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— Most aztán igazán elkezdünk szín-
darabokat irni. Ez a nekem való idő 
és ez a színdaraboknak való idő. Mert 
nincsen jobb téma a világon, mint az 
éles és vérre menő igazság. Be kell 
vallanom, hogy igen sokáig az tartott 
vissza a színpadtól, hogy voltaképen 
a burzsoának kellett irni, különben a 
darab jóelőre megbukott . Jól emlékszem, 
hogy amikor „A dadát" felolvastam, ille-
tékes és különben hozzáértő urak 
erősen lebeszéltek, hogy a ' szegény 
kis dada megbukjon a darab végén. 
Se az urak, se a nép — mondták — 
nem szereti a rossz véget, leányokat 
se lehet a színházba vinni akkor, vi-
gyázni kell, kellemetesnek lenni, ha-
zudni. Majdnem minden utóbb irt szín-
darabom harmadik felvonása rossz. Mert 
majdnem minden harmadik felvonáso-
mat meg kellett lágyítanom az akkori 
publikum számára, bár nem akartam. 

— De most eljött a mi időnk.Meglássák, 
hogy amikor se hamis becsvágy, se 
pénzvágy, vagy a pénznek a rettenetes 
kényszere nem uralkodik fölöttünk, mit 
tudunk mi csinálni ! De azt nem sze-
retném, ha a szinpad mai hivatalos 
őrei — különben értékes emberek — a 
maguk erős egyéniségét akarnák rám vagy 
akármelyik kollégámra diktálni. Erősen 
pártemberek ők, de én is ugyancsak erős 
pártiró vagyok. És ugy érzem, mintha 
én jobban látnám a magam alakjait. 
Színesebben is, tüzesebben is, mint ők. 
S a magam két szemét nem engedem [ 
Odaadom a két szememet is, ha nagyon 
rámparancsolnak, de akkor azután nem 

ér vele semmit a köz, beledobhatják a 
moslékos dézsába, értéktelen az egész. 
Erős elméleti ember, s a dráma ter-
mészetrajzának kitűnő tudósa az egyik 
irányító. Ismerem erősen fegyelmezett 
alakját még akkorról, mikor még mint 
kis szőke fiu a „Jövendő" cimü 
lapomba az első kézirásokat hozta. 
Külsőre szelíd volt, mint egy leány, 
de már akkor valóságos zsarnok a maga 
kritikai mesterségében. 

— Egy uj drámaírást, a proletárnak 
valót, tehát pz igazit, a magyart , azaz 
az egyénit, az ő finomult, de ugyan-
csak internacionális szemüvegén keresz-
tül, nem ige^ hinném, hogy meglehes-
sen csinálni. Pedig a lehetősége az u j 
drámaírás cselekedetének sehol sem való-
színűbb, mint itt, idehaza. Csak hagy-
janak bennünket, akik eddig mint dupla-
galléros Prometeuszok, le voltunk lán-
colva és ag^onvoltunk előlegezve. A 
magam részéről boldog és büszke 
vagyok, hogy a régi erkölcs, divat és 
szükség béklyója lehullt és kitárhatom 
a két karomat] hogy végre azt csináljam, 
amit mindig akartam volna. (De az elő-
leg intézményét el ne felejtsék í Az 
előleg egy nevezetes pillérje a dráma 
hatalmas armatúrájának. Régi erkölcs, 
talán csúnya erkölcs, de a vérbe ment). 
Nem bánom, ha ezt a nyavalyás pénzt 
eltörlik, adjanak szép kaorikat, de ar. 
előleget, azt ki ne hagyják í 
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Az orosz színház 
Irta : LAKATOS LÁSZLÓ 

Mit ismernek Európában az orosz 
szinműirodalomból? . . Keveset. Francia-
országban semmit sem, de a franciák 
nem ismerik Shakespearet és Ibsent 
sem. Irodalmi és művészeti világnéze-
tük szélsőségasen zárkózott és a vég-
letekig kényelmes. Amit nem francia 
iró irt, azt egyáltalában meg sem irták. 
Ezzel szemben a németek — és mi 
külföldi irodalmi ismereteinket eddig 
tőlük kaptuk — minden idegent lefor-
dítani és megszerezni igyekeztünk. Még-
is az orosz színműirodalom még ma 
is meglehetősen ismeretlen terület. Kul-
turális „Neuland" a németeknek, akik 
pedig Tolsztojt Dosztojevszkit, Gorkijt, 
még előbb Puskint, Lermontovot, Go-
golyt és Turgenyevet, tehát a párat-
lanul hatalmas orosz regényirodalmat 
fedezték fel maguk és ezzel egész Közép-
Európa számára. 

Amennyire igy hirtelen emlékezésből 
el lehet sorolni : egyidőben meglehető-
senismertvoltnálunkGogoly „Revizor"-a 
ez a — teljesen francia vígjátéki tech-
nika szerint készült — politikai szatira, 
amely I. Miklós és II. Sándor cárok 

kegyetlen és ostoba bürokráciáját csú-
folta ki kegyetlenül és elmésen. Ez a 
darab azonban csak személyeiben, kör-
nyezetében és politikai tendenciájában 
orosz, különben e tiszta francia szinház, 
sőt némi — Kotzebue is. Sokkal oro-
szabb már megragadó, mélyen ember-
szerető témájánál fogva, csendes, fáj-
dalmas, hangulatosságával is Turgenyev 
„Kegyelemkenyér" cimü kétfelvonásosa, 
amit nálunk csak olaszul játszottak, 
(Zacconi, amikor itt vendégszerepelt.) 
finom, tiszta munka, de túlságosan novel-
lisztikus, azonkívül kétfelvonásos, ami 
tehnikailag a legkevésbé szerencsés 
forma, egyformán kényelmetlen nagy 
és kis színházak számára. Dosztojevszki 
nem irt darabot, csak egyik-másik regé-
nyét (Raszkolnikov, Az örök férj) dra-
matizálták (kerékbetörték, meghamisí-
tották) francia és német svindlerek, 
épen ugy, mint Tolsztoj Karenina Anná-
ját is. De Tolsztoj irt eredeti színdara-
bokat is. „A sötétség országa" a szegény 
parasztokat mérgező babona ellen szól, 
a másik „Az eleven holttest", (nálunk 
a Magyarban játszották) egy mélységes 
lelkiismereti problémával foglalkozik. 

KÜRTI JÓZSEF BARTOS GYULA 
Remény (Lázár rajza) Remény (Lázár rajza) 
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linben. „Kispolgárok" volt a cime, enyhe, 
emberszerető, sajnálkozón mosolygó 
szatira. A német főváros publikumának 
kicsit novellisztikus volt. 

Nagy közönség — sikerei voltak az uj 
oroszok közül Arcübasevnek. A „Félté-
kenység" és a „Szenvedély" szenzációs 
érdekesen és szenzációs kegyetlenül 
tárgyalják a hus és lélek, az emberben 
lakozó barom és az emberben lakozó 
istenség problémáit. Darabjainak annyi 
külső szenzációja van némely jelenet-
ben, hogy az ideges nyugatibb publi-
kum ezért megbocsájtotta neki darabjai 
csöndesebb, irodalmibb, oroszosan ál-
matag (épen legértékesebb) jeleneteit is. 
Harmadik darabjára, a „Háború" cimüre 
épen most készülődnek német szín-
padokon. 

De alig ösmerik nálunk mint szín-
padi irót Csehov Antalt. Színmüvei 
„Cseresznyefa", „Nővérek" stb. elmond-
hatatlanul bensőségesek és finomak. 
Csupa lira, a felvonásokon végigömlő 
belső történés, lelki élmény.' És minde-
nen tul végtelen csöndes szomorúság. 
Oroszországon tul alig lehetett játszani 
ezeket a darabokat. Oroszországban 
hallatlan sikerük volt. Bemutatójuk a 

Túlságosan lelkies, nagyon is elvont 
vo t az akkori — az orosz apostoli igaz-
sájjkereséstől még oly távol eső — 
Európa számára. Tolsztoj darabjai tehni-
kailag is túlságosan tagoltak, tiz-tizen-
ké : képre oszlanak, amit a mai szinpad 
nem igen bir el. A „Feltámadás" szer-
zőjének különben is utóbb igen szélső-
séges, szinházellenes felfogása volt a 
sziinpadról, amelytől profétikus remete 
élétében— mintegyáltalán a többi városi 
en^ber — átlag kulturszükséglettől nagyon 
eltávolodott. 

Az első orosz darab, amelynek nagy, 
vitatlan, döntő sikere volt az orosz 
határokon is tul, Maxim Gorkij „Éjjeli 
menedékhelye.'" Uj, megkapó milieuje, 
alakjainak eredetisége, az egészből ki-
áradó mélyen oroszos megbocsájtás és 
emberszeretet ennek a műnek könnyen 
biztosított rengeteg nyugati hallgatósá-
got, amely mint egy u j közszükséget 
fogadta ennek a darabnak világszemlé-
letét. Diadala vetélkedett a legnagyobb 
orosz regények nyugati sikerével, a sze-
gények és megalázottak e gyönyörűen 
harsogó jajkiáltása felrázta egész Kö 
zép-Európa bámész közönségét is. Ment 
neki ezenkívül még egy darabja Ber-
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nika írásától, mennyire uj, forradalmi és 
gondolkozó, arra bizonyíték a nálunk 
egyáltalán ismeretlen Efraimer Nikoláj 
egyik egyfelvonásosa. Ez a darab — ott 
kitűnően meg tudják ezt csinálni sz n-
padilag — egy ember bensejében ját-
szódik. Főszereplői : szív és agy, a 
megérzékeltett vágy és akarat. A darab 
előadása előtt az egyik színész prológust 
olvas fel, metafizikai értekezést, ame y-
nek bölcseimi és élettani tételeit azután 
a darab igyekszik igazolni. Efraimer 
különben kis színházat igazgatott Moszk-
vában. Apró éles szatírákat játszottak 
ott, a színház cime ez volt : Görbe 
tükör. 

moszkvai „Művész Szinház^-ban volt, 
amely egyébként is rengeteget tett az 
igazán irodalmi és művészi szinpad-
kulturáért. Hogy mást ne említsünk, az 
juttatta egész Európában legelőször szó-
hoz Maeterlinck csodálatos „Kék ma-
dar"-át. Rendezés tekintetében is honi 
munkát végzett a moszkvai Művész 
Szinház. Bensőbbé tette a lélektelen és 
rutinos színjátszást, a díszleteket pedig 
ugy belehangolta a darabba, mint egy 
eleven szereplőt. 

