan bugyuta. U g y van az, kérőm 
szépen, hogy itt feküttem én kórházba, 
mikor ellütték ezt a bal lábomat é. Osz= 
tán mikor kijáratos lőttem, igön csak 
mindön héten elmöntem a színházba, 
ahun a naccsága olyan szépen jáccott. 
mög énekölt, hogy amég ott ültem, elfe* 
lejtöttem a nyomorékságomat is. Akkor 
elhatároztam, hogy ha a jóisten haza se= 
git, mögjutalmazom a naccságát, ahogy 
tülem telik. Hát azér van a malac. lTj= 
esztendőre. 
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Prosteán Jean 
Egy rendkívül érdekes megjelenésű 

fiatalember, aki már a külsejével is kar* 
riért csinálhatna, ha történetesen nem 
volna mestere a hegedűnek. Virtuóz a szó 
szoros értelmében, technikája szédületes, 
tónusa meleg, behizelgő. Világsikerei voL 
tak. Volt bátorsága Amerikában kezdeni, 
New-Yorkban a Waldorf Astoriában adta 
hemutató*hangversenyét s a nagyigényű 
amerikaiak a csodálat tüntető melegségé* 
ve) tapsoltak Jean Posteannak, a román 
származású, de igaz magyar érzelmű ma? 

'gyar honpolgárnak. Hubay • és Kemény 
növendékének. 

Paganini meglepő interpretálásával volt 
főleg zajos sikere s a nagyszerűen sike* 
rült debii után az amerikai multimilliomos 
sok szivesen látott barátja, vendége lett. 
Aztán jöttek sorban a többi nagy sikerek 
az oceánon innen Berlinben. Leipzigben, 
Drezdában. És mindenüvé elkísérte őt hü 
séges barátja, az ugyancsak magyar szár* 
mazásu Patav Gyula, akinek családi 
okokból még a háború előtt haza kellett 
jönni s aki aztán viszahozta nekünk Pros* 
teant is. 

A világháború béklyókba zárta a mü* 
vészt, akinek most már nem lehetett kiil* 

földi metropolisokat hódítani s aki aztán 
önkéntes szolgálatokat végzett az egész 
nagy háború alatt. Az elcsöndesitett 
hegedűt kétszer hallottuk megszólalni a 
nagy átalakulás óta. Két hangversenyen 
hallottuk már itt Budapesten a külföldi 
sikerek csúcsán megnőtt Prosteánt. A kö* 
zönség, a kritika a legteljesebb elisme* 
résével tüntette ki a művészt. A mi pub* 
likumunknak is volt alkalma tehát gyö* 
nyörködni Prosteán pergő trilláiban, szé* 
dületes • futamaiban, esengő üveghangjai* 
ban. gyönyörű staccatóiban. 

S most. mikor a viszonyok hova tovább 
annyira konszolidálódnak, hogy a már 
szinte elfeledett ige valóra válhatik, mely 
szerint „művész hazája széles e világ" — 
Prosteán .Jeán mielőtt újból régi sikerei* 
nek színhelyére: Amerikába s Európa na* 
gyobb városaiba, sőt tervei szerint A U S Z Í 
tráliába indulna, a Harmónia jóvoltából 
még egyszer fellép Budapesten. Január 
11-én este a Zeneakadémiában lesz al* 
kalma közönségünknek ismét gyönyör* 
ködni az ő kivételes művészetében 

A tehetség és magasabb értelmiség, mint két 
szárny emeli a színészt. Szigligeti 

l 'KOSTEAN JEAN 
hegedűművész 

az újvidéki szinház szubrettje. most sz,er 
/ődtettc a Margit Szinház 
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Uj revü-szinház Budapesten 
A szerecsensutcai Kristálypalota ked* 

ves meglepetéssel szolgált szilveszteri 
közönségének. Mintegy varázsütésre vál* 
tozott át nagyszerű látványos revü*szin* 
házzá s igaz művészi gyönyörűséget szer* 
zett a premier zsúfolásig megtelt közön* 
ségének. A premier — melyről" megálla* 
pithatjuk, hogy a legteljesebb siker je* 
gyében zajlott le — egyszersmind iga* 
zolta azt, hogy a revü, ez a nálunk oly 
elhanyagolt műfaj éppenséggel nem vesz* 
tette el vonzó erejét, sőt lebilincselő, ki* 
tűnő attrakciónak bizonyul, mihelyt gon* 
dos, nivós előadásban kerül a közönség 
szine elé. 

A Kristálypalota, illetve most már az 
uj revü«szinház igazgatósága szerencsés 
ötlettel bízta meg az első revü megírása* 
val Szőke Szakállt, az ismert népszerű 
humoristát, aki feladatát szinte tökélete* 
sen oldotta meg. 

A „Nancsi" — ez a bemutatott revü 
cime — vérbeli e zsánerben, ötletes, for* 
dulatos, gyors, lüktető cselekménvü, mu* 
latságos s ami a fő, bő alkalmat ad a 

látványosságra, erősen próbára téve a 
rendezőt, diszletezőt, ruhatervezőt, vilá* 
gositót, kellékest. És különösképpen a di* 
rekciót, amelynek nem lehet takarékos* 
kodni s mely ezúttal páratlanul áldozat* 
késznek mutatkozott. 

A „Nancsi" kiállítása szenzációszámba 
megy. A z egész estét betöltő revü szine 
kaleidoszkopszerűen pillánatról*pillanatra 
változik, olyan, mint egy érdekes moz* 
góképjáték. A félóráig tartó harmadik 
felvonás alatt például valósággal mesébe 
illően negyvenszer változik át szin. A 
díszletek ujak, színesek, ragyogóak. A 
darab rendezését is kifogástalannak 
mondhatni. Simán, zökkenés nélkül oldot* 
ták meg a legnehezebb feladatokat is. 

A darab cselekménye merész, meg 
kapó, izgalmas. A téma itt van körülöt* 
tünk, átérezzük, a szivünkbe markol. 
Nancs i szegénysorsu szülők gyermeke. 
Szegény és szép. Egyetlen reménye, vi* 
gasza családjának, melynek nyomora oly 
nagy, hogy még a házbért sem tudja ki* 
fizetni. Ott áll a család, hogy az utcára 
kerül. Nancsi fejében egy vakmerő öt* 
let. Fölmegy a háziurhoz s a házbér el* 
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engedését kéri. A háziúrnak megtetszik 
a !ány — elengedi a házbért. Nancsi érzi. 
bogy szépsége hatással van a férfiakra s 
hogy most olyan körben van, ahol észre« 
vétlenül maradhat örökre. Szerepelni vá« 
gyík, sikerekre áhítozik, színésznő akar 
knni, mint azok a szép és szegény lá= 
•yok, akik csak távolról ismerik a szin« 
pad festett, csillogó, hazug világát. Egy 
véletlen ismeretség folytán bekerül sta* 
tisztálni a szinházba . . . s ami aztán kö« 
retkezik, azt csak lázas álmában látja 
— és játssza — Nancsi. A színésznő sor» 
sát, aki súlyos megpróbáltatásoknak van 
kitéve. Mindenki csak őt magát akarja 
Csak ugy tud érvényesülni, ha előbb 
mindenkié lesz, a titkáré, a rendezőé, a 
kollegáé, s főleg a grófé, aki anyagi jóié» 
téről gondoskodik. Rémülten ocsúdik föl. 
Nem ezt akarta, nem így gondolta. S az 
álommal együtt ér véget a hite, ábránd« 
ja, a színpad után való rajongása. 

A közönség nagy tetszéssel fogadta a 
darabot s a megérdemelt siker eléréséhez 
a rendezésen, kiállításon kívül igen hoz« 
zájárultak az elsőrangú szereplők. Lonzay 
Annie, mint vendég, Szász Ilona, Valeró 
Szőke Szakáll, Pázmán Ferenc, R. Tóth 
József, Sarkadi Vilmos, Máthé Sándor s 
•ilághirü hegedűművész, Regnier voltak a 
siker főkorifeusai. Mellettük a nagyszámú 
segéd« és statiszta szereplők csoportja 
«gyesen vitte az előadást, melynek kivés 
teles sikere után Ítélve, a Kristálypalota, 
mint Revü«szinház, gyors és tartós nép« 
szerűségre tarthat számot magával a „Re« 
•ü"«vel egyetemben, mely (szerencsés 
újjászületését és e kedvező fogadtatás 
után tovább való kultiválását ennek az 
wj színháznak köszönheti. 

Az igazgatóság — az első pár előadá* 
son tapasztaltak után okulva — ez uton 
kéri a közönséget, hogy mivel az előadás 
pontban fél hét órakor kezdődik, a saját 
érdekében lehetőleg pontosan jelenjék 
«eg . 

AZ ÉTVÁGY. Egy polgári család 
ünnepélyén történt, ahol szabad biif« 
fé volt felállítva! A meghívottak kö» 
zött volt Újhelyi Nándor is, a tekin« 
télyes kövérségü író, aki leginkább 

a Küffé körül tartózkodott. Miután az aszta« 
Ion látható élelmi cikkek között a legnagyobb« 
mérvű pusztítást vitte végbe, így sóhajtott föl: 

— Nem értem 1 Azt mondják, hogy evé» 
közben jön meg az étvágy! Már egy félórája 
l'Sïena és még mindig nines étvágyam .. . 

* 

Bár bús vagyok s apatikus 
Mégis érdekel A patikus. 
Kuss! 
Nem tudom, sikere mily nagy lesz 
De biztos, hogy 
Szép darab lesz 

* ; 

Eddig úgy véltem, a halavány 
Bronz Karaván 
A legjobb thea, ' 
De a 
Bárdos=kabaréban láttam, 
Hogy tévedtem e tárgyban, 
Mert nem a halavány 
Bronz Karaván, 
De a {l 

Drága Mészáros Giza 
A legjobb Thea. 

« 

A Királytszinház nézőterére 
Erre 
Búsan sóhajtott A farsang tündére 
A bánattól kissé fals hangon: 
Mit gondol, kedves Rinaldó, lesz itt 

[hely 
Számomra — a jövő farsangon? 

« 

Az ötvenéves férfi szerzőjét 
Megkérem, ne menjen a Nemzetibe 
Ha jót 
Akar, 
Merr a Sirokkó és örvény hamar 
Elsülyeszti a Hajót. 

* 

Kedves 
Szenes 
Béla, 
Méla 
Szivemnek az ön neve 
Zene; 
Mondja, drága Szenes, 
Volna önnek részemre is szene? 

(lengyelke,) 
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A MŰüÉSZ ÚJÉVE 
I. SZILVESZTER 

„Miből fogok Szilvesztert csinálni 
Hol fogok most élelmet találni? 

Tavalyról egy marék szenem van még. 
Jó volna, ha ezzel elrohannék." 

Végezetül egy kis szén a péknek. 
Kapni ezért fcenyérkét, fehéret. 

így jött össze a Szilvesztereste, 
Mind berúgott a művész, a beste. 

Ezt még Major is ugy szégyellette, 
Hogy mint látszik, papirra se tette 

Egy kis darab szénért ime mennyi 
Pulykát, kacsát ad a hentes enni. 

Csemegéstől a másik szenecske 
Mind az összes csemegét kinyeste. 

A fűszeres egy morzsányi szénért 
Cukrot ad és egyéb mindenfélét. 

Il UJÊV 

IJjév reggel művész nagyot ásit. 
Ma vette fel a félhavi gázsit. 

Buékot ma kivánni nem restell 
A takaritóné s a házmester. 

Valamint e mai nap, az jó nap 
A vicének s a levélhordónak. 
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Valarninthogy felszedik a koncot 
LapJcihoHók és susztertanoncok. 

Továbbá zsebedben lyukat most ás 
Szerephordó meg a pénzes postás. 

Pénz már nincsen, kép meg szék jut 
Szerelőnek és táviróhölgynek. önnek 

Azonképpen borravalót várnak 
Kezei szemetesnek, hordárnak. 

Sőt a művész csak igy adakozhat 
A gázasnak és a villanyosnak. Es éppen igy nem csupán mosolyt kér 

Konfekciós inas meg a borbély. 

Jön a tejes, meg a kéményseprő, 
Nekik is jut némi apró-cseprő. 

Szintazonképp ;utalmazni bölcsebb 
Szabóinast és vj.ágos hölgyet. 

Szegény művész, hőn sajnállak téged 
Jól kezdted meg a boldog újévet. 
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A Tél iker t e!ső 
internacionális műsora 

Bármennyire fellendült é« fejlődött az 
öt esztendős háború alatt a központi ha* 
talmak artista*müvészcte. a varietékat 
látogató közönség mégis nélkülözte a 
régi, megszokott, kedvelt ismerőseit: a 
világjáró külföldi artistákat. Az angol, 
amerikai, francia artistákat mindig nagy 
szeretettel fogadta a budapesti publikum 
és most már büszkén bevallhatjuk, hogy 
a külföldi művészek is mindig őszinte 
örömmel jöttek hozzánk, Budapestre. 
Ennek a jó viszonynak azonban véget 
vetett a háború. A nemzeti sovinizmus 
izzó gyűlölete eleinte a színházi életet is 
megmételyezte és hallani sem akartunk 
arról, ami külföldi, ami „ellenséges". 
Aztán mult az idő, az emberek lassan 
rájöttek arra, hogy a fajgyűlölet csak 
hazug póz és már szivből kivánták visz* 
sza az életben és a színpadon is a régi, 
jó idők boldog nemzetköziségét. Ugy 
látszott, hogy a békekötés napján aka* 
dálytalanul megindulhat a nemzetközi 
kuItur*forgalom, ennek azonban hirtelen 
ujabb nehézség állta útját. Ez a nehéz* 
seg az utazási viszonyok — enyhe sző* 
val mondva — kényelmetlensége volt. A 
rendszerint nagy podgyászokkal utazó 
külföldi artisták idejövetelét, a mai iga* 
zán borzasztó vonatmizériák miatt, szín* 
házi körökben is szinte lehetetlenségnek 
tartották. Annál kedvesebb és dicséret* 
reméltóbb a kitűnő Halmai Árpádnak, a 
Télikert igazgatójának rekordteljesitmé* 
nye, hogy már januárban egész s<;reg 
külföldi artista közreműködésével tény* 
leg nemzetközi műsort ad és sikerült e 
számok ideutazását is lehetővé tenni. A 
háború kitörése óta a Télikert januári 
műsora az első internacionális előadás, 
hiszen a nagy áldozatok árán szerződte* 
tett angol, orosz, belga és holland artis* 
ták nemzetköziségéről, azt hisszük, vitat* 
kőzni sem lehet. 

Az uj műsor számait sorba véve, 
első helyen kell megemlítenünk a 
Maximof f-csoport eredeti orosz táncait. 
3ár jártak már nálunk különböző világ* 
hirü orosz tánccsoportok, kénytelenek 

agyunk megállapítani, hogy ily tökéle* 
fes orosz táncot még eddig peeti w f 
i ietéíszinpadon nem láttaak. Sok vidám* 
sigot fog okozni Kara és Sek, a két ki* 
riinő belga excentrikus. DaUesch es Ziel-
bmer, a tréfás holla*di atcai muzsiku« 
sokmík is nagy slfceräk les«. A sziget* 

országot Astro, a komédiás zsonglőr, 
és Derrington, a biciklimüvész képvise-
lik. röviden: kitűnően. 

A szenzációs varieté*müsort kiegé* 
sziti és a mulatságosság szempontjából 
tökéletessé teszi a két pompás szinda* 
rab. A Télikert együttese már megmu* 
tatta a Kuba gyöngye sorozatos előadá* 
sainál is, hogy nívóban bármelyik fővá* 
rosi operette*szinházzal felveheti a ver* 
senyt. Az uj operettben, melynek cime 
„Az illemgróf" és fülbemászó muzsika* 
ját a bécsiek kedvelt Robert Sto lze 
komponálta, még jobban beigazolódik 
előbbi állitásunk. Újvári Károly, Antal 
Erzsi, Simái István, Szécsi Ferenc, F. 
Lányi Irma, Tercsányi Viki, Pusztai 
Boriska és Somogyi Rózsi alakítása szén* 
zációs. A másik darab Kőváry Gyula 
„Albérletben" cimü kis tréfája, mely* 
ben Stella Gyulának és Deuisch-Haupt 
Erzsinek nyilik alkalma a közönséget 
megnevettetni. 

Jobbnál jobb magánszámok egészítik 
ki és teszik élvezetessé a műsort, melyre 
újra csak ezt az egyet mondhatjuk: igazi 
békemüsor. 

Ó, játszatok, daloltatok! 

Kopár szikla a jószagú mező 
És minden szem fájdalmas könyezó 
A földi tájakon. 

Az élet nyitott seb lett s fáj nagyon. 
Rontás rázza a világ üstökét, 
Fent és alant minden szurok*sötét. 

Csak egy halvány mécs fénylik messze, hol 
Szebb élet zúg, boldogabb hang dalol 
Festett tájak fölött; 

Hadd feledjük a halálos ködöt. 
Histriók, csörgösipkás papok, 
Ó játszatok nekünk, daloljatok/ 

Ó, játszatok színészek; drága nők 
Táncoljatok a bús nérö előtt 
Tündéri táncokat, 

Simítsátok el egy pillanatra 
A sniét ráncokatt 

Lengyel István. 
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THEA ASSZONY 
Játék. Irta: ifj. KADÓ ANTAL. Játsszák a-z Andrássy-utá Színházban. 

(San. Thea asszony e'egáns fogadószobája. Jó. 
kimflve't ízléssel berendezve, de az úrias ele-
ganciába elvegyül egy kevés színpadias árnyalat, 
<-gy-egy koszoruszaiag-csomó a falon, jelmezes 
fínytképek, egy nagy színésznő nagy múltjának 
imiéikei. Nem bántó ós nem ízlés le'en kiállítás-
ban látszik, hogy nem a látogatók kedvéért van-
nak kirakva, (hanem nukS magának, -saját örö-
mére. 

Este van, kivilágítva mrrwíien, tele a szoba vi 
taggal, sűrű színes halmokban beverik meg az 
asztalokat, bokrokban virstainaS'. a t u M b a i i . 
Nagy vendégség készül.) 

SZOBALÁNY (feketében, lekér kötővel is bó-
hilmual, jobb felöl bebocsátja dr. Szabói): Tes-
sék, doktor bácsi, mindjárt szólok a nar>vságos 
asszonynak. (Mosolyog rá, nem konfidens. csak 
bizalmas a mindennapi vendéggel.) 

Dr. SZABÓ: (fehérhajú, mosolygós képű em-
berke, telve melegséggel, bonhomiúoal. Smo-
/.iagban van. Kezét dörzsölgeti.) Ne bántsd, 
lia», hadd az asszonyodat, most biztosan szé-
iiül magát és ilyenkor nem szabad az asszonyo-
kat zavarni. 

SZOBALÁNY: Nem, dehogy, doktor báesi. Az 
asszonyom egész másl csinál m«st, fogadom, 
nem találja iki, mit? 

Dr. SZABÓ: Mást? No! Ne vágj olyan képeket, 
u.iitf egy diplomata, Mari nyilaükozz, mit csinál 
34 asszonyod? Na?l Mari! Máriai Nc bosszant», 
annyit mondok! Tudod, hogy rettenetes vagyok, 
ha dühbe gurulok. 

SZOBALÁNY (nevet) Tűdom, doktor báesá, na-
a von rettenetes. Hát, megmondom. Magának 
»-síyedüil. Az asszonyom saját maga főz! (Dia-
Joliul néz rá.) 

Dr. SZABÓ: Maga főz? Ne besziélj! 
SZOBALÁNY: Igen bizony! Már napok ót« 

olyan izgatottan készül erre a vacsorára, mint 
<'gy premiérre. És összeállította, hogy az urak 
közül ki, mit szeret, és ő maga csinálja. Ma-
yának is készül valami, doktor bácsi, hű, de jó 
lesz! De ezt már kínpadon sem árulom el . . . 

Dr. SZABÓ: No, hamar, hamair, megmondani. 
Mária, rettenetes leszek! 

SZOBALÁNY: Nem, nem, majd az asszonyom 
n-.egmondja . . . (kiszalad). 

Dr. SZABÓ (nevel A megy, keiét 
melengeti. A tükör előtt igazgatja fehér haját, 
huzogatia kabátját. Kint csengetés. Az ajtóhoz 
megy, kilép az előszobába. Hallik, hogy beereszt 
falakit. Beszél vele.) Kitől? A báró ur? (Bejön, 
kezében levéllel, mögötte az ajtóban inas áll, 
nagy virágbokrétával.) Válasz nincs rá? 

INAS: Nincs, kérem. 
Dr. SZABÓ: Várjon, fiam. (Borravalót ad.) 

Mikor jön a báró ur? 
INAS: Nem tudom, kérem, már régebben el-

•Miit hazulról (Köszön, el.) 
Dr. SZABÓ: (Forgatja a levelet, Megcsóválja a 

fejét.) Biztosan ez is . . . Szegény Thea; A 
virágot az asztalra teszi.) 

THEA ASSZONY (balról az ebédlő ajtón jön. 
Nagyon elegáns, nagyon egyszerű, sötét estélyi 
ruhában, finom, szép, hervadó asszony.) Cttom-
gettek, isten hozott, doktorkai Mint mindig, m 
első és leghűségesebb! Mindkét kezét oM 
nyújtja. Dr. Szabó szeretettel megcsókoja.) 

DT. SZABÓ: Természetes, természetes, a d»k 
torka akar legelsőnek sok-sok kedveset, jót éi 
szépet kívánni az ö egyetlen barátnőjének a 
nevenapjára, bis hundertzwanzig , . . 

THEA ASSZONY (nevetve) Nem, nem, Istea 
ments, hundertzwanzig az sok, az esimva do&-
torkí'un, tudnál te szeret™ engem százhúsz évi*» 
koromban? 

Dr. SZABÓ (tréfás póthossza!) űrökké! 
THEA ASSZONY: Ne mondd eat, irtózom «U« 

a szótól ! Nem tudom, ha ezt hallom: örökiké. 
miödlég kripteifizagot érzek, hideget! Egy örflikÉ 
van: a halál! (Megborzong.) 

Dr. SZABÓ (gyöngéden) No, no, Thea! Idegi» 
vagy . . . 

THEA ASSZONY: Dehogy vagyok ideges, ama 
jó napom van! Együtt lesznek itt az összes résj 
jóbaráfaim, nagy muri lesz. Üyen még nem volll 

Dr. SZABÓ (hunyorgat): Tudom, mindé»! 
tudok! 

THEA AASZONY: Mi? óh, az a szarka Mari 
már nem á'lta me«, kifecsegte, juj, megtépem s 
bóbitáját! Különben nem baj, te tudhatod d*k 
lorkám, te egészen a házihoz tartozol . . . 

Dr. SZABÓ: öreg bútordarab, (hamiskásan) 
de ha már butor, legalább az ágyad volnék . . . 

THEA ASSZONY: Te kutya! meghúzom a fü-
led! Szóval, ugvis el ke'l már hogy mondja» 
valakinek, nem fér a begyembe! Hát kérlek 
(Maga mellé hazza egy karosszékbe) Névnapi va-
csorál Heten leszi ok, mirrt a gonoszok, aaar 
már csak hatan, óh képzeld, de bosszant, a 
Muíki egy óra e'őtt levé'ben lemondott, nem 
jöhet el, az államtitkárnál halaszthatatlan dolga 
vom, ta'án később eljön . . . tehát hatan, a !«e-
jebb barátaim, ai ik éveik óta szeretnek. Itt les* 
a Frici, a Pali, az Ali báohó uch (kedvesen racs-
csolva utánozza), aztán ezredes ur Gyuszi, és 
kebelbarátja, Ferkó, no és last not least a dok-
torkn (megnacskolja az arcát, dr. Szabó meg 
csókolja a tenyerét) ugye, elite kompánia? 

Dr. SZABÓ: No, ha a pesti kedves csavargók 
és éjszakai lumpok elitjét gondolod, akkor igém. 