Hogy menyire különbözik az orosz 
szinház, a franciák hideg klisé és tech-

A Vígszínház „Liliom" előadásán 
történt. Egy munkás a ruhatárt^ 
sietett és látható megelégedéssel 
legeltette szemeit a fogasokon, me-
lyeken a régi rezsim bundái, bársony-

köpenyei és plőrözös kalapjai helyett rövid 
télikabátok, sapkák és meleg kendők függtek. 
A ruhatáros kisasszony észrevette az elégedett 
arckifejezést és igy szólt : 

— Lássa elvtárs, ez itt a mai garderob. 
— Ugy van, elvtársnő, — helyeselt az uj 

közönség jókedvű tagja. — Ez a vörös gárdenb. 
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A színész uj mozdulata 
IRTA : HALASI ANDOR 

A szinész művészetének formakincse 
az ő mozdulat gazdagsága. 

Egészen bizonyos, hogy az u j szinész 
eli tet ábrázoló mozgása egész uj fejlő-
désen fog keresztülmenni a proletár-
szinházban. 

A régi burzsoá-szinpad tömegszámra 
termelt szalon-darabjai alig adtak al-
ka mat a szinpad művészének arra, 
ho^y az ember hatalmas természetéle-
tét tanulmányozza s az ő technikai 
esi közével, a rest játékával, az örök 
e n beri élet végtelen hullámzását érez-
tesse. Az üres, szórakozásra vágyó, ma-
ga mutogató polgári közönség, amely 
legnagyobb részt ugy ment a szinházba, 
mint valami előadással egybekötött 
tár sas estélyre, alig várt többet a szí-
nésztől, minthogy őt elegáns mozdu-
latokra, divatos megjelenésre, kellemes 
és csábitó külső hatásokra tanitsa. Ná-
dpy Ferenc, Császár Imre, Dezső József 
volit a „jó társaság" szemében az a 
színészi eszmény, akiért rajongani, meg-
szökni, házasságot törni kellett. 

Maga a burzsoá-osztály bámulatára, 
nevelt proletár-közönség is szerette 
nézni az ilyen szalon-darabokat és 
szalon-színészeket, mert rajtuk keresztül 
pillanthatott csak be abba az előle el-
zárt, a hazugságok csillogó ködével 
leplezett bűvös körbe, ahonnan a sor-
sát intézték. 

A proletár-uralom elsöpörte a szalo-
nokat és ledöntötte a tőkések színhá-
zát. De összetörte az egész régi osztály-
társadalmat is a maga spanyolfalaival 
és labirintusaival. Az önérzetet, az éle-

szabaditotta fel, megtisztította a 
is gátaktól, a mesterséges rejtek- . 
tói, erkölcsi kibúvóktól. A fermé-

es indulatok, érzések, szabad gon-
tok tengere tört elő a romok alól 
t a tengert többé semmiféle hata-
nem fogja apró kádakban kimérni, 
társadalom, az erkölcsi élet le-

szerüsödött. Az ember inkább a 
észetéletét fogja élni ezentúl — a 
észetben is. Shakespeare nép-
übb és közérthetőbb lesz, mint 
ha. 

A sekélyes társadalmi problémák kora 
lejárt. Az osztálykülönbség, a házas-
sági intézmény, a magántulajdon nem 
fogja többé olcsó problémákkal ellátni 
a dúsan kereső színpadi írókat. A szin-
pad irodalma közeledni lesz kénytelen 
az ember természetéletéhez, az örök 
emberi élethez, az önmagukért élő 
indulatokhoz, érzésekhez. Hirdetni fogja 
az ember erejét s az élet mindenünnen 
felbuzgó gazdag szépségét. Erkölcse 
a természet erkölcse lesz. A napfényre, 
hatalomra jutott proletár, a küzdő ősem-
ber fog benne tündökölni és felfejlődni. 

Uj, igazi nagy feladatokat kap a 
szinész. A mai szinészgeneráció ki-
selejteződik. Ujak jönnek, akiket már 
az uj világ teremtett. A modor helyét 
a színpadon az erős, kifejező, össze-
foglaló mozdulatok fogják elfoglalni. 
Ugy felgazdagszik a szinész művészete, 
mint ahogy a napfényen dolgozó festő-
művészet telt meg uj, tüzes, erős, buja 
színekkel. Lehet, hogy egészen u j szín-
padot fog teremteni a jövő drámája. 
Az uj életformákkal u j műfajok fognak 
keletkezni. 

Az enervált szinész elsodródik. Nem 
lesz hatása. A dekadens finomság tala-
ját veszti. 

. ."«ív VM. 

SOMLAI ARTHUR. Nemzeti Színház: A dada 
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Igen, lesz szükség finomságra is. De 
arra a finomságra, amely az őserő 
báját, kimeríthetetlen elágazási képes-
ségét jelenti. Nem csipkemunka lesz 
ez, hanem a napnak és gyökérnek 
munkája lélegzp levelek csodát rejtő 
erezetén. Mert az élet végső titkai azért 

titkok maradnak a megoldott társadalmi 
problémák után is. A sejtelmek költé-
szete nem válik kámforrá. 

Az uj szinész másképen fog mozogni 
a színpadon. Formakincse az erő és 
finomság, határtalan életgazdagságát 
fogja nyújtani a maradandóság jegyében. 

A Thália megszűnése 
Irta : DR. BÁNÓCZI LÁSZLÓ 

A Thália fennállásának harmadik esztendejé-
ben elérkezettnek látszott az idő, hogy műkö-
dését szélesebb alapokon folytassa. E célból 
bérbe vettem a Gutenberg-palota színházi 
termét, a vasárnap délutáni előadások helyett 
hetenként három esti előadást terveztem és a 
közreműködőket is éves szerződéssel kötöttem 
a Tháliához. A próbák mér javában folytak, 
mikor a hatóság-ok váratlanul akadályokat 
gördítettek a játszási engedély kiadása elé, 
holott egy délutáni vállalkozás ugyanabban a 
helyiségben zavartalanul dolgozhatott. Nehogy 
időt veszítsünk, a Várszínházban tartottunk egy 
előadást, majd két munkás-előadást a Folies-
ban, de a főkapitány ezeket is betiltotta, tekin-
tett nélkül arra, hogy a Thália két esztendő 
folyamán sajátmaga 43 precedenst alkotott 
önmagának. Az engedélyért folytatott keserves 
és hosszú küzdelem vidéki turnékra utalta a 
Tháliát. Ibsen, Hebbel, Schnitzler, Molière, 
Heyermanns stb. voltak a műsorán a vidéki 
előadásoknak is. A közönség és sajtó ugy 
fogadták a Thália megjelenését és olyan jelentő-
séget tulajdonítottak neki, mint ahogy Budapest 
fogadta előszpr a berlini színészeket. A vidéki 
lapok még jóval a Thália továbbvonulása után 
is visszhangosak voltak összevágó és tempera-
mentumos összjátékának és irodalmi értékű 
műsorénak dicséretétől. Négy ízben indult el 
a Thália, összesen 12 városban fordult meg 
és mér tavasz volt, mikor nyilvánvaló lett, 
hogy a küzdelem az engedélyért sikertelenül 
fog végződni. Minthogy a turnék, mint öncél, 
nem felelt meg terveinknek, a Thália anyagi 
ereje pedig már nem bírt el további várakozást, 
kénytelen voltam 1908 márciusában a társulatot 
feloszlatni. 1908 őszén azonban mégis sikerült 
a „Nápszinpad" helyiségeiben „A Thália mun-
káselőadásai" címen újra megindulni. A mun-
kásoknak a jegyek 1 kor. 50 f. árban álltak 
rendelkezésükre és néhány szervezet több elő-

adásra előre megváltott nagyobb mennyiséget. 
A polgári közönség, írók és művészek tovább 
is hűek maradtak a Tháliához, mert az is hű 
maradt önmagához, de a helyiség ann yira 
alkalmatlannak bizonyult, hogy ott nem foly-
tathattuk munkánkat. A Gutenberg-palotában 
levő termet most is megtagadták, egy véglí iges 
megoldáshoz szükséges tőkét pedig a su! y*os 
gazdasági és politikai viszonyok folytén nem 
lehetett előteremteni. Egy nyíregyházi vendég-
játék után 1909 január 1-én végérvényesen 
be kellett szüntetni az előadásokat. 

Van-e még a Tháliának jövője ? Ha végig-
nézzük 5 esztendei műsorét és visszagondolunk 
előadásaira, az kétségtelenül megállapítható, 
hogy törekvéseivel és eredményeivel együtt 
egy igazi, becsületes drámai színház lehetősége 
is el van temetve. Nálunk nem áll mihdig 
üresen egy-két szi iházépület, mint pl. Berlin-
ben és igy a mi tőkeszegény viszonyaink közt 
háromszor annyi pénzzel lehet csak uj szín-
házat alapítani, mint odakünn. Nyár elejé aég 
felmerült egy megoldás. Az Építőmunkások 
Szövetsége palotát épített, benne színházat és 
annak vezetésére a Thália elnökét kérték fel 
Ott folytatni lehetett volna a megkezdett Pro-
gramm kiépítését, tovább lehetett volna szol-
gálni a munkásság kulturális érdekeit, de a 
szövetség hirtelen másra határozta magáUe' 
megbízatását visszavonta. Ilyenformán 
tehetünk egyebet, minthogy örökségbe hag 
valóra nem vált vágyainkat türelmetlenül 
tott utódainknak. Vivant sequentes ! . . . 