THEA ASSZONY: Kéirein, kérem, nem ha-
gyom megszólni a barátaimat, a legválogatottabb 
trrak, alkik értik, hoíry ke!I szépen és jól élnfl 
Ha aztán idővel rájöttek, hogy szépen és jÜ 
csak éjszaka Iflhet élni, ebben ők nem hibásak, 
hanem az élet De nem is ez a fő, a szem-
záció a dologban a köve'ikező! Először is n é « 
ide! (A jobb ajtóhoz huzza, kinyitja, bentről fé-
nyes világítás árad be.) Ez az finnepl lakoara 
Bssjtala! 
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Dr. SZABÓ: Tliea, — á la bon heure! Nagy-
szerűi Virág és megint virág, az üreg ezüst-
adíényeid. kristályok, káprázatosan szép! 

THEA ASSZONY (őszinte örömmel) Szép ? 
agyé, szép? Magam rendeztem, raktam helyére 
minden szál virágot, minden milieut, minden asz-
talkendőt . . . 

Dr. ' ár ez nekünkl Ilyen egy tái-
laságnak, az éjszákká országútja szegény legé-
nyeinek . .. 

THEA ASSZONY: Az a karosszék ott, abban 
szoktál te ülni, vén cimbora, ott a te helyed . . . 

Dr. SZABÓ: Veled szemben nagyon édes vagy 
te (kacagásban tör ki) előtte az én piros-kék 
szalvétám, amivel otthon a gazdasszonyom te-
s t . . . ezt meg kell nézni . . . 

THEA ASSZONY (visszatartja) Nem, nem, 
••ég nem szabad bemenni! Hát tudod, ez a 
szenzáció! Én csak jól ismerem a ti szokásaito-
kat, étrendeteket, ki, mit szeret, hát ez nem egy 
•agy vacsora lesz, hanem liai külön vacsora! 
ftrted! Mindenkinek összeállítottam a kedvenc 
menüjét, neked, doktorkáin, fokhagymás rosté-
lyos. barátfüle, lekvár, cukor, préz'ivel, kuko-
rica, jó vén sárga nagyszemű, barna sör, nagy 
krigli, virzsinia . . . 

Dr. SZABÓ (lelkesen) Thea, te egy nagy nS 
«agy, élelem a tiéd . . . 
. THEA ASSZONY (lelkendezve az örömtől) És 
a Frici 'beafsteaket, egész angolosan, véresen, 
»borkasalála mustárral, a Gyuszi ezredes sült 
»ulykacombot, dinnyekompóttal, Ali báchóuch-
•ak osztriga citrom, kaviáros, oivás, heringes, 
pikáns apróságok, tudod, ő sokfélét szeret, olyaa 
ü s finom dolgokat és a banánt szereti . . . 

Dr. SZABÓ (elkomolyodik) igaz, nézd, hogy 
dfeledtem! Az Ali báró egy levelet küldött és 
art a bokrétát, itt a levél . . . 

THEA ASSZONY (megakad az örömkitörésben, 
rfr. Szabót nézi, ez igyekszik kikerülni a tekin-
tetét. Habozva, szinte félve mjul a levét után) 
Bgyan, mit irhát, hiszen mindtját itt lesz, biz-
tosan valami bolondság, ö ugy szokott (fel-
bontja a levelet, olvas) — „Drága szép, művész-
•őm. — rettenetesen sajnálom, ág>• ban fekvő 
keleq vagyok, tegnap a versenyen influenza—" 
{összegyűri a levelet, kicsit rekedten) ez sem 
ióhet, milyen kár, most már csak öten vagy-
tok, de igv jól fogunk mulatni. 

DT. SZABÓ: Nem, Thea, csak négyen va-
gyunk, (nagy kínlódva) most jövök Fricitöl, azt 
üzeni, azaz, hogy én is láttam, i'letve hivatott, 
hirtaik, beteg, bizony Isten, kérlek, ilyen köny-
wyelmü fráter képzeld . . . 

THEA ASSZONY (int, hogy hallgasson) Be-
leg, te láttad, szegény, beteg . . . 

(Csengetés, Egymásra néznek. Thea asszony 
kiéled.) 

THEA ASSZONY (idegesen) Jönnek, hát le-
szünk hárman, úgyis jó lesz, ez biztosan a két 
«imbora, Gyuszi és Ferkó, óh tudtam, ők el-

Snnek, Doktonkám, édes, nyisd 1 ' az ajtót, a 

ari most nem mohét. (Dr. Szabó kimeqy. Thea 
msszomi a tükör előtt sebtében rendhehozza ma-
gát, kihúzza derekát, közel hajol az üvenhez, 
kezével vcgiasimit arcán, haját tapogatja körül 
mpró mozdulatokkal.) 

SZÍNHÁZI ÉLET 

Dr. SZABÓ (lassan bejön, kezében nagu bok-
réta és levél. Thea asszony riadtan nézi. l)r. 
Szabó leleszi a virágot az asztalra.) Egy hordár 
hoz.a . , . én . . . nem tudom, kitől . . , elfe 
lejtettem megkérdezni . . . (nyújtja a levelet.) 

THEA ASSZONY (hallgatva int, hogy nem kell. 
Leül egy karosszékbe háttal a doktornak és ke-
zébe hajtja fejét.) 

Dr. Szabó (idegesen keresgél szavak után> 
Nem olvasod el? Thea? Va ami szerelmes levél, 
hehehe . . . te, már megint megcsalszl És nem 
is félsz tőlem, mi?! doktor Othello, ideggyógyász, 
hehehe . . . (önkénytelenül összegyűri markában 
a levelet) a velencei mór, OLhello Mór, hehehe., 
olyan jókat mondok ma, és le arra sem mél-
tatsz, hogy egyet mosolyogj rajtam, (hozzámegy. 
cirógatja) no, mosolyogj hát, kérlek szépen, 
csak egy icipicit, nevess egyet . . . (Thea asz 
szony némán sirva fakad.) 

Dr. SZABÓ (ijedten): Az Istenért, mi bajod 
Thea, kicsi fiam, édes kis okos fiam, mi ez. 
mi baj van? No, no, lassan, lassan, (melléül, 
magához vonja, Thea asszony zokogva borul az 
ölébe az ő fejét simogatja) igv, szépen, igv ni, 
gyere ide, bujj ide a te öreg barátodhoz, a te 
doktorkádhoz. És mondd el szépen, mi bajod 
van, no, mondd, besziélj hát édes gyermekem, 
ne sirj olyan nagyon-nagyon,, csak nem az. bánt, 
hogy egy-két vendéged lemondott, hogy nem 
jöhettek el, (buzgón) de a Frici csakugyan be 
teg, én láttam a saját szememmel, én magam 
adtam neki valami izét bevenni, és az Ali báró 
inasa is mondta, mikor ezt a levelet hozta, 
hogy az ura borzaszíó influenzás, lázas, félre-
beszél, mit tudom én, mit csinál, és a Muki kü-
lönben is azt írja, hogy később talán feljön, 
tudod, az államtitkár, az nem olyan dolog, azl 
nem leihet csak ugy, mir nix, dir nix, elhalasz 
tani, váratni, és tudod, hogy a Muiki kerületei 
alkar, most ürült egy mandátum, no, édes ki 
csim, . . . és ez a levél is, ki tudja, mit ír. 
nézzük meg, igen? akarod? maid én elolvasom 
neked, jó? Nézd csak, azt mondja, hogy liogyis-
hijják, nem látom jól (felieszi a szemüveget az 
orrára) de csapnivaló írása van, azt mondja 
hogy „Édes szép asszony, drága Thea, uRt 
látszik, megint vétkezem, mint rendesen ar 
istenes morál ellen, mert az Úristen büntetésből 
éppen ma estére sózott a nyakamba egy kegyel-
mesii, aki nem tud aludni és ezért éjjeli in 
spekoiókiait tart. Próbaalarm és más kedvessé 
gelk, borzasztó, hogy nem tudok felmenni Ma-
gához, Szépségem, bocsásson meg, talán ké 
s ő b b " . . . no, látod, a Gyuszi feljön, talán 
később . . . 

THEA ASSZONY (felemeli fejét) Hát vége' 
Csakugyan vége! Itt az ítélet!! 

Dr. SZABÓ: Mit beszélsz? Micsoda ítélet? 
THEA ASSZONY: Doktorkám, tudod te jót 

hogy én nem az e'maradt vendégeket siratom 
do>ktorkám, tudod, minek van vége? . . . Az én 
életemnek, az én ifjú, szépséges, kalandosan di-
csőséges életemnek! A mai lakoma, ez az utolsó 
vacsora! Próbára tettem a sorsot, megkérdez 
tem vakmerőn, élhetek-e én még, érdemes-e 
még élnem, szabad-e még remélni szépséget, me-
leget, gyönyört . . és tó felelte: nem! 
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Dr. SZABÓ: Thea, nem értelek! 
THEA ASSZONY: Doktorkám, te va«v az én 

ettvet'en, őszinte jó barátom, aki tizenöléves ko-
romtól kezdve pártoltál, segítettél, melengettél 
édes szere eteddel, és nem kívántál ezért cse-
rébe semmit! A jóságos Isten áldjon meg érte.... 
(könnybe ful szava, lehajlik és megcsókolja a 
doktor kezét.) 

Dr. SZABÓ (ijedten elkapja) No, kérlek, ezt 
a gorombaságot már kikérem magamnakl Nem 
nagyok én se pap, se olyan vén totyakos, hogy 
nekem kezet csókoljanak 

THEA ASSZONY: A többi, óh, hiszen voltaik 
többen, nem tagadom, nem szégvenlem, hogy 
•zerettem a szerelmet, én tudom, én érzem, 
hogv az nekem kellett, hogv ané'.kül sohasem 
tetteim volna az, aki vagyok, sohasem bontako-
zott volna ki a lelkemből mindaz a szin, erős-
ség és tűz, ami benne aludt és amit én uj-
jongva és pazaro'va adtam belőle, a színpadnak 
is, a világnak is . . . Ebben éltem, ebben ra-
ívogtam, az én életein a gyönyörűség, az élve-
aés, a vérem forróságának, a tes'em vakító szép-
ségének a ku'tusza volt, doktorkám, (rajonqva) 
henteregtem, fürödtem, fuldokoltam a szépségek-
ben. fényben, szerelemben, tűzi>en, óh . . . . 
(elakad, szétterjesztett karja lehull.) 

Dr. SZABÓ: Thea . . . 
THEA ASSZONY: fis most, most kivénültem, 

kivénültem az é'ethfil, doktorkám, lu:!r>d, mi 
az, kivénültem, irgalmas Isten! Ne, ne szólj «cin-
mit, én magam tudom legjobban, soha sí-tiki 
nem látja, nem tudja azt jobban, ha egy asz-
ízony vénü'ni kezd, mint ő maga! Thea asz-
szony. az örökké ifjú! (Felkacag, a kacagása 
fázó borzongásba megy át.) Jaj, brrr! Irtózom, 
iszonyodom az „örökké"-töl! Irgalmatlan, gyil-
koló szó! Tudod te. tudod te, doktorkám, miért 
borzadok ugy az „örökké"-'!ől? Mert ez a végte-
lenbe való fokozása az Időnek! Az Idő! óh, de 
borzasztó, kegvet'en e'Ienséeem nekem az idői 
Amióta csak életet élek, amióta szép vagyok, 
asszony vagyok, szerelő asszony vagyok, az 
egész életem nem más. mint egy elkeseredett, 
halálos küzdelem az Idöve'! Az Idő, ez az a'ak-
telan, élettelen, láthatatlan és megfoghatat'an 
rém, ez a szívtelen, hideg, kegyetlen istens^;;, 
ez üldöz és haiszol vadti', végighajt, végigkor-
bácsol türelmetlenül az életen, ezen a ragvngó, 
csudaszép életen, ez fa'ja be te'ihetetlenül a 
(työnyörüségeime!, ez tépi ki idegeimhői az erői, 
ez szívja ki szivemből a szerelmet, veremből a 
melegséget és tör'i 'e arcomról, testemről a szép-
séget, üt. egyedül üdvözítő szépséget . . . dok-
torkám! — engem megöl az Idő! 

Dr. SZABÓ (hallgatva simogatja fejét.) 
THEA ASSZONY (hirtelen felkapja fejét, 

<<agva): Doktorkám, tudod le, hogv én hány 
4ves vagyok? 

Dr. SZABÓ (tréfálni próbál): Hm. ha jól utána 
woáimolok, idestova kétszázötven . . . 

THEA ASSZONY: Doktorkám, én negyvenöt 
éves leszek nem is olyan sokára, doktorkám, 
•eevven")! éves, rettenetes kor , . . 

Dr. SZABÓ: Csakugyan, rettenetes, ugyan 
t W . . 

THEA ASSZONY: Negyvenöt év, ez nálatok 
kilencven volna, vagy mit tudom én, ki sem 
fejezhető, össze sem lehet liason'itani, hiszen 
ná unk, szegény, öregedö asszonyoknál nem i> 
csupán az évek száma, nemcsak az elvesztett 
idő, hanem az elveszteti fiatal szépség, az el-
vesztett fiatal szere'em, mi lehet nálatok, amit 
ezzel a mindenható értékkel összehasonlíthatsz'.' 
Bukott király, koldussá lett mil'iomos, iró, akt 
kiadta utolsó szikra gondolatát, gentleman, aki 
e'veszitette becsü'eiét, mi ez mind egy öregedő 
színésznőhöz képest! És mi a halálraítélt sira 
lomliázi ' utolsó napja ehhez a siralomházi ver 
gődésliez, mi a vizbehaló küzdése ehhez a két-
ségbeesett birkózáshoz képest, amit az Idővé' 
fo'ylatok az én arénámon: a tükör élőt!! Milyen 
reszkető igyekezettel, milyen síró gonddal küz-
ködök minden ujabb hajszálvékony ránccal ar 
comon, minden ezüstszá lal, ami a hajam bron-
zába vegyüli És nézd, itt a szemem sarkában, 
nézd, látod, mint egy pókháló és a szájam szög-
letében ez a halóit vonás és itt, az arcom köze-
pén, már nem a puha, nevetős gödör, hanem 
fáradni kezdő redő, az arcomat cmaillirozom, a 
szájam párjsí vörös nélkül már fakó és a levegőt 
inkább tudom nélkülözni, mint a rouget. Vé 
nülök, doktorkám, jaj, vénülök és nemsokáig 
bírom már ezt a rettentő, vadul kétségbeesel! 
harcot a tükör előtt, megöl az Idő, megöl 
az Idő! 

Dr. SZABÓ: Thea, elment az eszed, te fan 
táziálsz . . . 

THEA ASSZONY: Nem, nem, látom én ezt, 
régen, régen és iszonyodva látom hogy, mások 
is látják! Mások is, mindenki . . . 

Dr. SZABÓ: Képzelődés, esküszöm, képze 
lődés . . . 

THEA ASSZONY: Nem képze'ődés, én érzem 
legjobban azt a dermesztő lehűlést attól az őr-
jöngéstöl, attól az erőszöakos és esdeklő sze 
re!mi ostromtól, amivel elborítottak, le, kinosan 
fájdalmas lépcsőzeten a puszta művészi érdek 
lődésig . . 

Dr. SZABÓ: Thea, kérlek, hallgass rám, nincs 
igazad, most sokkal magasabb fokon á''sz, mi 
kor a művészedet egymagában is elég, elég 
volna, ha nem is volnál szép . . . 

THEA ASSZONY: De nekem nem ez kell, az 
Isten irga'mára nem ez kell! Nekem nem kell 
művészet, nem íkell magasztosság, nagyság, ne 
legvek más. csak fiatal és szép, szép . . . Óh, 
hogy cserélnék a legu'olsó kurtizánnal, aki 
most 'kezdi szerelmes életét és tele van fiatal 
duzzadó erővel és szépséggel . . . 

Dr. SZABÓ: De hiszen te szép vagy, édes jó 
fiam, hódilóan szép . . . 

THEA ASSZONY (rá sem hallgat): . . . és akit 
éhes férfiszemek kisérnek és akit megszólítanak 
az utcán este . . . 

Dr. SZABÓ: Miket beszélsz, Thea . . . 
THEA ASSZONY: Néztem, figvcltem. egy ön 

gvilkos kiváncsaságáva', aki látni szeretné 
méreg hatását, amit bevett, hogv hosv mnradoK 
ki lassan-lassan a férfi vágyakból. Egyre ritkul 
tak az imádók, kezdtek a férfiak megunni en 
gem, engem, akinek egyetlen mosolyáért azelőH 
vad himek marakodtak dühödi párbajokban. 
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akinek egy kacagása miatt főbelőtte magát egy 
fiatal ur, akinek a lába talpát gyöngyökkel, 
brilüánssal és csókkal és kőnvnyel párnázták! 
Az imádó<kjból udvarlók lettek, olyan, olyan 
kétíves emberek, aztán ezek is egyre kevesebben, 
inás apró kalandok után futkostak, nen magas 
művésznők, hanem fiatal, szép kóristalánvok 
után, egv tizenhét éves cse'édet többre becsül-
nek, mint a nagy és öreg színésznőt . . . Végre 
is meg akartam győződni, nem bírtam ezt az 
flnáltatást, meghívtam a legforróbb rajogóimat, 
akiik a legnagyobb őrültségekkel áldoztak ol-
táromnál és . . . egy se jölt eí! . . . Itt az Íté-
let! (Kimerülten elhallgat és magába roskad a 
karosszékben.) (Folytatják. 
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Olvasóinkhoz 
A SZÍNHÁZI ÉLET előfizetőinek 
megnövekedett száma felelősségteljes 
feladatott ró a kiadóhivatali személy* 
zetre. Ezért kérjük t. előfizetőinket, 
hogy — amennyiben lehet, — a kiadós 
hivatal munkáját megkönnyíteni szb 
veskedjék, amit legittkább azzal érnek 
el, ha az előfizetési összeget minden: 
koron a lejárat előtt legalább is két 
héttel küldik be. 

A pontos, zavartalan kezelés céljá* 
ból fontos, hogy a nevet és lakcímet 
tisztán és olvashatóan irják a szeb 
vényre, s hogy minden esetben a be* 
küldött összeg rendeltetését is tüntes-
sék föl. Címváltozásnál az uj cim be>s 
jelentésével a végi címet is szíveskedő 
jenek megírni. 

A megszállott területen lakó előfi-
zetőink, — ha nem képesek az elöfize* 
tési összeget postán beküldeni, — leg« 
célszerűbb ha postabélyegben, vagy 
bankjegyekben küldik be, vagy egy 
helybeli pénzintézet utján utaltatják 
át hozzánk. Eselteg valamelyik fővá= 
rosi ismerősüket kérjék meg az elöfu 
zetés teljesítésére. Uj előfizetők két 
ünnepi albumot kapnak ajándékba. A 
SZÍNHÁZI ÉLET előfizetési ára ne: 
gyedévre K 12.50. Kiadóhivatal VIL, 
Erzsébet'körut 29. sz. 

*ERMES IRÉN 
F ELSŐRENDŰ BLOUZ- ÉS PON-

GYOLA-SALONJA IV., VÁCI-
UTCA 9 I. EM. TELEFON 168 87. 

Egy 17 éves barna lánynak. 1) Nem. 
Mossa meg hetenkínt kétszer a haját a követ« 
kező módon: Nedvesítse be langyos tiszta 
vízzel s aztán szappan «szeszszel (amit a gyógy* 
szertárban kap) mossa be s dörzsölje addig, 
míg erős, nagy hab nem keletkezett. Aztá» 
nem nagyon meleg, de lehetőleg folyó ri/.be* 
(a folyó alatt a vízvezetéki csapból állandóa» 
folyó vizet értek) öblítse le. Törölje aztán szó* 
razra a haját. S ha tul száraz lenne, kevés diót 
olajjal kenje be. Jót tenne, ha időnkint fej« 
másságét használna. 3) Aphrodicia Dankoir*ky. 
illetve Stomatin Feles. 

Erzsi. Olvassa el előbbi „egy 17 éves barn« 
lánynak" jeligéjű üzenetünket. 

Aqua Clandia. 1) Olvassa el „Erzsi" jefigőjé 
üzenetünket. 2) Csak az ön által már használ* 
mód hatásos. 3) Homlokmassaget használjon. 
4) Bármilyen kéz* v. arckenőcsbe tegyen egy 
kevés Hydrogen hyperoxidot s ezt használja 
pár napon át. 

Hü olvasó. Natrium boracicum. 
Rrettchen. 1) Kenje be esténkint 2%% os> 

Jódkadmrumos kenőcscsel s reggelenkint mossa 
le. 2) Nem tudom mik lehetnek azok. 3) Ol» 
vassá el Aqua Clandia jeligéjű üzenetünk 4. 
pontját. 

F ifi. 1) Kenje be az arcát 2M %-os hydroog. 
praccipitatumot és Bismuth sa.ibaitricumot tar« 
talmazó kenőcscsel este s reggel moss» !c. 
2) SemmiveL 3) Sokszori fejmosással. 'Pl 
Ugyanúgy. 

Alaznany. 1) Néhány napig. 2) Napont« 
1—2a&zer törölje le arcát benzines vattával 

Octavia dolorosa. 1) Tartsa rendben « szók« 
letét s menjen el egy nőgyógyászhoz, mert 
valószínűleg női betegség okozza. 2) Vegye» 
be étkezés előtt 14 gr. Natrium boraciciin ot. 
3) Erre csak bizonyos massage a gyógyszer, 
melyet szakember végezhet el. 

Március. Mossa meg a kezet naponta hí; 
formalinos vízben. 

Hiu bakfis. Csak kozmetikai intézetben 
kezeléssel lehet rendbehozni. 

Hableány. 1. Nem értem. 2) Mossa le arcát 
napjában 1—2*szer benzines vattával. 3) Ncia 
lehet ellene tenni. 4) Sürün mossa. 

Lepike. 1) Nem ismerem ezt a keBőevK. 
2) Nyomogassa ki őket. 
• t * ' ij^rmi » r hí m Ii"1 L'- l̂'"1 • * 111 O^i«* • 

KABARÉBÓL MOZI. Budapesten, a Jómci-
körúton egy uj mozi nyílik meg, ahol régeîv 
ben az Alhambra nevü kabaré>helyiség volt. 
utcai Gutenbergamozá, amely ebből az ntcibói 
utcai Guterabergi'Tnoai, amely ebből az «tcábdl 
itköjW'./'xődik ui hclvitósíbc. 
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Kit választana ? 
A. S z í n h á z i É l e t p á l y á z a t a 

Bárkit elvennék feleségül, ha azt Lenkeffy 
Ica alakította. Walthier Károly, Szeged, Szent» 
áyörgy.u. 1. 

„Mágnás Miskának" vall rám nézve legna* 
Jyobh vonzó ereje, mert a személyesitöje a 
legjobb táncos az egész magyar operette*s.zinj 
padon. Adrienne Lorber, Seeboden a/Nill» 
itättersee Kärnten. 

Én csak azt szeretném megmondani, hogy 
» délceg Lcörcnthey egyenes jelleme meghó» 
ditotta a szivemet és ilyen férjről álmodtam 
egész életemben. Janner Elvira, Podmaniczkv» 
utca 65., II., 30. 

A „Tul a nagy Krivánon" Baratyc Janója 
lesz a győztes. Ö rá nagy jövő vár, még kine* 
vezhetik a tót köztársaság elnökének. Egy 
ReregUimádó, Szatmár. 

A legjobb férjanyagból való a „Kék róka" 
Ceciljének minden szeretetreméltó Paulusa. 
Szívesen lennék a felesége, mert ugy táncolna, 
•«hogy én fütyülnék. Pollák Rózsa, ÍX., Ráday 
utca 2„ III., 12. 

Ideálom „Az ördög" és pedig azért, mert ná=> 
Iánál szemtelenebb, kedvesebb alakot alig ös» 
merek. Ő képviseli nálam a férfit teljes mivol« 
tában. Sajnálni csak azt tudom, hogy jó va« 
gyok, — csak az ördög rossz, hogy el nem 
visz. Jánossy Erzsébet, Bpest, VII., Damja» 
aichsu. 47., I., 12. 

A színműirodalom alakjai közül „Az ördög" 
nyerte meg teljesen tetszésemet. Miután min* 
den férfi egy ördög, legszívesebben választom 
közülük azt, aki teljes ördögi mivoltában mu> 
tatkozik be és egyike a legszellemesebb ördö-
göknek. Réti Berta, Máramarossziget, Fecske* 
utca 5. 