A Thália öt szezonon keresztül játszott. 
Az első szezonban : — 1904/1905-ben 

4 előadás volt, az első kettő a Feld-féle 
mekszinházban, a másik kettő a Várszinhá 

Szinre került kétszer a bemutató-elő 
(1904 november 36) műsora, mely a k 
kező 4 egyfelvonásosból állott : 

Goethe : A testvérek (ford. Bánóczi Lá~ 
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H. Brandes : Egy látogatás (ford. Moly Tamás), 
Courteline : A rendőrfőnök jó fiu (ford. Be-

nedek Marcell), 
P. Mongré : Becsületének orvosa (ford. Lukács 

György), (csak a bemutató előadáson), 
továbbél—1-szer: Strindberg : Az apa (ford. 

Moly Tamás), 
Hebbel : Mária Magdolna (ford. Márkus 

László) és ezzel együtt Rassowits T. B. : A ba-
bona. 

A második szezonban : — 1905/1906-ban —_ 
11 előadás volt, köztük 6 munkás-előadás, mind 
a Folies Caprice helyiségében. 

Szinre került : 
Ibsen : Solness épitőmester (ford. Somióné 

B. Margit), (1 nyilv. előadás), 

Í
' L. Alma Tadema : A látatlan kormányos 

(ford. Hevesi Sándor), 
Mende Béla : A kapocs, 
Wedekind: A hőstenor (fordította Bánóczi 

László), (1 nyilv. előadás), 

IGiacosa : A lélek joga (ford. Bánóczi László), 

Szemere György : Siralomházban, 
Mirbeau: A pénztárca (ford. Benedek Mar-

cell), (1 nyilv. előadás), 
Heyermanns : Remény (ford. Bálint Lajos és 

Kürthy György), (I nyilv. előadás, 2 munkás-
előadás = 3), 

Strindberg : Az apa (2 munkás-előadás), 
Hebbel : Mária Magdolna (1 ny. e., 2 m. e. = 

3). Mindháromszor Wedekind Hőstenor-ával 
(mely igy összesen ment 2 ny. e., 2 m. e. = 4). 

A harmadik szezonban : — 1906.1907-ben — 
29 előadás volt, köztük 9 munkáselőadás, 
szintén a Folies Caprice helyiségeiben. 

Szinre került : 
Ibsen : Nóra (iord. Reviczky Gyula) (1 ny. e., 

3 m. e. = 4), 
Ibsen : Vadkacsa (ford. Lukács György), (4 

ny. e., 1 m. e = 5), (Courteline : Csendes otthon (f. Glück Kálmán), 
„ Boubouroche „ „ „ 
„ A rendőrfőnök jó fiu (I ny. e. 2 

m. e = 3), 
Gorkij : Éjjeli menedékhely (ford. Havas), 

(2 ny. e. 1 m. e. = 3), 
Lengyel Menyhért : A nagy fejedelem (3 ny. e.), 
D'Annunzio : A holt város (ford. Márkus 

László). (3 ny. e.), 
Hauptmann : Elga (ford. Stephani Elza), 2 

ny. e.), 
Musset : A szeszély (ford. Hevesi Sándor), 

(1 ny. e.), 

Schnitzler : Irodalom (ford. K. Balog Vilma) 
(2 ny. e.), 

Metenier : Családi körben (ford. Glück Kál-
mán), (2 ny. e.), 

Heyermanns : Remény (4 ny. e., 2 m. e = 6). 
A negyedik szezonban : — 1907 1900-ban 

volt — összesen 45 előadás, ebből 3 Buda-
pesten (1 a Várszínházban, 2 munkáselőadás 
a Foliesban), 42 a vidéken és pedig : 

Nyíregyházán 3, Egerben 4, Nagybecskere-
ken 5, Szegeden 2, Szabadkán 3, Pancsován 4, 
Nagykanizsán 5, Zalaegerszegen 3, Veszprém-
ben 3, Szombathelyen 4, Csáktornyán 2, Pé-
csett 4. 

Szinre került : 
Ibsen : Vadkacsa (2), 

„ Nóra (10), 
Hebbel : Mária Magdolna (12), 
Heyermanns : Remény (12), 
Schnitzler : Irodalom (3), 
Courteline : A rendőrfőnök (7), 

„ Csendes otthon (1), 
Molière : Képzelt beteg (7), (6 ifjúsági elő-

adás," 1 nyilv.). 
Ötödik szezonban — 1908-ban — volt ösz-

szesen 48 előadás, 29 Budapesten, a Népszin-
pad helyiségében, 9 Újpesten, 4 Kőbányán, 6 
Nyíregyházán. 

Szinre került : 
Ibsen : Kisértetek (ford. Farkas László), (7), 
Schnitzler : A hagyaték (ford. K. Balogh 

Vilma), (5), 
Hauptmann: Henschel fuvaros (ford. Molnár 

F.), (3), 
Sven Lange : A gyilkos (f. Bánóczi László), (3), 
Henry Beque : (A sajka (ford. K. Balogh 

Vilma), (5), 
Lehmann : Pisti (ford. Vajda Ernő), (5), 
Mohácsi Jenő : Hamu (2), 
Courteline : Férj és feleség (ford. Vajda 

Ernő), (2), 
Courteline : Rendőrfőnök (2), 
Hebbel : Mária Magdolna (5), 
Strindberg : Az apa (2), 
Heyermanns : Remény (7), 
Szemere : Siralomházban (6), 
Schnitzler : Irodalom (1), 
Wedekind : Hőstenor (6), 
Mirbeau : Pénztárca (5), 
Metenier : Családi körben (5), 
Brandes : Egy látogatás (2). 
A Thália fennállása alatt tehát összesen 157 

előadást tartott, bemutatott 5 magyar szerzőt 
és 22 külföldi író 31 müvét. 
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A régi Thália 
A magyar proletárság diadalmas forradalmát 

már tizenöt esztendővel ezelőtt megérezte és 
megjósolta az uj akarásokban vergődő intel-
lektuellek egy kis töredéke : a Thália Szinház 
alapitói. Forrongó újszerűség és szakítás minden 
elnyűtt, régi tradícióval, ez volt az u j szinház 
programmja, de a fenséges tervek keresztül-
vitelét megakadályozta a régi korrupció. A 
gyönyörű eszmét azonban nem lehetett meg-
ölni és bár a proletárszinház terve csak hosszú 
tizenöt év eltelte után valósult meg, a szín-
házak homlokzatán vidáman lengő piros zászló 
a régi Thália, az első munkásszinház diadalmas 
lobogója. 

Tizenhat évvel ezelőtt egy Margitszigeti hajó-
kiránduláson született meg a munkásszinház 
alapításának gondolata Lukács György, akkor 
még első éves jogász és Benedek Marcell nyol-
cadik gimnázista agyában. Az akkori „konjunk-
túra" színházak semmivel sem törődtek, csak 
a kasszasikerrel és ezért a két, még alig husz 
éves ifjú elhatározta, hogy alapitani fog egy 
nivós és főleg a tömeg nevelésére irányuló 
színházat, a német Freie Bühne mintájára. 
Néhány nap roulva össze is ültek és egy támo-
gatást kérő levelet írtak a bécsi modern szín-
háznak, választ azonban nem kaptak. Ezidő-
tájt léptek érintkezésbe Hevesi Sándorral, aki 
akkor a Nemzeti Szinház elnyomott másod-
rendezője volt és hárman aztán elhatározták, 
hogy nem várnak tovább a bécsi segítségre, 
hanem kibérelnek valahol egy színpadot és 
azon programmjuknak megfelelő darabok elő-
adásával a legrövidebb idő alatt megkezdik 
működésüket. Színészeket azonban az uj szin-
ház nem birt szerezni. A fővárosi színházak 
igazgatói megtiltották tagjaiknak, hogy a vál-
lalkozásban résztvegyenek ; vidéki erőket pe-
dig az igazgatóság az egyelőre bizonytalan 

•sorsú színházhoz nem mert lekötni. Végre 
Hevesinek támadt egynagy sikert igérő mentő-
ötlete és rábeszélése folytán az igazgatók el-
határozták, hogy Antoine Theatre Libre-]ének 
mintájára, tehetséges és művészi műkedvelő-
ket fog felléptetni. 

A bemutatandó darabokat már rég kiválasz-
tották, a szerepeik is ki voltak osztva, most 
már csak «gy kellék hiányzott a szinháznyitás-
hoz, a legfontosabb : a pénz. A szükséges 
pénz előteremtésére egy budapesti urileány. 
Dalnoki Lujza vállalkozott, aki a lipótvárosi 
tőkearisztokraták körében kezdte meg agitáció-

ját és sikerült is néhány ezer koronát az uj 
sxinhás céljaira •lőtcremUni. Ekkor már Mor-
galmasan folytak a próbák Lukácsék Széchenyi-
utcai házának egy üres lakáséban. Hevesi, 
Moly Tamás, Lukács György, Benedek Marcell 
és Bánóczy László vezetése alatt. Ezerkilenc-
száznégy november harmincadikán tartották a 
bemutatkozó-előadást a Rottenbiller-utcai Feld-
féle Gyermek-szinház helyiségében, szokatlanul 
előkelő- és disztingvált közönség előtt és a 
tényleges sikert betetőzte a sajtó kritikája, mely 
a premiérről, mint komoly és értékes művészi 
törekvésről emlékezett meg. A második bemu-
tatón, mely a Várszínházban volt, Strindberg : 
„Apák" cimü darabját játszották, de a leg-
nagyobb sikert kétségtelenül a még "ugyan-
ebben a szezonban szinre hozott Hebbel: 
„Mária Magdolná"'ja hozta. Ezen az előadáson 
tünt fel különben először Forgács Rózsi, akit 
aztán a Magyar, majd. nemrég a Nemzeti 
Szinház szerződtetett. A „Mária Magdolna" 
premierjét megnézte Prielle Kornélia is, kinek 
annyira tetszett a természetességre törekvő és 
a különjátszást kiküszöbölő előadás, hogy el-
ragadtatásának megnyilvánulásaképen másnap 
mindegyik szereplőnek egy babérkoszorút és 
egy fényképet küldött. Az első évben a Thália 
még nem találkozott mással, csak szeretettel 
és megértéssel, aminek legszebb bizonyítéka 

CT-

A Thália Szinház tagjainak névalá-
írása a vThália esték" cimü könyv 

címlapján. 
/ 
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Balázs Béla esete, aki aï első bemutatón egy 
negyedrangú l íerep eljátwására Is vállaUlo*«tt 
a siker érdekében. 