„A tanítónő" ifj. Nagy Istvánjának szívesen 
tennék a felesége. Tetszik nekem ez az asz* 
szonyimádó vadmagyar, mert az eszét a szívé» 
vei le tudta győzni és megtalálta az eszközt, 
inelylyel a legszebb elégtételt szolgáltathatta 
kis tanitónőjének. A sok mocsok és fertőn ke-
resztül igazi gyönyörűség lehet annak a. kar; 
jaiban oltalmat találni, kit amúgy is szeretünk. 
Pollák Rózsi, Bpest, IX., Fercnc»körut 17. sz„ 
ÍII.. 21. 

Hogy a színműirodalom alakjai közül kit 
választanék férjemnek? A „Táncosnődből Boj* 
elánt! S hogy miért? Mert egyszerűségével, 
férfiasságával s páratlan szivjóságával a leg« 
jobban megközelíti azt az ideált, amit magam» 
oak a jövendőbeli férjemről mint férjről el» 
képzeltem. Grosz Böske, Makó. 

Én Schubcríot választanám a „Három a kis» 
tóny"»ból. Mert könnyen lehetne megcsalni. 
Tapsikó, Budapest. 

Minden vágyam egy olyan férjre szert tens* 
mint Dorozsmay képviselő (Törzs Jenő) volt « 
„Kisasszony férjé" =t>en, mert az olyan ügye tie» 
férfiakból válnak a legjobb férjek. Nagyo* 
kérném a kedves Színházi Élet szerkesztőségét, 
hogy segítsenek nekem egy második Doroa* 
mayt keresni! Kommer Marika, Nagyatád, S» 
mogy »megye. 

Én már régen választottam, még pedig a 
csapodár „Pillangó főhadnagy", a letűnt ka* 
tonai karriereknek ez a kedvesen könnyelmfc 
alakja az eszményképem. Nem ám azért, roe*t 
pillangó (no, erről majd tennénk!), nem is mert 
főhadnagy, hanem végtelenül jól áll kék s*»-
méhez a monokli, — csak ezért. Sica. 

Férjül II. Józsefet választanám, mert áHteka. 
talán megismerkedhetnék Szomory Dezsővel. 
Labuda Lujza, Báthory»u. 20., II. em. 

Én férjül csak Törzs Jenőt választaná», 
mert ő egy férj, aki mindent tud. özv. M*-
schovszky Károlyné, Bpcst, IX., Mártonsui»» 
13. sz. 

Erre a kérdésre csak egy feleletet adható*», 
amit egyszer már egy társaságban feleltem, d» 
akkor megbotránkoztak rajta s egy — kicsit 
már idősebbecske — lány megbotránkozva fefc 
kiáltott, miközben piruló arcát a tenyeréfc* 
rejtette: 

— No de kislány, hogy lehet ilyet mondtóftí 
még tréfából is? 

Hát kérem szépen én csak ezt mondtam.: 
„Én Almássy főhadnagyot választanám a „Ho-
tel Imperiál"»ból, elsősorban, mert főhadnagy 
másodszor: Almássy annyira megutálta a g y * 
kosságot, hogy egészen nyugodtan megcsalhat, 
nám, mert ugy sem lőne fejbe, harmadszor — 
és ez a legfontosabb — mert az a drága T ö r « 
Jenő játssza az Almásyt." Hát olyan nagyom 
megbotránkoztató felelet cz? Schlesinger 
Mancy, Medve, Győr=m. 

Hogy kit választanék férjemnek a sziámin 
irodalom alakjai közül? Sem Rómeót, sem * 
Vasgyárost, — ellenben gondolkodás r.élktË 
Pulitzer Árpádot a Majd a Vicából, aki nem. 
csak hogy rokonszenves, kedves, okos fiu, h# 
nem megvan ezek mellett az a nagyszerű t » 
lajdonsága is, hogy sok pénze van! Stem Ré»-, 
zsika, Makó. 

Férjül választanám Bródy Sándor „A tanít ÍV; 
nő" c. darabjának hősét, ifj. Nagy Istvánt, 
mert ő a házasság előtt alaposan kitombol* 
magát, ami szerintem a legjobb garancia an» 
nézve, hogy jó férj válik belőle, azután meg 
nem tetette magát előzetesen jobbnak, min. 
amilyen tényleg volt. Tisztelettel Wolf Elkk. 
Pozsony, András király»tér 6. 
^ Értesítem önöket, hogy férjemül H e r e * * 

Ferenc „Tillá"»jából Belizárt választani»,, 
határtalan szerelmeért, az ölést azonban ele»' 
gedném neki. Jammer Grete, Podmanicak?' 
utca 65. 

I îssuL.GAMBRINUS ÉTTEREMBE 
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M O Z I K R O N Ï K A 
Âk lovaW : LAJTA ANDOK 

MAGYAR RENDEZŐ BERLINBEN. Illés 
Jenő, a magyar származású filmrendező, akinek 
nevéhez sok néniét film rendezése fűződik, 
most is Berlinben működik. Jelenleg a Neutral« 
Film uj műtermében rendez egy hatalmas film« 
darabot, amelynek „A jóllakott világ" lesz a 
cime. 

UJ MAGYAR FILMGYÁR. A mult héten 
hire járt, hogy Balogh Béláné, a kitűnő ma« 
gyar filmrendezőnő kilépett az Astra-filrm 
gyártól és Óceánia néven uj filmgyárat léte« 
sit. Időközben azonban Baloghné megegyezett 
tz Astrával, ugy, hogy az Óceánia létesítését 
egyelőre elhalasztották. 

UJ HELLA MOJAsSOROZAT. A közted« 
veit és népszerű berlini moziszinésznő mosta« 
nában három sorozatos képen játszik Berlin« 
ben. Az egyik kép cime: „Don Juan kisasz« 
szony", a másiké „Lady Hamilton", a liarma« 
dike pedig „Geisha". 

• • • 
Ü Z E N E T E K 

W. L. Versec. 1) 32 éves. 2) Nőtlen 3) 
Kópenhága 4) Berlin, N\V. 68. Markgrafenstr. 
77. Ring«Filmncl. 5) Messter«Film, Berlin, 
Belle«Alliance«Str. — II. Béláné, Zalaegerszeg. 
A Színházi Élet multheti számában irtunk 
erről. Tessék az idézett szám Moziüzeneteiben 
közölt „Szomorú leány" jeligéjű üzenetünket 
elolvasni. — Es.sKa. Csak tessék bármelyik 
filmgyárnál jelentkezni, ámbár most jóformán 
valamennyi gyár szünetel. Mindamellett tes« 
sék megpróbálni. — Bajazzó. 1) Nem köte« 
iező. 2) Szerepenkinti dijazás, vagy havi fize« 
tós megállapodás szerint. 3) Corvin«filmgyár: 
Rákóczisut 9. Hungária«filmgyár (műterem) 
Szövetség«utca 10. 4) Nem. Ez természetes. 
5) A rendezőnél, vagy a művészeti igazgatónál. 
Iby. A „Moziüzcnctekben" már számtalanszor 
megírtuk, ki hogyan lehet moziszinésznő. Ta« 
tán tessék multheti számunk moziüzeneteit 
átolvasni. — Harry. 1) 36—38 éves, nőtlen, 
állandóan Berlinben játszik. 2) Ismeretlen. 3) 
Ujabban tünt föl és főleg bakfis«szerepekben 
játszik. Alig 22 éves és a Projektions A.«G. 
Union művésznője. 4) Berlinben a Mcsstcr« 
filmgyárnál játszott. Partnere Wanda Treu« 
mann. Főleg drámai szerepekben lép föl. Je« 
len le g körülbelül 40 éves. — Berky Adrienne. 
I) 2) Góth Annie, a Star filmgyár egyik leg« 
kitűnőbb és legnépszerűbb művésznője, aki 
m magyar publikumban, páratlan népszerűség« 
nek örvend. Góth Annie édesapja főgimná« 
íiumi igazgató volt, aki szigorú, de egyúttal 
t legjobb nevelésben részesítette a lányát. 
Góth hét gimnáziumot járt, de az utolsó év« 
folyamból kimaradt; férjhez ment egy aktív 
tiszthez. Házasságából egy kis fiu született, 
aki a művésznő minden boldogsága és szeme« 
íénye. Szülei halála után filmszinésznő lett 

és hogy milyen sikerrel, arról felesleges itt 
beszélni. 3) Nem tudjuk. 4) Ev. rcf. 5) P. Mc« 
niechelli. — S. V. Petrozsény. 1) Royal«szálló 
2) Nils Crisander cime Imperator Filmfabrik 
G. m. b. H. Berlin, Friedriehstr. 235. — le a 
1) 2) Azt üzeni, hogy tessék őt bármikor meg-
látogatni Cime: Rákóczi«ut 51. IV. emelet 3 
Ebéd után, félkettőig. — Hegedűs bácsi. A 
Transsylvánia filmgyár, Rökk Szilárd«u. 20 
2) Jelenleg Kolozsvárott tartózkodik, mint 
az ottani Nemzeti Színház vendége. Nemrégi. 
ben készült cl 2—3 film (A falusi Madonna 
stb.), ahol szerepelt. Ezeket a darabokat a 
mostani szezonban még nem játszották mo/i 
ban, csak a főpróbájuk volt meg. 

HALLÓ, MI ÚJSÁG ? 
A KÖBANYAI SZÍNHÁZ. A szerbek hó 

ditó imperializmusának a magyar kultura sza 
mos vidéki intézménye esett áldozatul. A me;i 
szálló csapatok a demarkácionális vonalon 
belül már egészen otthon érezik magukat t> 
önhatalmúlag cs jogtalanul szüntetik be a m:i 
gyar műveltség terjesztőinek működését. Zorn 
bor sem kerülte el a megszállott városok szt>-
mo"u sorsát és a szerb főparancsnokság egyik 
első intézkedése volt, hogv a BethlenUBruckner 

izgatása alatt álló színtársulatot a városbei 
kiutasította. A hajléktalan zombori társulat 
a kultusz-minisztériumhoz fordult segítségért 
és a miniszter segített is a művészeken: át 
engedte nekik a kőbánvai Casino nagytermét 
előadások rendezésére. Huszonnegyedikén mu 
tatkozott be a társulat a kőbányai közönség 
nek és a bemutatkozás teljes — anyagi és er 
kölcsi — sikerrel végződött. Az igazgatóság 
a nagy sikeren felbuzdulva elhatározta, hogv 
több. Pesten már régen nem játszott nagy 
sikerű darabot elevenít fel és azonkívül még 
egy eredeti bemutatóval is fog kedveskedni 
közönségének. A társulatnak csupa elsőrangu 
ta;'ia van. Karácsonyi Ili. Pataki Elza, Erdélvt 
Lili, Friss Margit, Heltai Nelli, Kerényi Irén. 
Tarnai Béla, Sáfár Sándor, Pesti Kálmán és 
Kemény Lajos nevét nemsokára szeretettel 
fogja emlegetni a kőbányai színházlátogató 
publikum. Remcljük, hogy a zombori társulat 
végre pótolni fogja azt a kulturális hiányt 
hogy a tizedik kerületnek eddig állandó szín-
háza nem volt. 

A LILIOM REPRIZE. A Vígszínház legki», 
zclebbi újdonsága Molnár Ferenc Lilioma. A 
nagysikerű színmű reprize két szerepben ho? 
változást. Liliomot Csortos játszsza. Marikát 
pedig Makay Margit. A régi szereplők között 
legelső Varsányi Irén Julikája, a többi szere^ 
pek: Hugó: Tanay Frigyes, Muskátné: Ha-
raszthy Hermin, Linzmann: Fenyvesi EmiL 
llollunderné: Kende Paula, Hollunder fiu: Pár. 
tos Gusztáv, Főkapitány: Balassa Jenő, Detek 
tiv: Kardos Géza, Rendőrtiszt: Fenyő Emil 
Stern: Fenyő Aladár, dr. Arató: Kertész 
Dezső, Lovasrendör I : Pet hő Pál, LovasrendOr 
II.: Fehér Artúr. 
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Szerkesztői üzenetek 
Belvárosi. Mészáros Giza az elemi iskoláit 

Újpesten, a po'gárit Kispesten végezte. Már 
növendék-lány korában feltűnt élénkségével, 
vérbeli színészi készségével; csakhamar gon* 
doit merészet és nagyot és beiratkozott Soly» 
inosi Elek szinésziskolájúba, melynek elvég« 
zése után Aradra szerződött naiva szerepkörre. 
Jtt másfélévig működött. Közben hire nőttön* 
nőtt és kap vaskaptak a vidéki direktorok a 
szerződtetésén. Innen Kassára hivták meg, on« 
nan nagy ugrást tesz — a Nemzeti Színházig! 
Majd Makó Lajos, a legkiválóbb vidéki igaz« 
gató Szegedre szerződteti, ahol diadalról*dia* 
dalra viszi a társulat hírnevét. Különösen a 
Dorrit kisasszony »nyal nagy sikert ért el. In« 
nen Máder Rezső a NépszínházaVigoperához 
szerződteti aztán Beöthy László elhódítja a 
Magyar Színházhoz alioí a Dada és Grctchensze* 
rcpciben osztatlan tetszést aratott. Kö.vid ideig 
a Vígszínház gárdájában látjuk, majd két év* 
vei ezelőtt Bárdos igazgató a Belvárosi Szín* 
házhoz szerződtette. 

S. Viola és Aranka, Hatvan. A gyorscsárdás 
kivételével ő játssza. — Szentesi. 1) 30 éves, 
izr. 2) Kökény Ilona. — R. M. Akik addig is 
részt vettek benne. — Kékszemű. 1) Balla Kál* 
mán színigazgató. 2) Nem taláita cl. 3) Nincs. 
4) Nem színésznő. 5) Igen. — Két kíváncsi. 
1) 1887*ben született, 2) Siófokon. — Csavargd* 
lány. 1) A tehetségtől függ és nem az iskolá* 
tói. 2) 300 K*tól feljebb. 3) „Minden a felfo* 
gástól függ" — mondjuk Shakespeare*rel. 4) 
Személynök u. 16. 5) 1887*ben született. 

T. M., Miskolc. Ilyen szinésziskola nincs 
Pesten. — S. J.. ripest. 1) Az illető színigaz* 
gatóval szerződést kell kötni. 2) Megegyezéstől 
függ. 3) Nincs most ott társulat. 4) Születési 
eve IS88 jul. 13. 5) ja«iuár elején; — B. F. 
Igen, férjnél van — Motívum 9113. Tessék 
valamely kabarénál kísérletezni, ez az ut talán 
meghozza a kívánt sikert. -— E. J. Izr. — T. 
M„ Szeged. Közöljük. — V. Babuci, Kalocsa. 
Valamelyik színháznál kell ez ügyben érdek* 
lődni. — Hajnalka. 1890 márc. 6*án született 
Kolozsvárt. Iskoláit ugyanott, továbbá Désen 
ós Pesten járta. A szinipályára 20 éves korá* 
ban lépett. 

Zoe. Deila Donna Eugénia délspanyolországi 
származásai, nemes szülők gvermeke; előbb 
a Népszinház*Vigopera tagja volt 1907* 
ben, ahol a „Denevér" operett Orlovszky 
herceg szerepében volt az első fellépte. Előbb 
zárdaheli növendék volt, mise közben a tem* 
plomi kóruson feltűnt a hangja, mire Máder 
Rezső biztatására a szinipályára lépett. — Éves 
előfizető. Az I va cimü operettet 1912 okt. 
13*án adták a Királyszinházban. Szerzői: Will* 
ner cs Bodanszky. Fordította Gábor Andor. 
Zenéjét szerzette Lehár Ferenc. — Vitatkozók. 
Igen, Petőfi Sándor színész is volt. Félőbb — 
15 éves korában — statiszta volt (Rónai né* 
ven) a Nemzeti színházban. 1841*ben Karcagon 
Abday Sándornál, Sepsy Károlynál, Ozorán, 
Demény Dánielnél Szarvason, Csehfalvynál, 

majd Kétszerynél Földváron, 1842*bcn Székes-
fehérvárott működött Itt irta az „Első szere 
pem" c. versét. Egyébként Petőfi színészi ál 
nevei ezek voltak: Homonnai, Borostyán, Pö-
nögei Kis Pál, Rónai stb. — Három kislány. 
Nagyvárad. A Színházi Élet a nem előfizetők-
nek is készséggel válaszol 5 szinházi vonatko-
zású kérdésre. 

Halasi 116. Hajó Sándor 1876 febr. ll*éi> 
született. Előbb hivatalnok volt, irodalmi sike 
rci után otthagyta a hivatalt és azóta csak a/ 
irodalommal foglalkozik. Színmüvei ezek: 
„Dombay ur felesége", vígjáték, előadta a Vig 
szinház 1899 szept. 15*én; „fijfcl után", vigj, 
1900 nov. 2 , Nemzeti Szinház; „Dorian Grey" 
dráma 5 felv., fordítás Wilde Oscar után, 1907 
okt. 23., Magyar Szinház; „Gretchen", tréfa 
3 felv., irta: Dawis és Lipschütz, 1907 dec. 6., 
Magyar Szinház; „Mary Ann", operett 3 felv.. 
zenéjét Gábor Andor verseire szerzette Ka* 
csoh Pongrác, 1908 dec. 5., Király szinház; „A 
koncert", vigj. 3 felv., irta: Hermann Bahr. 
1910 ápr. 16., Magyar Szinház; „A kis lord", 
életkép 3 felv., irta: Burnett Hodgson, 1910 
dec. 17., Magvar Szinház; „Fiuk és lányok", 
vigj. 3 felv., 1911 január 14., Magyar Szinház; 
„Nagy diákok", színmű 4 felv., irta: Pierre 
Veber és Serge Bassel, 1911 szept. 23., Ma< 
gyar Szinház; „Lakájok", vigj. 3 felv., 1913 
márc. 1., Vígszínház; „Délibáb*u. 7.", szinmü 
3 felv., 1915 jan. 30., Vígszínház; „A nap Io» 
vagjai"', szinmü 3 felv., Bródv Sándor regényé--
ből, 1916 febr. 11.. Vígszínház; „Démonok", 
komédia 3 felv., 1916 dec. 22., Vígszínház; 
végű „Az ötvenéves férfi" tragikomédia 3. felv„ 
1919 jan. 4., Belvárosi Szinház. 

Vitatkozó társaság. A Gotterhalte c. 3 fel> 
vonásos drámát Mérei Adolf irta. Szinre ke-
rült 1903 márc. 14*én a Magyar Színházban. — 
Kamilla és Jojó. 1) A kecskeméti színészet 
születési éve: 1796. Itt játszott azon időben 
Kelemen László, az első magyar színigazgató 
1833*ban a Király Sándor*teIkén épitett szin* 
ház nyújtott állandó otthont a magyar színé 
szetnek. A helyárak is igen „érdekesek" voltak 
íme: Az első hely ára 30 kr. váltópénzben: 
a II .helyé 20 kr. és a III. helyé 10 kr. 2) Ka. 
tona József első színdarabja a , Farsangi tréfa*" 
cimü vígjáték, ezt 1812*ben játszották először 
a kecskeméti színészek. — Pontos adatok. 
Majd kikeressük és a következő számban kö* 
í.Miük. Addig türelem! 

Kreutzer=szonáta. 1) Címe: RovaLszálló. 2) 
26. 3) Ref. — Mária 101. 1) Különböző ára 
van. 2) Adler Aranka. 3) Igen, elvált. — S. 
Oly. Márkus Emiliának két leánya van: Pub 
szky Tessza és Romola. Az előbbinek férje 
Schmedes Erik, a bécsi udv. opera hőstenorja, 
az utóbbinak pedig a hires Nijinsky Vaslav, 
orosz ballet»táncos; esküvője 1913 szept. volt 
Buenos Ayresben. — É. Irénke. Nem válaszol 
— Alfa. A Szinházi Élet kiadóhivatalában 
megrendelhető. — K. Frigyes. Ilyen nevű szi« 
nésznő Dr. Patek Béla győri színtársulatánál 
működik, — lehet, hogv ő az. — 5. J. 1) Ki« 
ráiy.u. 112. 2) Rudolf*tér 5. 3) Berlin. — W. 
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M., Debrecen. Előbb a Népopera, majd a 
Vígszínház tagja volt. 1916»ban. 

Rózsi. 1) Névtelen kíván maradni. 2) Sze« 
itiélyesen kel! megkérni erre. — Mária. 1) 
Star filmgyár. 2) Temesvár, szinház. 3) Kolozs» 
vár, szinház. 4) Nem. — N. J., Halas. Nem 
vésett el, — még beiratkozhatok valamelyik 
-.ziniiskolába. — L. Klára. Megemlékeztünk 
róluk a Színházi Élet Bródvsalbumában. — 
Hetedikes. 1881 nov. 18»án Budapesten szüle» 
tett, 1903»ban végezte a szinészakadémiát. 
Előbb Német Józsefnél működött Miskolcon, 
>nnan felszerződött a Király«szinházhoz. — 

Csavargólány. 1) Iskolai és erkölcsi bizonyít» 
vány, szülői beleegyezés. 2) Igen, ha t. i. már 
van szerződése ahhoz a társulathoz. 3) Igen; ez 
ügyben különben Déry Jánoshoz kell fordulni. 

F. J. Nem. — Egy a szivem. 1) A társulat 
ezídőszerint Érsekújvárt tartózkodik. 2) Erre 
nincs terünk. 3) Személynök»ti. 16. 4) Vidéken. 
- Bagoly. Csák színházi vonatkozású kérdé» 

-.ökre válaszolunk. — Margitka. 1) Ad. 2) Fia* 
ul, telve ambícióval, művészi törekvésekkel 
- ez csak elég? 3) Személynök«u. 16. 4) Ti» 

•x.a. K.stér 6. — Ciliké. A kért album a Szim 
házi Élet kiadóhivatalában megrendelhető. — 
Jessy, 998. I) Nőtlen. 2) B. Marthon E. 3) 
Sokan. Párisi=u. 1. — S.-rajongó. A lexikonból 
kell kikeresni. 

Kuki, Debrecen. 1) Nem játszotta e szerepet 
votuisem. 2) Izr. 3) 1876 jan. 24»én született. 

- Coustina. Nőtlen. — Főhadnagy. A Cigány« 
hárót először Kolozsvárott játszották 1886 már» 
oiufi 2«án és ugyanezen hó 26»án mutatták be a 
Népszínházban, ahol 1896 dec. 27»én századszor 
derült színre. — Hü olvasó. 1) Májusban. 2) 
Igen; az operettszemélyzet. 3) Nem halt meg. 
4) Megtalalja majd a Színházi Élet'ben. — 
K. Gy., Hatvan. 1) Royal »szálló. 2) Főhg Sán« 
i'orstér 4. 3) Szcmélynök«u. 16. 4) Alkotású. 
7/b. 5) Baross»u. 8. — Két müvénzkedvelő. 1) 
!_jen, azonos vele. 2) Nem működik ott. 3) 
A hivatalos návsorban nincs megnevezve. 

Józsa. Csak 5 kérdésre válaszolunk, ön pedig 
I5*re vár fejeletet — Nővérem. Díjtalanul se« 
hol sem képezik ki. Nagyon kivételes esetben 
i/. Opera balletkarában lehet kísérletezni ez 
ügyben. — K. Erzsók és Maca. A Carmen 
opera zenéjét Bizet György irta és 1876 okt. 
-!8*án mutatták he nálunk a Nemzeti Szinhaz-
Han. Szereposztása cz volt: Don José = Pauli 
Richárd, Escamillo == Láng Fülöp, Dancaire 
— Nagy, Remendado — Zajonghv Elemér, 
Zuniga — Tallíán János, Morales — Maleczky 
Vilmos, Lilla» Pas ti a — Gonda, Carmen = 
Nádayné, Mícaela — Maleczkyné. 100*ik elő* 
ttiása 1907 május 20»án volt az Operaházban. 

Bankfiu. A kért történeti adatok a rovatve* 
zietö bii tokában vannak, ha valamelyik dél» 
után ellátogat a szerkesztőségbe, lejegyzés 
céljából átadja. — Hanna. Sokáig volt vidéki 
pri:uíidonna, azután férjhez ment et. ie is le» 
pett a pályáról. 