A második évben a Thália a Folies Caprice 
helyiségében tartotta előadásait. A Folies Cap-
riceból a Gutenberg-palotába költözött a szín-
ház és a próbákat a mellette lévő kávéházban 
tartották. A rendőrség azonban a „tűzveszély" 
jelszavával ebből a helyiségből is kiüldözte őket. 

Innen aztán egy Szűz-utcai bolthelyiségbe 
költözött a Thália, amely hosszú vergődés után 
visszakerült oda, ahonnan elindu't a Rotten-
biller-utcai Gyermekszinházba. 

AzJ újszerűség varázsa azonban ekkor mér 
megszűnt. A burzsoázia megijedt ettől a szín-
háztól* és lassan elmaradt. Csak a munkásság 
tartott ki hiven a Thália mellett : a munkás-
előadások negyven filléres helyáraiból azonban 
még a költségeket sem lehetett fedezni és igy 
a színház ezerkilencszáznyolc karácsonyán vég-
leg becsukta kapuit. 

Bár az utolsó félszezon gazdag volt erkölcsi 
sikerekben, — Ibsen : Kisértetek-jét ekkor ját-
szották először magyar nyelven, az anyagi 
bukás feltartóztathatatlanul elsöpörte a Tháliát 
és a társulat feloszlott. Hevesi visszatért a 
Nemzetihez, Törzs, Dobi Ferenc, Báthory Giza, 
Forgács Rózsi a Magyar Színházhoz szerződött, 
Bálint Lajos újságíró, Garas Márton moziren-
dező, Forró Pál filmdramaturg, Benedek Marcell 
tanár, Bánóczy László hivatalnok lett és a régi 
Tháliából nem maradt több, mint egy emlék: 
idealista, forrongó fiatalok gyönyörű, művészi 
törekvéseinek drága emléke. 

Szenes Andor 

, g— A REMÉNY. A Nemzeti Színháznak 
1 mostanában két pénztára van. Az 
j egyiknél a munkésjegyeket adják ki, 
Svk £ s i teriT1észetesen „szakszervezeti igazol-

vány" ellenében, a másiknál a meg-
maradt csekélyszámu jegyeket árusítják. A 
„Remény" legutolsó előadásán egy prém-
kabátos, aranyláncos, aranygyűrűs férfi került 
a pénztér elé és jegyet kért. A pénztáros 
kisasszony, előiráshoz hiven a szakszervezeti 
igazolványt kérte, mire az úriember szomorúan 
jelentette ki : 

— Nem vagyok szakszerveti tag. Pedig nagy 
kár, nagyon szerettem volna megnézni a 
Reményt. 

Egy munkásember, aki nehéz testi munkája 
mellett még arra is ráér, hogy a klasszikusokat, 
köztök Donte Isteni komédiáját is olvasgassa, 
mosolyogva szólt : 

— Burzsoák ! Hagyjatok fel minden Re-
ménnyel . . , 

Prömier 
„A leányzó csak alszik, de nem halt meg !", 

ezek voltak Hevesi Sándor utolsó, keserű 
mosollyal mondott szavai, mikor minden két-
ségbeesett erőlködés hajótörést szenvedett a 
kapitalista társadalom önző klikk-rendszerén 
és a főkapitány kimondotta a Thália halálos 
Ítéletét, mely szerint sehol helyiséget többé 
nem kaphatunk. Eljön az idő, mondotta Hevesi, 
mikor az álkultura helyett egy valódi kultura 
uj és friss viharja fogja megtisztítani művészi 
életünket és akkor újra eljövünk mi, a fiatalok, 
a tiszta művészi ideálokért harcolók ! 

Tiz évig vártunk . . . Időnkint fel-felhangzott 
a vágyakozás türelmetlen sóhaja. Bálint Lajos, 
Ignotus, Benedek Marcell, Bánóczy László a 
Nyugatban és a Világban kísérleteztek egy-
egy cikkel megpróbálni, hogy eljött-e már a 
feltámadás ideje ? de a kiáltó hang pusztában 
hangzott el. 

És most, mikor a proletárok nagyszerű for-
radalma századokkal lendítette előre a fejlődés 
kerekét, azok között, akik kulturéletünk élére 
kerültek, szívesen üdvözöljük az egykori Thália 
társulat direktorát és alapitóját : Lukács György 
helyettes népbiztost. Az ő akarata kelti most 
uj életre a Tháliát is. 

Ebből az alkalomból mutatjuk be a Thália 
első előadásának szinlapját és erről a neve-
zetes prömierről akarok megemlékezni. Egy 
teljes hónapig folytak a prömier előkészületei. 
A Bristol-szálloda egyik külön termében tar-
totta meg az ötös zsűri : Hevesi Sándor, Lukács 
György, Bánóczy László, Moly Tamás és Bene-
dek Marcell a felvételi vizsgát, melyen hiva-
tásos színészek és műkedvelők jelentkeztek 
szerződtetés céljából. Csodálatos tábor volt! 
Noha valamennyien tudták, hogy a kezdet 
nehézségeivel küzdő vállalat alig tudja a lét-
minimumot is biztosítani, mégis tömegesen 
akadtak művészek, akik félre téve minden anyagi 
tekintetet, csakis egy uj*szinházi kultura meg-
teremtésére ambicionálták szerződtetésüket. 
Nem csoda, hogy ebből a lelkes, önmagát hát-
térbe szorító és kizárólag művészi ideálokért 
rajongó seregből kerültek ki a mai fiatal szi-
nészgenerációnak leghíresebbjei. Kürti József, 
Forgács Rózsi, Forrai Rózsi, Törzs Jenő, sze-
gény néhai Dobi Ferenc, a Magyar Színház 
nagyszerű komikusa, akit katonai szolgálatban 
ért a halál, Báthori Gizella, azután Karinthy 
Frigyesnek korán elhunyt felesége, a zseniális 
Judik Etel, 
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Montágh Ilona 
Egy szép, érdekes fiatal ta 

lentum indult el Budapestről 
itthagyva kényelmet, az élé 
örömeit, mindent. A tehetségé 
vei akart érvényesülni, kenye 
ret keresni. Berlinbe ment, dol 
g-ozott, küzködött, átélte, keresd 
tülviaskodta az igazi talentuma 
kálváriáját, de megkapta érte 
jutalmat. Montágh Ilona a ke? 
det nehézségei után tünemény^ 
gyorsasággal lett Berlin egyi 
legünnepeltebb színésznője J 

Most uj sikerek hírét kapjtj 
róla. Berlinből Drezdába szei 
ződött és első fellépésével nag] 
tetszést aratott, közönség és kr 
tika egyaránt « legnagyobb elis 
meráMel fogadta. Lsgközeltb 
a „Pacsirta" főszerepét fogj 
eljátszani a drezdaiaknak. 

Az első előadást Feld papa Rottenbiller-uíeai 
gyermek« sinházéban t«ft»ttwk 1004 rievemher 
35-én. 

A prömieren zsúfolt ház volt. A közönség 
intellektueljeinek java, megdöbbenve figyelt fel 
az uj hangokra, a rendezés újszerűségére, az 
előadott művek ismeretlen szépségére. Külö-
nösen Kürti József drámai erejű játéka hatott 
szenzációsan és Forgács Rózsi döbbentette 
meg Brandes drámájában a hallgatókat játé-
kénak ellenállhatatlan lendületével. Csak az 
rontotta Jcissé a hangulatot, hogy az előadás 
tul hosszura nyúlt és a közönség a végén már 
nem birta frisseséggel és éberséggel a több 
mint négy órás programmot. Ezért azután a 
második előadáson már nem négy, hanem csak 
három egyfelvonásost mutattunk be. Ezt a 

bemutató előadást követték azután a híres 
Thália esték, melyeke» először tapsolt a kö-
zönség : Heyersmann „Reményéinek, Hebbel : 
„Mária Magdolná"-jának, Ibsen : „Vadkacsá"-
jának, Lengyel Menyhért : „Nagy fejedelméének, 
Strindberg: „Az apa" című műveinek. Milyen 
megható és tragikus volt egy-egy ilyen elő-
adás ! Néha két nappal az előadás előtt még 
nem tudtuk, hogy hol fogunk játszani. Agyon-
hajszolva és üldözve vándoroltunk a Folies 
Caprice színpadáról a Várszínházba, a Guten-
berg-palota színházába, majd mikor minden 
pesti színpadról száműzettünk, felkerekedett a 
csapat és a vidék nagyobb városaiban vendég-
szerepelt. De hát persze, Hevesi Sándor nem 
utazhatott vidékre, a többiek is Budapesthez 
voltak kötve és vándorló színházzal nem lehet 

klasszikus kulturát teremteni, 
állandó közönséget teremteni, 
tervszerű programmot végre-
hajtani. 

Ezért aludt el a leányzó, hog> 
azután tiz esztendő múlva meg-
ifjulva és uj erőktől duzzadve 
ébredjen egy szebb életre. 

Forró Pál 
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Mit játszanak a proletárkultura színházaiban? 
Alig két hete éli még csak uj kor-

szakát a magyar szinház és színészet 
története és a vörös színben diadal-
maskodó nagyszerű reformok máris erő-
sen észrevehetők az egész vonalon. 

Március 27-ike óta a proletár, az ed-
dig kisemmizett, elnyomott rabszolga 
lekerült a szinllázainkban a „kakasülő"-
nek elkeresztelt szegényhelyről a föld-
szintre és a páholyokba, ahonnan eddig 
csak a kapitalista-osztály kiváltságosai, 
a gondtalan és könnyelmű lelkiismeretű 
tömeg nézhette a szájaize, bourgeois-
izlése szerint készült előadást. A mun-
kástömegek, melyeknek tényleges vagy 
csak szimbolikus értelemben vett kék 
zubbonyaitól idegesen és fázva húzód-
tak vissza a frakkos dologtalanok és a 
púderes, estélyi ruhás dámák, odatele-
pedtek a vörös zsöllyékre és támlás-
székekre és ezzel megkezdődött a pro-
letár-diktatúra kulturális ténykedésének 

egyik legnagyobb és legmélyrehatóbb 
mozzanata : a lelki és szellemi javak 
kommunizálásának megvalósítása. 

A forradalmi kormányzótanács ren-
delete, amely kimondta, hogy „ezentúl 
a művészet sem lesz a ráérő gazdagok 
kiváltságos élvezete", az uj közönség 
megteremtésével egyidejűleg erélyes, 
ellentmondást nem tűrő cselekedettel 
állította be a színházat is a proletár-
kultura szolgálatába. Repertoir-műsor-
ral működő színházainkban jóformán 
máról-holnapra letűntek a játékrendről 
a konjunktúra-irodalom színpadi termé-
kei, hogy ismét a tiszta művészet, az 
emberiség nagy problémáival foglal-
kozó darabok foglalják el őket megil-
lető helyüket. A nagy munka még csak 
megkezdődött, teljes egészében még 
nem bontakozhatnak ki eredményei, de 
a szinpad arculatja már ma is más, 
mint a két hét előtti és mintha a tra-
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gédiá t és koméd iá t j e lképező antik ál-
arcok vonása i már i s k lassz ikus mivol-
t ukban é rvényesü lnének . A repertoir-
sz inházak mai , u j m ű s o r a m u t a t j a tel-
jes ősz in teségében , m e n n y i igaz, ko-
moly ér téket szorított vissza, n y o m o t t 
el a pro í i t - sz indarabok t ö m e g e . E g y -
m á s u t á n szökkennek fel a sz ínpadra a 
komolyan okta tó és n e m e s e n szórakoz-
ta tó sz ínpadi m ű v e k , elfelej te t tek, rég 
n e m já tszot tak , m e l y e k e t — m a g u n k 
lá tha t juk , t apasz t a lha t juk — felcsil lanó 
szemmel , igaz ö römmel fogad a régi 
színházi közönség komoly művésze té r t 
sóvárgó, megér tő h á n y a d a is. 

Nemzeti Szinház 
A klasszikus dráma legértékesebb termékeit 

játssza jövő heti műsorén a Nemzeti Szinház. 
Valamennyi élén ott van Schiller komor és 
meghatóan fenséges szomorujótéka, az „Ár-
mány és szerelem", mely hosszú idők óta nem 
szerepelt első drámai színházunk jétékrendjén 
és az elmúlt évtizedben is — egészen hely-
telen és ferde felfogásból — csak mint „iroda-
lomtörténeti" darab került szinre a tanuló-
ifjúság számára. Miller Lujza szomorú törté-
nete nem csupán a klasszicizmus iránt való 
tiszteletteljes kegyeletből kerül most hirtelen 
a Nemzeti Szinház műsorára. A fiatal Schiller 
— huszonöt éves korában irta ezt a darabot — 
szilaj és kíméletlen harcot folytat itt a társa-
dalmi korrupció ellen és a hangja, harcos ki-
fakadása csodálatosan illenek a mai nagy tör-
téneti időkhöz. A német hercegi udvar fénye 
és ragyogása, a kispolgárság szük és dohos 
szobáinak ködös világítása rikító ellentétekkel 
adnak keretet a drámához, melyet a romantikus 
szenvedélyek heve füt át. 

Shakespeare, Calderon és Goethe művei mel-
lett büszkén szerepel a műsoron egy magyar 
proletár-darab, Bródy Sándor nagyszerű műve, 
„A dada", melynek mély életigazságait, magas-
rendű morálját csak a mai társadalom tudja 
teljesen értékelni. Volt idő, mikor a páholyok 
és zsöllyék közönsége még az orrát fintorgatta 
ennél az életből vett darabnál. És Schiller utón 
még egy német repríz : Hauptmann Gerhard 
pompás tolvajkomédiája „A bunda". Minden 
alakja egy-egy jellegzetes portré, az egész 
darak ef y e*ill«f é keretke foglalt megdöbbentő 
«s mégis mulatságos k«rkép. Wolff, az in-
f«riérus hajós, okit n feleség-e orvvadászatra 
kényszerit, W»lffné, az agyafúrt, ostobaságá-

ban is szinte szellemes mosóné, Krüger, a 
jámbor nyárspolgár, a kistőkés prototípusa, 
akinek bundáját ellopják és barátja Fleischer 
doktor, n „szabadgondolkodé", azután a kor-

Dr. GYERGYAI MARGIT, 
az Ujpesű Munkásszinház tagja 
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látóit kerületi «lőljáró, Wehrhahn a porosz 
junk«rság brillián»an megrajzolt típusa iimst 
megelevenednek a Nemzeti Színház izínpadán, 
hogy eljátsszák az ellopott bunda után való 
hajszának tragikomédiáját. Tartalmasabb, nívó-
sabb, hivatásához méltóbb műsora rég nem 
volt a Nemzeti Színháznak. 

Az Operaház 
Az Operaház műsoréban nincs sok cenzúrázni 

valója a közoktatásügyi népbiztosságnak. A 
színház-reform megszületése előtt mér jóval 
régebben ellestük, hogy ez a féltve őrzött szín-
pad nem tehetségtelen zenedilettánsok kísérleti 
helye és mér jó ideje, hogy becsülettel és 
őszintén a tiszta művészeti kulturát szolgálja ez 
a színházunk, amelynek történetében mint sötét 
idők emlékei elhalványultán élnek a „Nemo" 
és dicstelen társai soha fel nem támadó szörny-
akkordjai. A játékrend értékes modern művei 
mellett újdonságot hoz a jövő hét : Strauss 
Richárd „Ariadné Naxosban" cimü operájának 
régen várt és sokszor kilátásba helyezett be-
mutatóját. 

Mint Strauss Richárdnak. minden műve, ez 
az opera is egészen különös és rendkívüli és 
már a keletkezésében is elüt az operák szüle-
tésének megszokott sablonjától. Mikor „A 
rózsalovag"-ot Drezdában bemutatták, a ren-
dezésben nem kisebb ember, mint Reinhardt 
Miksa segédkezett a két szerzőnek, Strauss 
Richárdnak és a szövegiró Hofmannsthal Hugó-
nak. A nagy szolgálat viszonzásaképen „A 
rózsalövag" szerzői elhatározták, hogy gyara-
pítják Reinhardt műsorát olyképen, hogy Hof-
mannsthal a mai színpadra alkalmas egy régi 
színművet és Strauss kísérőzenét ír hozzá. A 
választás Moliérenek „Az úrhatnám polgár" 
cimü vígjátékára, a 17. századbeli bourgeois e 
pompás szatírájára esett, még pedig nem is 
véletlenül. A moliérei időkben, ha máskép nemf 
ballet alakjában, mindig zene kisérte a szín-
padi előadásokat és XIV. Lajos udvarában a 
moliérei komédiák rendszerint Lully „dívei-
tissement"-jeivel együtt kerültek színre. 

Munkaközben azonban kiszélesedett a ked-
ves és tetszetős művészi feladat. Hofmannsthal 
nemcsak dalokat és táncokat szőtt Molière víg-
játékának rekonstruált szövegébe, hanem egé-
szen uj cselekményt is irt hozzá : egy opera-
slőadást, mely Jourdain, a meggazdagodott 
josztókereskedő házában megy végbe. Kedvező 
alkalmat szolgáltatott ehhez az a katona, me-
yet a parvenü Jourdain imádott marquisejé-
lak tiszteletére rendez. A vendégek között van 

egy fiatal komponista, ennek az operáját adják 
•lő, az „úrhatnám polgár" azonban vendégei 
szórakoztatására egy olasz buffótársulatot is 
hozatott, azoknak is kell szerepet juttatni. 
Előadják tehát a „Ariadné Naxosban" cimü 
operát, de egyidejűleg működnek az olasz 
komédiások és egy pokolian vidám coir media 
dell'arte előadásával is. A tervezett zene-
kísérettel ellátott vígjátékból ilyenformán egy 
meglehetősen komplikált zenedrámai alkotás 
keletkezett, melynek operai részét erősen eU 
nyomta a dráma. 

A különös darab ebben a íormában került 
bemutatóra 1912-ben a stuttgarti udvari szín-
házban olyképen, hogy előbb eljátszották 
Molière „Az úrhatnám polgár" cimü darabját 
és utána előadták a Strauss—Hofmannsthal 
művet. Stuttgart után több más színpadon is 
játszották az uj „Ariadne"-t, de a forma kissé 
nehézkessé tette előadásét és ezért a szerzők 
elhatározták, hogy közös megegyezéssel át-
dolgozzák művüket. Az átdolgozásban Molière 
darabja, a próza, teljesen elmaradt, az opera 
kibővült egy előjátékkal és így teljes, tökéle-
tes, úgynevezett átkomponált opera lett az 
„Ariadné "'bői. Ebben a formában 1916-ban 
Bécsben játszották először Strauss művét és 
igy kerül most előadásra nálunk is. 

A sok szereplő, csupa kényes és exponált 
énekszereppel, a zenekar szokatlan összeállí-
tása rendkívül nehézzé teszik az „Ariadné" elő-
adását és igy nem lehet rossz néven venni, 
hogy csak hosszas, nagy munka után kerül 
most színre a mi Operaházunkban. Az „Ariadné" 
zenéje teljesen elüt az eddig ismert Strauss-
operák partitúrájától. A zenekarban mindössze 
csak harminchét zenész ül és szó sincs többé 
tömeghatásokról. Minden egyes hangszer indi-
viduális szerephez jut, akárcsak valami kamara-
zenei műben, csupa intimitás, finom részletezés 
az egész muzsika. Egész részleteket csupán a 
zongorakvartett vagy kvintett kísér. Az opera, 
sajátságos keveréke a színműnek, balletnak és 
operának és ehhez képest a zenéje is egészen 
uj hangvilágot szólaltat meg, mely eddig 
egyedül áll az opera történetében. 