Szőke Ily. Csak az élet, a színpadi gyakor* 
'at lehet a színész igazi kiképző iskolája és 
«•«fonekelőtt a megveaztegethetetlen tehetség 

a fődolog, amit tehát nem pótol seimnifék 
elméleti Studium. — Pesti fiuk társasköre. 
Lengyel Menyhért drámaíró 1880 jan. 12»éu 
született Balmazújvárosban. Miskolcon ta* 
nuit, majd a fővárosban ujságiró lett, későbfc 
Kassán hivatalnokoskodott. Első jelentős si* 
kerét 1907»ben aratta, midőn „A nagy feje» 
delem" cimü drámáját a pesti Thália«társaaág 
előadta. Egyéb müveit a következőkben ismer« 
tétjük: „A hálás utókor" dráma 3 felv. Az 
Akadémia a Vojnits«dijjal jutalmazta. Előadta 
a Nemzeti, Szinház 1907 okt. 5»én. „Falusi 
idill", szatíra, 1909 jan. 30»án adta a Magyar 
Szinház. „A szűz", dráma 3 felv. (Társszerzi 
báró Hatvany Lajos.) Előadták a Magyar 
Színházban 1909 okt. 9. „Tájfun", dráma 4 
felv. 1909 okt. 30. Vígszínház. Ezzel a darah 
jávai majd minden jelentősebb európai szín 
padon ismertté tette nevét. Szinre került Ber< 
linben (Berliner Theater), 1910. fobr. 19«éa, 
— a századik előadását pedig 1910 május. 
29«én érte el. Párisi premierje (a Sarak 
Bcrnhardíszinházban) 1911 október hó iá-
én volt. Ugyanezen időben Torinóban k 
bemutatták a Theatro Argentinabban, Gábor 
József, a nemzeti Operaház tagjának fordítá-
sában; Nápolyban 1911 nov. végén volt a pre« 
roierje; románul 1911 ápr. adták Bukarest* 
ben, horvátul is szinre került ez év márc 
7«én Eszéken, „Typhoon" cimmel pedig Lon« 
donban került szinre 1913 ápr. elején. „A pro« 
féta", színmű 4 felv. 1911 febr. 23, Vígszínház. 
„A cárnő", szinmü 3 felv. (Társszerző: Biré 
Lajos) 1912 febr. 23. Nemzeti Szinház; „Róza 
néni", vigj. 3 felv. 1913 febr. 1. Magyar Szin« 
ház; „Táncosnő", szinmü 3 felv. 1915 dec. 3. 
Vígszínház; „Vera", dármai jelenet, 1917 okt. 
13. Modern Színpad. „Charlotte kisasszony", 
töri. szinmü 1918 febr. 22. Nemzeti Szinház. 
A mostani darabja Saneho Panza. vigjátek, 
a Nemzed Színházban kerül színse Rózsahegyi 
Kálmánnal a főszerepben. — Rajongó. J á k i 
Amália 1908«ban végezte az Orsz. Szülés* 
egyesület Szinésziskoláját. Innen Komjáthy Já« 
nos színigazgatóhoz szerződött, Kassára. Itt 
az első fellépte dec. 25»én volt Bernstein „Iz* 
ruci" c. drámája fő nőUszerepében. — Boriska. 
1) Palota»tér 5. 2) Nem színésznő. 3) Royal« 
szálló. -4) Báró Aczél«u. 3. 5) Damjanich«u. 5. 
— H. Ancsika, Szombathely. 1) Cime Temes« 
vár, szinház. 2) Biró Anna színésznő. — W 
L. Szeged. 1) Székesfehérvárt működik. 2) A 
Magyar Színháznál 3) Nagyváradon. 4) Nincs 
benn a hivatalos névsorban. 5) A Medgyaszay« 
Színháznál — az utolsó pedig a Miklóssy»társu« 
latnál. — K. Dorozsma. 1) Részvénytársaság. 
2) Elváü. 3) Most szerződött oda; énekesnő. — 
Felső fórum. A dolovai nábob leánya pre« 
mierje 1893 márc. 10«én volt a Nemzeti Szín-
házban. Szereposztása ez volt: Jób Sándor — 
Hetényi Béla, Jób Vilma — Török Irma, özv 
Domaházyné — Hegyesi Mari, Szentirmay = 
Gyenes László. Nege — Csillag Teréz, 1 TJ m 
főhadnagy — Náday Ferenc, Bilitzky r= Zi> 
lahy Gyula. 7 OO.-ik előadása 1907 január 
Í^Mn volt. 
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Rtoaldo. 1) P a l o t a ő r 5. 2—4) Nem. 3) 24. 5) 
? — Titok. 1) 36. 2) Izr. 3) Évi 70.000 K. 4) 
Pesten. 5) Rk. — Szenvedély, Szatmár. A 
Színházi Élet a nem előfizetőknek is készség« 
gel válaszol 5 színházi vonatkozású kérdésre. 
— Chypre. 1) 28 éves. 2) R ó z s a i . 44. 3) Még 
nem. 4) Gellérthcgyéu. 1. — Bocika, Kecske* 
met. 1) Igen, nős. 2) 42 éves. — L. Irén. Mi* 
helyt aktuális lesz, megtudhatja majd a Szint 
házi Életből. — Erzsike, Makó. 1) Igen. 2) 1890 
dec. 9*dn született Budapesten. Előbb a Ma* 
gyar Színház tagja volt, most a Vígszínháznál 
működik. 3) Tessék neki beküldeni. — G. Tes 
rus. Közöljük, csak türelem! — Etus. Előfizet 
•őse dec. 3Isen járt le. A fényképet megkaptuk. 
— Anyuci, összes levelezőlapjain megirt kér» 
dóséit tessék ötre redukálni. — „13." A szín» 
háznál megtudható. — Terézia. Előfizetése 
1919 ápr. 30=án jár le. — Olg'.ca. Életrajzát 
megírtuk a Színházi Élet nov. 3*iki (44.) szá* 
mában, a szerkesztői üzenetekben. — D. Jenö. 
I) A Színházi Élet kiadóhivatala ut ján meg» 
rendelhető. 2) 44 éves. — Vitatkozók. A kért 
adatok a következők: 1) Erkel Sándor 1900 
okt. 14»én halt meg. 2) Blaha Lujza ugyanez 
év nov. 15sén kapta meg a koronás arany ér* 
riemkeresztet. 3) Pethes Imre 1901 julius 10»én 
szerződött a Nemzeti Színházhoz. 4) Garami 
Ernő miniszter színdarabjának címe „A meg» 
váltás felé", 3 felvonásos dráma, melyet 1908 

ápr. 3»án adtak elő a Vígszínházban. — „Ár 
pád J." 1) Nem adnak. 2) Cime Royal=°»záUó 
3) Koronám. 4. 4) Rózsasu. 38/b. — B. Irénnek. 
Havonta 100 K-tól feljebb. — Bözsi, Mezőtúr 
Nem közölhető. — Dúny, Arad. 1) A kabarék 
egyelőre el vannak látva anyaggal. 2) Dr. M a r 
ton Sándor cime IV., Bécsi=u. 1., tessék kérését 
ott t előadni. — G. Sándor, Olaszliszka. Nem 
azonos vele. — V. gynmazista. Igen, a Színházi 
Élet bolt jában árusítják. — Nagy diákok. Co-. 
riolanusst 1842 jan. 25*én adták először a Nem« 
zeti Színházban Egressy Gábor és Dobrossv 
István fordításában. Azután Petőfi fordította 
le és 1870«től kezdődőieg eszerint adják szin 
padjainkon. 

B. K. L. M. U. M. Harsányi Zsolt 1887. ja 
nuár 27»én született a ezepesmegyeá Korom-
pán. A ty ja huszártiszt, később gyárigazgató 
volt. Iskoláit Egerben és Sárospatakon végez= 
te, az utóbbi helyen nyolcadik gimnazista ko> 
rában megnyerte a Tud. Akadémia Kazinczy-
díját. Egyetemi tanulmányait Kolozsváron vé-
gezte, itt lett hirlapiró is. Budapestre tiz évvel 
ezelőtt jött, hogy megalapítsa Incze Sándor 
ral a „Színházi Hét" cimü lapot, amelyből ké 
sőbb a Színházi Élet lett. Harsányi napilapoké 
nál is dolgozik. Sokáig volt a Magyar Hirlap. 
később a Budapesti Hirlap munkatársa, most 
a Pesti Napló színházi rovatát vezeti. Müvei 
legkivált operafordítások: megjelent könyv 

î ll'iiii*'", I"* l ' l I ) • I I II 

ßudape.t, Koronahmr-
ceg u.lO. W.Caluia-tér 

möI tUvat naayánu&ázcm 
Fióküzletek-. Rákóczi-
ut32,11. Buda,Fö'U.S2 

•TEREN 
ffeimoaás, ondolálas, íaaüléa^el együtt: 
K 3.—. Erős ondoláli« fésüléssel együtt: 
K a . - . Manikür. — Kiday-utoa 8. szám. 

r.a, 

« E S Z T E N D Ő 
karácsonykor megjelent forradalmi száma 

MÉGY HÉT TÖRTÉNETE 
cmen a bolgár leszereli» napjától kezdve egész 
a tegyvorszünet aláírásáig köaii a haldokló parla-
ment, az ébredő Nemz ti Tanács, a forradalom 
és a bolírrádi ut történetét. Ezernyi személyes és 
anekdotaszerü intim adat élénkiti a leírást, melyet 
UA7VANY LAJOS, mint a legizgalmasabb na-
polt és e szakák lauuja vibráló érdekessége elő-
adásban jegvzett fal. — A tiz íves vaskos kötet 
megrendelhető a Pesti Napló kiadóhivatalában. 
A legérdekesebb detektivregénynél is érdekesebb 
olvasmány ! Ara 3 . 5 0 k o r o n a . A Pesti Napló 
elrtüzetöi, ha az Esztendőre is előfizetnek, a 
3.S0 es kötelet 1.50-ért kapják- — TUwkét Mte» 
feztend« a legolcsóbb kíajrtir I 

LLMANN 
JÓZSEF 
meíífűzSk, kölőnie* 
gességek műterme 

Telefon 171-83 

VI., NAGYMEZÓ-UTCA 28 

FEUER 
SÁNDORNÉ KOZMETIKAI INTÉZETE 

Kra>éb?t'könit 21. H. I. emelet 
HlMgyek »«áríl hajszálak vég-
leg«» elUvaUtiaa vUJaayaynl, 

Tetofon 1SS- SS Talafoa 188-83 
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alakban is a „Szibéria", „Varázsfuvola", „Bo* 
caccio", „Don Juan" fordítása; sajtó alatt van 
„A sevillai borbély", és „Ariadné Naxos szí* 
i>etcn" fordítása. Megjelent „Komédiások" ci* 
mü kötete Kürthy tívörgy és Major Henrik 
rajzaival, „Színházi kisszótár" cimii humoros 
könyve és „Shakespeare a Nyujorkban" cimii 
regénye a Légrády*ceg kiadásában, „Ugy kell 
nekik" címmel megjelent a Szerzőjogi Köz* 
pont kiadásában a Vígszínházban szinre ke* 
riilt három egvfelvonásosa. Számtalan novel* 
Iája, operettforditása, költeménye, kupléja és 
más írása megjelent lapokban, alig van Buda* 
pesten szinház és lap, amelynek munkatársa 
ne volna. 

K. Kató. A Színházi Élet a nem előfizetők* 
nek is szívesen válaszol a szerkesztői iizene* 
tekben. — Vidék irendező. „A kék asszony" 
operettet 1897 ápr. 3=án mutatták be a Nép* 
színházban. Szereposztása ez volt: De la Ho* 
guette — Németh József, Jolande = Hegyi 
Aranka, Canteleu = Solymosi Elek, Teréz — 
Klára, Pigeonne — Csatay Zsófi, Pierre = 
Raskó Géza, Mirasol = Szirmai Imre. — S. 
Gizi. Leghelyesebb volna egyenesen a Színész* 
egyesület utján elszerződni, mivel ha még 2—3 
évet eltöltene a szinésziskolában. a törvényes 
koron már tul lenne.. — Régi tokaji előfizető. 
Van neki. 