Operaházunk rendkívül gondos betanulásban 
hozza színre Strauss u j művét. Hofmannsthal 
szövegét Harsányi Zsolt ültette ét avatott 
kézzel, költői szívvel magyar nyelvre, Kerner 
István a zenei betanitásban végzett érdemes 
munkát, a rendezés pedig Zádor Dezső kezében 
vnn, aki mint szereplő is közreműködik : az 
•lőjátékban az udvarmester szerepét mondja 
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el. Elmondja, mert ez nem énekas szerep. 
Egyébként a szerepeket, hogy az opera elő-
adásában holmi apró zavarok ne támadhas-
sanak, túlnyomó részben kettősen tanították 
be. Részletesen tájékoztat erről a színlap, amely 
ilyenformán fest a kettős szereposztások fel-
tüntetésével : 

Ariadne Naxosban 
Opera egy felvonásban, előjátékkal. Szövegét 
irta : Hofmannsíhal Hugó, fordította : Harsányi 

Zsolt. Zenéjét irta : Strauss Richárd. 

Az előjáték szereplői: 
Udvarmester Zádor Dezső 

j Dalnoky Viktor Zenetanár 

Zeneszerző 

Pusztai Sándor 
Marschalkó Rózsi 
Havas Gyöngyike 
Környei Béla Tenorista (Bacchus) j M ü l e r v ; l m o s 

Egy tiszt Schmidt Rezső 
Táncmester Gábor József 
Parókakészitő „- Toronyi Gyula 
Lakáj Kálmán Oszkár 
Zabinetta ... Sándor Erzsi 

Primadonna (Ariadné) ... I ^ f 1 ^ " r . 
' ( Zaborszky Ilona 

Harlekin Farkas Sándor 
Scaramuccio ... Szügyi Kálmán 
Truffaldin Szende Ferenc 
Brighella Déri Jenő 

Ariadne 

Bacchus 

Najád 

Driád . 

Echo... 

Az ope ta szereplői : 
Sebők Sári 
Záborszky Ilona 

( Környei Béla 
\ Miller Vilmos 

Maleczky Bianka 
Halász Gitta 
Basilides Mária 
Czeiszberger Mária 
Hajdú Ilona 
Ambrus Etelka 

Zabinetta Sándor Erzsi 
Harlekin Farkas Sándor 
Scaramuccio Szügyi Kálmán 
Truffaldin Szende Ferenc 
Brighella Déri Jenő 

Az idei zenei évadnak kétségkívül egyik leg-
jelentősebb eseménye lesz az „Ariadné Naxos-
ban" előadása és az igazi kultura híveinek és 
harcosainak különös örömére szolgálhat, hogy 
ezt e nagy eseményt már a proletár-diktatúra 
diadalmas korszakában éri meg Operaházunk. 

A Vígszínház 
A nagyszabétu színházi reform, mely a leg-

szebben fejezi ki a kommunista tanok tiszta 
idealizmusét, megérzik erősen a Vígszínház 
játékrendjén is. A kommunizáltLipót-köruti szín-
ház multheti műsorán Molnár Ferenc és Bródy 
Sándor mellett Shaw Bernhard, a brit szatira 
nagymestere dominált, a jövő héten pedig 
társul melléje egy másik nagy angol költő és 
színpadi iró : Wilde Oszkár. A Vígszínház leg-
jellegzetesebb művét, a dekadenciájában, drá-
maiságéban nagyszerű „Salome"~t eleveníti fel 
ismét színpadán. A hipokrita Angliában e műve 
miatt vesztette el „szalónképesség"-ét a zseniá-
lis Wilde és idébb, a kontinensen is megbot-
ránkoztak ostobán bigott, farizeus szemforgató 
lelkek azon, hogy en beri mivoltában merész-
kedett egy iró Keresztelő János alakját színpadra 
vinni. Strauss Salome-operája, melynek szövege 
a szószerinti Wilde-dráma, csak azért nem 
kerülhetett nálunk sokáig színre, mert Apponyi 
Albert volt a kultuszminiszter és a kalksburgi 
nevelés, valamint a klérus tiltakozott ilyen 
istentelenség ellen. Hogy a Vígszínház most 

DÉNES GYÖRGY — BAYOR GIZI 
Medgyaszay Szinház Apolló bajusza 
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Wilde Salome-ját eleveníti fel, nemcsak egy 
komoly mfivászi tett, hanem egyúttal céltuda-
tos, tüntető programmvallás is. A művészetben 
nincsenek vallási kérdések és szempontok, nin-
csenek egyáltalában „erkölcstelen" darabok, 
csak jó darabok és rossz darabok vannak. És 
a „Salome" több, mint jó darab. 

Wilde, a zseniális Íróember számára az em-
beriség' átlagos világa nem nyújtott kongeniális 
anyagot a teremtésre. Ahhoz, hogy egységes 
kép alakuljon ki fantáziájából, elkellett mene-
külnie a jelenből, vissza a mítoszba, ahol ele-
mentáris szilajságukban törnek ki az individuális 
erők. A „Salome" jelentősége nem az, ami más 
drámák örökéletüségét megadja, hogy az emberi 
szenvedélyek megnyilvánulásai olyan drámai 
képekben jutnak érzékitésre benne, amelyek 
mint költői formulák évszázadokon át maradandó 
érvényességüek lesznek. Ennek a drámának 
értéke mindenekelőtt az, hogy a legtökéletesebb 
stílussal, lenyűgözően kifejező módon ábrázol 
nagy típusokat. Mint valami antik relief állnak 
benne az egyes alakok abban a plasztikus moz-
dulatban,amely legjellegzetesebb ténykedéseiket 
árulja el. Ennek a hatalmas irodalmi és színpadi 
alkotásnak reprize elé érthetően nagy érdeklő-
déssel tekint Budapest egész színházi közönsége, 
különösen pedig az a mai uj proletár-publikum, 
amely a modern világirodalomnak ezt a kima-
gasló alkotását eddig csak hírből, sőt hírhedt-
ségéből ismerte. 

A Wilde-drémával egyidejűleg előadásra 
kerül egy régi, régi magyar darab. A cime : 
„Karnyóné", a szerzője Csokonai Vitéz Mihály, 
a „Dorottya" halhatatlan köjtője. "Csokonai 
alkotásai között kétségkívül a leggyöngébbek 
a színművek, darabjai mégis igen figyelemre-
méltó jelenségei a mi színpadi irodalmunk fej-
lődésének. A „Karnyóné" a tizennyolcadik szá-
zad második felében jelzi mér azt az uj stílust, 
amely Kisfaludy Károly vígjátékaiban nyer 
tökéletesedést, mentes minden idegen hatástól 
és színpadra viszi azokat a szociális magyar 
vígjátéki alakokat, amelyek közel száz évig 
élnek azután a színpadon. Különösen jelleg-
zetes köztük a politizáló tót boltoslegény és 
és egy szobalány, akiben az első magyar szub-
rettet kell tisztelnünk. A Vígszínház valóban 
nemes művészi munkát végez a „Karnyóné" 
szinrehozatalával. Népnevelési szempontból 
pedig kétségkívül hasznosabbat, mintha megint 
valami kétesértékü és tartalmú francia bohó-
zattal „kedveskedett" volna. 

A Madách Szinház 
a legnagyobb sikert várhatja Anatole France 
Cranquebille cimü játékától, melynek egy fel-
vonása 3 képre tagozódik. A darab hőse 
— akár csak a hasoncimü novella is, amely-
ből készült — az egyszerű és senkinek sem 
ártó munkás, aki börtönbe és a züllés útjára 
kerül a rendőrség, bíróság bürokratikus rövid-

Lili bárónő SARKADI SÍK GALETTA PÉCHY (Papp felv.) 
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látása és nemtörődömség» folytán. A burzsoá-
társadalom fiterére teszi Franoe a kezét ebben 
a miniatűr remekben és ninoe az a rideg és 
elfásult néző, akinek a szivére ne hatnának a 
darab súlyos szentenciái. 

A címszerepet Gellért Lajosra, a többi sze-
repeket Darvas Ernőre, Magas Bélára, Szent-
iványira és Molnárra bízta az igazgatóság. 

Ezzel egy estén kerül szinre Vitéz Miklós 
egyfelvonásos parasztdrámája : Akiknek egy a 
sorsuk. Kiss János népfelkelő (Darvas) hazajön 
orosz fogságból s a feleségét (Kálmán Erzsi) 
Vaszilivel, az orosz fogolylyal (GaálBéla) tetten 
éri. A darab vége : megengesztelődés. A nép-
felkelő otthon marad, a fogoly elmegy. A da-
rab dialógusai gyönyörűek, a siker nagy lesz. 

A Király Szinház 
minden valószínűség szerint a Szép Helénát 
ujitja fel. Offenbach eme klasszikus operett-
jében elsőrangú feladatokhoz jutnak Kosáry 
Emmi (címszerep), Rétkai Márton (Menelaus), 
Párist vagy Nádor vagy Lábass Juci fogja 
énekelni. A darabot betanítani és vezényelni 
Barth», István fogja. Rendező : Czakó Gyula. 

A Magyar Szinház 
egyszerre két darabra készül. Az egyik, amely 
valószinüleg előbb is fog szinre kerülni, 

Warronné mestersége, Shaw Bernhard négy-
felvonáso* komédiája lesz. Elsőrangú mfvészi 
feladatokhoz jutnak Porrai Rózsi : Warren né, 
Törzs : Fraed, Vágó : Crolfs, Kassits Eszter 
Vivie, Uray Frank szerepeiben. A darabot 
Vajda László rendezi. A másik felújítás Fehér 
Anna, Gárdonyi Géza 3 felvonásos paraszt-
drámája. 'Anna parádés szerepét Fedák Sári 
játssza, aki a szerepet annakidején a király 
színházi bemutatón diadalra vitte. Vágó is 
régi szerepét, a mesterien kidolgozott csend-
biztost játssza. A többi nagyobb szerepet Vi-
rányi : László, Z. Mólnál : Ganges cigány, 
Andorffi Ida : Manci, T. Oláh Erzsi : Luca 
Gyöngyi: Salamon, játsszák. 

A Városi Szinház 
igazgatósága a Cornevillei harangok és Ripp 
van Winkle operettek előkészítésén fáradozik. 
Planquette remekei az előleges terv szerint 
kettős szereposztásban fognak szinre kerülni. 
A Cornevillei kiosztása valószinüleg ez lesz : 
Henry : Bihari és Galetta, Germaine : Péchy 
Erzsi és Gerő Erzsi, Serpolette : Kerényi Gabi, 
Grenicheux : Demény és Sziklai József, Ripp 
van Winkle címszerepét Bihari Sándor, Lis-
bethet Adler Adelina és Péchy Erzsi, Derrick 
polgármestert Tapolczai és Adrient Demény 
éneklik. 

PALÁSTHY IRÉN 
Lili bárénö 

V!«H MANÓI 
(Lázár rajzai.) 
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Ax operasnsernble a Traviatát tanulja. Itt 
WöjW.'« Adler Adelinának, Alfred Armidinek, 
Germont Biharinak jut. A Travlata vezénylő 
karnagya Márkus De^ső lesz. 

A Budapesti Szinhóz 
A többi operettszínházhoz hasonlóan régi, 

nagysikerű és maradandó értékű operettek fel-
újítását tűzte műsorára. Erősen készülődnek 
már az első reprizre, Planquette felejthetetlen 
Ne bán ts virág- ára, melynek főszerepeit Delia-
Donna Eugénia, Tóth Böske, Nyarai Antal, 
Simonyi Dezső és Horti Sándor fogják játszani. 

A Nebántsvirág szinrehozataláig Sidney Jones 
„Gésák" és Berény Henrik „Tul a tengeren" című 
operettjeit játssza a szinház. 

A Belvárosi Színházban 
egyelőre Biró Lajos Francia négyes-e és Flers 
és Cail/avet Négyszög-e marad műsoron. A 
legközelebbi bemutató Maeterlinck Szent Antal 

«sodatéteJe cimö színműve lesz, mely a Belváros 
Színházban fog először magyar nyelven színre-
kerülni. A darab most különösen aktuális, mert 
a szegény szolgáló történetében voltaképen a 
mai idők proletárjainak keserves életét allego-
rizálja a szerző. 

A Szent Antal csodájának a szerepeit még 
nem osztották ki és igy a bemutató valószínű-
leg csak a jövő hónap elején lesz megtartható. 

Művész juta'ma szépért lángoló 
Ön keble édes érzetében áll ; 
Szent tűztől ihlett lelke hódoló 
Tapsban csak ujabb buzdítást talál, 
Kettősen osztod a gyönyört nekünk, 
Dallasz, s örömre buzdítod szivünket, 
Szóllasz, szavad vezérli érzetünket. 

(Chiabayné énekesnő jutalmára, Szegeden 
1852 junius 21 én). 

A szinház az élet mikroscopiuma. 
Fdy András. 

A Vörös Ú j s á g szerkesz tősége 
1. Rébert Oszkár. 2. Tölgy László. 3. Antal Sándor. 4. Aranyossy Pál. 5. Leitner Miksa. 6. Gábor 

Emil, 7. Gárdos Márta 
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Vörös Újság! . . . Vöröös! 
Második hete már, hogy az u j kornak 

hasznos szülötte, a Vörös Újság- minden 
délután megjelenik a pesti utcán. Vörös 

"Újság í . . . Vöröös I — kiabálják a lap-
árusok és a közönség körülveszi őket, 
valósággal szétkapkodja a proletárdik-
tatúrának ezt a nagyszerű újságját. Ér-
dekes visszagondolni arra az időre, 
amikor még dugva, lopva, bizonytalan 
időközökben jelent meg a Vörös Uiság 
és örömmel kell följegyezni azt a 
diadalmas fordulatot, mely idáig juttatta. 

A Vörös Újsággal együtt nőtt és ter-
jeszkedett a redakciója. A Visegrádi-

A Vörös Újság szerkesztősége 
1. Bodó Pál. 2. Nagy Andor. 3. Jancsó Károly. 4. Diószeghy Tibor. 5. Hajnal Jenő. 6. Szabó Imre 

7. Rajczi Dezső 

utcából beköltözött a Rökk Szilárd-utcai 
újságpalotába és egy nagy szerkesztőség 
dolgozik most kora reggeltől délutánig' 
a Vörös Újságon. Kezdetben lelkes, 
fanatikus emberek csinálták a Vörös 
Újságot, az Eszme hivői és apostolai, 
akik az uj, megváltó tant hirdették. 
Most is csupa lelkes és fanatikus ember 
irja, az újságírás tüzes fiataljai, a leg-
többet tudók, legtehetségesebbek, akik 
tanítanak, agitálnak, felvilágosítanak, 
hódítanak a Vörös Újsággal. Csupa tüz 
és fiatalság ez a lap és ez a redakció 
és csupa igazi tehetség. Mai számunk-
ban bemutatjuk azokat a nagyszerű 
újságírókat, akik a Vörös Újságot írják" 
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A Muskátli Kabaré 
második bemutatója 

Hétfőn este volt a Muskátli Kabaréban a 
második műsor bemutatója, mely művészi ér-
tékben és sikerben talán még az első műsor1 

is felülmulta. Jobbnál-jobb tréfák, vígjátékok 
és magánszámok váltakoztak egymásután és a 
zsúfolásig megtelt ház hangos és gyakori 
tapsokkal honorálta a szerzők és szereplők 
kitűnő produkcióit. 

Az előadás fénypontja Lakatos László pom-
pás vígjátéka a „Bölcsődei" volt. A darab a 
házassági komédiáknak egy egészen uj és 
frappáns beállításában tárgyalja a férjét meg-
csaló asszony párviadalát csábítóival. Az 
asszony örök harca a férfi ellen a vígjáték 
témája, melynek végén kiderül, hogy az 
asszony, aki családi boldogságát, hüségesküjét 
védelmezi elkeseredett ->n, nem is asszony — 
csak szerető. Berky Lili, Coboi, Gergely és 
Iványi játszották kitűnően a kis darab fő-
szerepeit. 

Megrázó hatással volt a közönségre Emőd 
Tamás nagyszerű drámai jelenete, a Rip van 
Winkle. Emőd a régi rezsim katonaszökevé-
nyeinek lelkét mutatta meg a közönséguek és 
a publikum önkéntelen borzadással rázkódott 
össze a jelenet befejezésénél, midőn a főhős 
harsogva kiáltja a világba : „én nem akarok 
visszamenni a Doberdóra . . . ! A katonaszö-
kevény szerepében Iványi elsőrangú alakítást 
produkált. Kiforrott és ízléses játékával igazán 
megérdemelte a kapott tapsokat. Cobor és 
Radó kisebb szerepüket jól töltötték be. 

Nagy sikerrel járt Csendes Géza szerzői 
debütálása is. Rosenzweig cimü tréfáját jófor-
mán egyhuzamban kacagta végig a közönség. 
Sziporkázó ötletek, pompás szójátékok szün-
telenül kergetik egymást az alig ötperces kitűnő 
mókában, melynek szerepeit Gózon, Szűcs 
Nelli, Radó és Deák Flóra töltötték be. 

Kedves jelenetet irt még a műsorba Balassa 
Emil Gimnazistalány és Liptai Imre Potyalógás 
cimen. Előbbiben Deák Flóra és Gózon, utób-
biban Cobor és Iványi kapott sok tapsot. Na-
gyon tetszett a közönségnek a „Tiszt, amely 
foltit" cimü blüett is, melyben Donáth Aranka, 
Gózon, Radó és Gergely játszottak és énekel-
tek kitűnően. 

A xiagánszámok közül kiemelkedett Berky 
Lili, aki Buday Dénes dalát énekelte gyönyö-
rűen. Gézen Gyula énekelt, fityült éc 

meghódította, az összes bakfissziveket. Radó 
Sándor minden egyes mozdulatával harsogó 
kacagást váltott ki a publikumból. Nagy sikere 
volt rajtuk kivül még Deák Flórának és Donáth 
Arankának, akik Emőd Tamás dalait énekelték. 

A vörös katonanapon 
A világosító zavarban volt nagyon. 
Mert hiába gyújtott zöld, kék 
Vagy sárga fényt, 
Minden vörös volt a színpadon, 

* 

Egy régi közmondást ismétlak itt : 
„A munka nemesit." — 
De míg a munka régen 
A munkaadót nemesitette 
Tulaj donképen, 
Itt e 
Jobb időben a zsöllye mélyé* 
A munkás tűnődhet elégedetten 
Munkája eredményén. 

« 

Nem járt színházba soha még 
Oly lelkes közönség, 
Mint ma jár, 
Mert a nézőtéri proletár 
Kitárt 
Karral fogadja 
Az iró és szinészproletárt. 

* 

A dramaturgok figyelmébe talán 
Két aktuális darabot 
Ajánlhatok ma már, 
Címük ismeri Pest ég Paris : 
Egyik e Piros bugyelláris, 

Másik a Virös talár. 
(langy elk». 
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Maga csak tudja 
INTIM PISTA, kik vezetik a színházik 
ügyeit ? 

— A Nemzetit és az Operát Reinitz 
Béla, aki nagyszerűen érti e két nagy 
szinház ügyeit, mindent tud és roppant 
energiája van. 

— Hát a többi drámai színházakat ? 
— Balázs Béla, akinek Kassák Lajos a 

helyettese. Balázs Bélát maguk is ismerik, 
ez az érdekes, különös, nagytehetségű iró 
nem uj ember a magyar színművészet 
irodalmában. A fából faragott királyfi szer-
zője is ö többek között és minden irása 
maradandó érték. Olyan iró, akiről már 
könyvet is irtak. Lukács György írta ezt 
az érdekes kötetet, cime Balázs Béla és 
akik nem szeretik. A helyettese Kassák 
Lajos, a legtehetségesebb és legtöbbet tudó 
irók közül. 