Jutta bárónő. 1) Január elején. 2) Lili báró* . 

nő lesz a legközelebbi premierje, irta Bakonyi 
Károly és iluszka Jenő. 3) 1889 jan. 11-én 
született. — Bolond bohém. 1) Bármely szint'sz* 
iskolánál lehet megkezdeni. 2) Dérv Blanka 
a felesége. 3) Jól van. — Icuska. Tessék az 
Orsz. Szinészegvesület titkárától megkérdezni. 
— Aggódó hazafi. Nem színházi vonatkozású, 
— nem közölhető. — Oszkár, l ia a főváros* 
ban működnek, megtalálható a Színházi Élei 
most megjelenő Almanachjában. — Gróf RU 
naldó, Szolnok. 1) Királv Ernő életrajzát kö* 
zöltük a Színházi Élet 1(»18 évi 42. számában, 
tessék utána nézni. 2) Szondy*u. 98/a. — 3) 
Nem ad. 

Gizike II. 1) Református. 2) Romeo cimsze* 
repében. — Vitatkozás. Molière képzelt bete»  
gét első izben 1875 okt. 29*én adtá*k a Nép* 
színházban (tehát nem a Nemzetiben!), rende*  
ző Molnár György volt. A szereposztása ez 
volt: Argan — Együd István, Béliné z= Kiár* 
né, Angelika — Dancz Nina, Luison — AI» 
szegi I, Beralde = Karikás József. Cleante — 
Eőry Gusztáv, Diafoirus fia —. Tihanyi, Dia* 
foirus = Bakonyi, l'urgon — Zádor, Fleurant  
= Vasvári Kovács, Bonnefoi = Solymosi Elek 
és Toinette =< Rákosi Fannv. — Színházira* 
jongó. 1) Szécsi Illés a Magy Kerámiái Gyár 
R *T. igazgatója. 2) Egy időben színésznő volt, 
2 évi működés után lelépett a pályáról. 3) Nem 
színésznő. 4—5) Igen. 

A „SZÍNHÁZI ÉLET" BEKÖTÉSI TÁBLÁJA 
k»»!i .«S piros, viliit* ét a6t«k<k izlnka a k adóhlratalbaa. K 6 50 árban. Port« 65 flIMr. Egy Évfolyamhoz ? tábla azdk-lfee 

H magyarság fegyvere 
az a j tö tenelmi kora/akoan csnk a miiveil-
• ég , o a k a legalaposabb »udásia tíiinas«-
koüó kulturszel ein iehet. Aki toi rasa ban 
»ka r j a Ism« rni a m t g y a r művel tséget , 
olvassa, par ó l ja ' r ie c -z»\ fizesson elo a 

II1ftISl¥-ra 
1 N Y U Ü 4 T eié ize aia o p s i 
K 48. — féléire K 24.—, negyedévre K 12 —. 

Megrendelhető e Nyugat k iadóhivata léban: 
V. Kerület, Vi mos esaszar-ut 5 7 tz m. 

L E G S Z E B B A J Á N D É K A 

ilöLGYEft NAPTÁHA 
sok novellával, verssel a legjobb 1 C& | Q 
íróktól. Ára elegáus «elyemkötés- * y * ' 
ben K 19-80, postaköltség bO till. 

Megrendelhető a „Színházi Élet" boltjában, 
VII., Erzsébet körút ü9 szám alatt 

A szépség 
művászate 

otmfl k8nyr minden kos-
m e n a i I t é r a > i e n l o i v í -
l à g o s i t . K a p h a t à a S z i n -

A i á r a 8 . 8 0 k o r o n a , h i z i E i e t u o í j á b a n , V i l . 
p o r t ó k ö l s a s 5 0 t i l l . E r z s e b e t - k ö r u c 2 * . s z á m . 
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U M G N E P 
Országszerte elismert elsőrendű magyar hangszerek és beszélőgépek áruháza 

Budapest, VIII., József-körűi 15. 

Â legszebb ajándék egy műkedvelő hangszer! 

Müvész-
száj'aarmonika-

készlet, :i darab kisalakú 
müvész-szájtiartnonika, kü-
lönféle hangolásban, isko-
lával csak 20 korona. 
Ugyanez tinormbb kivitel 

ben 30 korona. 

Varázsfuvola. 
Bárki egy óra alatt meg-
tanulhat rajta .játszani. A 
Varázsfuvola 20 acélhang-
gal es kellemes bőgőkisé-
rettel van ellátva. Ara 
tokkal iskolával csak 20 

és 25 korona. 

Fuvó-trombita. 
A hangverseny trombita 
igen kónnven lujható, 20 
primhangot és 4 kisérő 
akkordot tóglal magúban. 
Erős kivitelben. 12 billen-
tyűvel, to'ikal, iskolával 

csak 39 korona. 

Iskoia-hegedii. 
Kitűnő hangú. remekül 
kidolgozod domború he-
gedű, tokkai, vonóval és 
16 durab lölszeroléssel 
együtt 100 korona. Ugyanez 
finomabb kivitelben ti aneia 
hegedű alakú tokkal 150 
és 200 korona. Egészen 
tinóm k vitelben 300 ko 

rónától 500 koronáig. 

Fuvola, 
tiszta hangolással, 
é b e n f á b ó l , 6 b i l l e n -
tv M ve' 80 koronától 
feljebb. I s k o l a 6 K . 

Pikkolő fuvola, 
b i l ' e n t v U k k e l , f i n o m 
15, 25 koronától 

feljebb. 

Tárogató. 
Kezelése egyszerű, 
rend iivül kO invü lu 
vásu és mélabuslaro 
gató hangú, 13 billen-
tyűvel, külön Irancia 
sipnvelvekkel csak 
300 kor. Finomabb 
13 billentyűvel 350 
kor. Nagy tárogató-

iskola 5 korona. 

Mandolin. 
Igen finom kiállítású, ki-
tűnő hangú, húros, csak 
100 korona. Jobb kivitel 
ben 120 koronától 150 
koronáig. Na y iskola 

hozzá 5 korona. 

Gitár. 
Igen jó kivitelben 150 ko-
rona, finomabb gépezettel 
189 korona. licészen finom 
203 koronától 250 ko 
rónáig. Nngy iskola hozzá 

5 korona. 

Beszélőgép. 
Pompás kiállítású. hatal-
mas lianïu, óriási hang-
verseny beszélőgép, 200 
( l ü r a b lioncerl-lüvel együtt 
250 koronától 1500 ko 

rónáig. 

Tölcsérnélkü'i hangverseny-
beszélogép. 

Gyönyörű kiállítású, tiszta 
és kellemes hangú, valódi 
tölcsérnólkíili hangverseny 
beszélögi p, 200 da ; b tűvel 
együtt csak 250 korona. 
Finomabb kivitelben 350 
koronától 1500 koronáig. 
Eredetiségóért szavatossá-

got vállalunk. 

Kérjen a sa já t érdekében Ingyen és bérmentve fényképes hangszer-ár jegyzéket ! 
Megrendelésnél előleg küldendő! 

OVÁS ! F igye l jen a W a g n e r névre , h o g y m á s h o z b e ne tévedjen . 



50. oldal SZÍNHÁZI ÉLET 

Imádom Puccinii. 1) Harsányi Zsolt fordí« 
fcisában fogják adni a jövő szezonban. 2) Pile 
Vangókisasszojiy, Tosca, Bohémek, Nyugat leá« 
«ya, és most adták New«Yorkban egyfelvoná« 
»os operáját. 3) Egyelőre nem ujitják főj. 4) 
Téres hir, — miután olasz származású. 5) Mi« 
lanoban. 8 évvel ezelőtt volt Budapesten. — 
Kritikus. Magunk irjuk. — Hildegard. 1) Febr. 
154g. 2) Bizony a raccsoló színésznőt nem kel-
lemes hallgatni; ha azonban feledtetni tudja 
kiváló képességeivel, ugy elnézik hibáját. A 
többire a Mozi«üzenetekben válaszolunk. — 
Voila. Életrajzát megtalálja a Színházi Élet 
J918 nov. 3. (44.) számában. — Erzsike. A kU 
adóhivatal megmondja a cimet. — Alfa és 
•mega. A királyfogást Konti József irta. Ene« 
»ek az operettnek eredetileg két cime is volt. 
Az első a Próbakirály, majd a Diplomaták. A 
•löveget Csiky Gergely irta. Szinre került 
1886 okt. 30«án a volt Népszínházban, ezzel 
a szereposztással: Radzivill herceg = Vidor 
Pál. Marx — Kassai Vidor, Kopek — Szilágyi, 
talström = V. Kovács, Fjóra = Blaha Lujza. 
Almanzor = Horváth Vince, Lola — Margó 
®élia, Don Bernardo r= Németh József. Ama« 
«Iii = Ligeti Irma. Cogollos — Újvári Károly 
ég Sanguszka — Csatav Zsófi. Az 50dk elő« 
adésa 1891 dec. 9«én volt. 

A »serkosztésért felelős: INCZE SANDOZ 

S Z Í N H Á Z I k é p r e j t v é n y 

Rejtvényünk megfejtői között három dijat 
sorsolunk ki. I. dij: Egy magyar iró szinmüve 
(E héten Gábor Andor „Majd a Vica" cimú 
könyvét sorsoljuk ki.) II. dij: Egy művészi 
arckép. (E héten Csortos Gyula fényképét sor 
soljuk ki.) III. dij: Egy kotta. 

A Színházi Élet 50«ik számában közölt rejt 
vény helyes megfejtése: Bródy Sándor. Helye 
sen megfejtették 395«cn. Herczeg Ferenc Till« 
cimü könyvét Györög Micike, IX., Rákos«u. 3.. 
I. em. ajtó 7. Bródy Sándor fényképét Róth 
Imre. Debrecen, Csokonay«u. 10. és a kottát 
Reisz Izabella, VII., Murányi*u. 22., fszt 8., 
nverte el. 

^í? j ^ g l Ê j o í régmbbi évfolyamai mtgrendeïhetük a 
kiadóhivatalban, Vll. Erzsébei-körat 29 

Menjünk az újjáalakított éa 
pazar eleganciával berendezett 

" F I G A R Ó B A R 
TÉLIKERT-ÉTTEREMBE 

• Volt 
S t e i n h a r d t - m u ' a t ó 
VIII.,Rákóczi-út 6 3 

Telefon : 
József 21—16 

Tula idonos : 
Hajnal E. Zoltán 

Kapón ta Toll Károly 
hangversenyez. Leg-
intimebb inulató. Leg-
finomabb baritalok ! 
Blsőrangu étterem ! 

Hajszálahaf végleg eltávolít Itach Manel 
koxmelikai intéiete. Minden-
nemű szépséghibák keieléee 

aep.dei iávoi ius , láncok kisimítás*, arcgőiüléi és arcmausis 
imányoi bérletben. B u d a p e s t i . V i l . , A l m i s a y - u t o i a 8 . 

É»S MFI-CA KÖRÖMLAKK lényeg 
sikere 

mt&a, most a MA-CA ARCKRÉM 
j t a forgalomba, melynek h a t á s » c s o d á s l a s z . •t 
bpkttt minden Jobb drogeriibaa tm nMuartbku. 

Péraktar UArdonyl Ulatnertár, KCbtaja . 

Művészek 25% engedményben részesülnek h 
MERKUR KELMEFESTŐ GYÁR-
nál, Budapest, VII. ker.. Dohány-utca 94. szám 

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

Telefon : f80-98. 

Biappanok, illatszerek, kïisierelr, 
káziartaal cikkek legolcsóbb be-
TásirjR»: forrása. — Kaiiafesuék 
mimlon síinben kuphatè. 

R r i l H i í f K t n l r a f ' 'J'Wäk't. e«fls!flt, fcaszníli 
U l l t n a i E d U á U l , ekSMi.ket mlndeuk Ml diágáb-
ban Tass Stíkely Emil éfcxzertixEet», Badnpevt. 
Klraij>-n»em SI. SE«m. Terés-temiilomraal «lombén. — 
d m re Mwwk He joint / — TeleCou Jősssel 105—03 ( 

MIKOR ELŐFIZET , 

I S Z Í N H Á Z I É L E T J 
*x utalványon r&ndaije 
meg kotta- és könyv-

£rük.ség-letét a„Szifltlá2l 
ít"-néL Kiadóhivatal 

ELrzfiébet-kômt 29. az. i 
j 

„UjsígUüeai'« kiínvTkiaiUj fa nyomda r t . Budapest. 