— A zenés színházakkal mi van ? 
— Azokat, meg a kabarékat Gábor Andor 

gondjaira bizták, tehát a legjobb kezekben 
vannak. Eddig is Gábor volt e íér»n a 

legfőbb ember. Ha operettet adtunk, vagy 
fordította Gébor Andor, vagy verseit irta 
Gábor Andor. A kabarék tréfáinak kvali-
tásra, sőt kvantitásra is legjelentékenyebb 
részét ugyancsak Gábor Andor irta. A 
cirkuszokat pedig . . . 

— Mi van a cirkuszokkal ? . . . Bálint 
Lajos irányítja. Ismerik persze a kitűnő 
Bálint Lulut ? Színész volt egykor a régi 
Thálíában, azután újságíró lett és mü-
kritíkus, majd a Nemzeti Szinház titkára. 
Biztos, hogy a cirkuszok is teljes hozzá-
értéssel állnak az igazi proletárszórakoz-
tatás szolgálatába, 

— Szerződtetés ? 
— Már az is van, egy igazi érték jut 

megfelelő helyre, Babits Vilmát szerződ-
tette az Operaház. 

— Zsazsa mit csinál ? 
— Este nagy örömmel játszik, nappal 

próbál, lázasan készül uj szerepeire, köztük 
a Fehér Annára. A napokban levelezőlapot 
kapott a vörös határőrség tagjaitól volt 
birtokáról, mely nem most lett volt birtok, 
mert már régen nem volt az övé. Pá. 

GALETTA FERENC SZIKLAI JENŐ 
Lili bárónő (Lázár rajza) Lili bárónő (Lázár rajza) 
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Régi operettet — 
uj fordítást! 

A régi, a klasszikus operettek — hála az uj ér« 
tisztító tüzének — feltámadóban vannak : Offen-
bach, Lecoq, Audran, Planquette, Souppé, 
Strauss, Millöcker remekei, amelyek eddig a 
szinházak pénzhajhászása következtében a 
könyvtárak porlepte zugaiban hevertek, méltó 
helyeiket rövidesen visszafoglalják az operett-
színházak műsorában. A felújítások, melyek 
sohasem remélt gyönyörű feladatok elé fogják 
állítani a színészt, rendezőt és karmestert, 
szükségessé teszik, hogy rámutassunk a régi 
operettek egy általános gyönge oldaléra, s ez 
a szövegek — különösen az énekszövegek — 
gyarló fordítása. 

Az operettek aranykoréban, melynek a kez-
detét a mult század hetvenes éveire tehetjük 
nem volt arra termett forditó gárda. Ezt a 
munkát nem tartották — ugy látszik — na-
gyon fontesnak, rosszul is fizették. A régi 
Nemzeti Szinhóznál — ahol szinre került né-
hány Offenbach egyfelvonásos — tizenöt-husz 
forintokat fizettek egy darabért és odaadták a 
munkát annak, aki épen elvállalta. Nem volt ez 
másképen a Népszínháznál sem. Csak akkor 
állott be ez irányban valamelyes javulás, mikor 
a Népszínház igazgatását Evva Lajos vette át, 
aki némiképen maga is író lévén a fordítá-
sokra több gondot fordított. 

Hogy nagyon sok eredményt ő sem ért el e 
téren, annak oka az anyagiakon kívül kétség' 
kívül az volt, hogy az ő korabeli versirók 
zeneileg analfabéták voltak. (Latabár Endre, 
a Dunanan apó utazása a Szép Heléna és 
számos más operett fordítója is kivételesen 
muzsikus volt, viszont nem tudott irni se pró-
zát, se verset.) Ezeknek az az eredője aztán 
az a sok döcögő vers, gyarló rím, parlagi 
próza, melyek élclapokat megszégyenítve hem-
zsegnek, az Orpheus, Szép Heléna, Gerolsteini 
nagyhercegnő, Kornevillei harangok, Ripp van 
Winkle, Denevér (három fordítása is, van, 
egyik gyatrább a másiknál) és számtalan más 
kiváló operett magyar szövegében. 

A klasszikus operettek mind tökéletesebb 
fordítása a most elkövetkezendő színházi kor-
szak egyik legsürgősebb teendője. Törődnünk 
kell azzal, hogy a fordítás, amennyire csak 
lehat, az «ledeti nyelvből — és nem mint 
eddig, majdnem általánosan szokásban volt, a 
németből történjék. Itt a forditónak aztán 
módjában áll — és ez nagyon fontes — a 

szövegek elavult, a mai korba nem illő vagy 
épen bántó részleteit lényegesen átformálni 
vagy épen elhagyni. 

Tehát szép, zenéhez simuló verseket, eleven, 
jó magyaiságu prózát és semmi anakronizmust i 

Kalotai László. 

A THÁLIA ELSŐ KRITIKÁJA. A 
Thália 1904-i első előadásóról ezt irta 
a Pesti Hírlap : 

Thália-társaság. E néven tehetséges müvész-
ifjakból, leányokból, fiatal műkedvelőkből kis 
szinésztrupp verődött össze, amely a nagyközön-
ségnek pénteken este mutatkozott be először a 
fővárosi lövölde dísztermében. Az intim hatásra 
számított előadás keretébe Göthe és Brandes E. 
egy-egy színmüvét, Courteline és Mongré egy-
egy bohóságát vették fel. Az egyenesen e színi-
előadások céljaira lefordított négy egyfelvonásos 
közt legtöbb hatása a két középsőnek volt, a 
a közreműködők verizmusra való törekvése itt 
volt a legeredményesebb. A tagadhatatlanul nívós 
darabokat ugyan nem a legszerencsésebben 
válogatták meg, de az összevágó, ügyes előadás-
ban úgyszintén az egyesek tehetségre és értel-
mességre valló játékában ig. is nagy gyönyörű-
sége telt a közönségnek, melynek soraiban külö-
nösen <fz író és művészvilág volt szép számmal 
képviselve. Az ifjú művészek közül érett talen-
tumával szinte meglepett Forgács Rózsi és Kis 
Jenő, igen jók voltak Moly Margit és Dobi Ferenc, 
de megfeleltek Kürti és Sándor is. A műkedvelők 
közül dicsérő felemlitést érdemelnek Forró és 
Boroviák. Az ügyes rendezés és betanítás pedig 
Hevesi Sándor és Moly Tamás érdeme. 

A SZEGEDI FIATALOK nagysikerű előadás 
keretében mutatkoztak be a közönségnek a sze-
gedi színházban, Szegő Endre színművész színi-
iskolájának tagjai. A finom érzékkel összeállított 
változatos műsor néhány igazán talenlumos fiatal 
tehetségnek nyújtott alkalmat a megnyilvánulásra. 
A táblás ház előtt tartott vizsgaelőadáson két-
három olyan szereplőt is láttunk, akik bátran 
kiállják a versenyt rutinos és a lámpalázt már 
csak hírből ismerő színésszel, színésznővel. 

A műsor gerince a Gyurkovics lányok I. fel-
vonása volt. Az itt előforduló szerepeket Nagy 
Anci, Mrena Irén, Ábrahámné, Ruszwurm Mária, 
Szegő Sári, Mészáros Teréz, Vinter Ilona, Harsányi 
Ilon.., Szabó István, Gál Ferenc, Sánta Ferenc, 
Csordás György és a színház tagja: Matány 
Antal adták elő, a szereplők közül messze kima-
gaslottak a Micit személyesítő Nagy Anci és 
Horkay Ferenc szerepében Csordás György-
Hasonlóan sikere volt még Winter Ilonának, aki 
szavalt ésKlntzig Macának, aki Szegővel a »Dip-
lomata" cimü párjelenetet adta elő. 
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Becsületének orvosa 
Irta 

PAUL MONGRÉ 
Fordította 

LUKÁCS GYÖRGY 
Személyek : 

Adelung, építész 
Von Granitz, kormánytanácsos 
Wangerow dr., ügyvéd 
Oldefähr, nyugalmazott ezredes 
Lohm, sörfőző 
Leue dr., orvos 

Egy szálloda borozója, kisebb vidéki városban. 

ELSŐ JELENET. 
Adelung és Wangerow vacsoránál ülnek. 

Wangerow. Barátom, enned kell, vérsejteket 
kell gyártanod, különben holnap nem lesz 
bizto3 a kezed 

Adelung. Az nékem úgyis mindegy. Azt se 
bánom, ha most elvisz is az ördög. 

Wangerow No hallod, ez nem nagy bók 
úrnődnek, királynődnek. Ugyan mi ütött hoz-
zád ? Egy bájos nő minden képzelhető módon 
kompromit tá l ja magát érted, nyitva az ut az 
egybekelés felé és te nyilt pályán akarsz el-
vágódni ? Nem, édes öregem, ne fitogtass semmi 
életuntságot, (foglalkozva vagy a polonaisere.) 
Szives engedelmeddelkijelentem — vőlegénynek 
tekintelek. 

Adelung. Ugyan kedves Alfréd, én ezt a dol-
got nagyon is komolyan veszem : kérlek, ne 
rontsd el ezeket a perceket léhaságaiddal. 

Wangerow. Ó, ó ! Végy egy darabot ebből a 
sültből, aligha akad ebben a lebujban valami 
más. 

Adelung. Köszönöm. Mégis csak nagy 
dolog. 

Wangerow. Mi? 
Adelung." Az, ami holnap lesz. Leszámolás ! 

Mindig valami istenitéletféle, még ha nem is 
hiszünk istenben. Döntés. A tételes és a ter-
mészeti törvény között — csak mosolyogj ! 
Vájjon férje mellett maradjon-e, aki őt nem 
érti meg, akihez (szeretetlen,) konvencionális 
kötés láncolja — vagy — vagy azé az egyetlené 
legyen, akihez a legbensőbb kényszerűség 
szerint tartozik, aki felé repes a lelke, aki 
szegény, megfélemlített lelkét szereti és érti 
— vájjon azé legyen-e. 

Wangerow. Brúnó, még vannak romant ikus 
lelkek! Vannak még érző szivek, melyek fenn-
ségesért, magasztosért lángolnak. No igen, 
csakhogy először is férje, ki nem érti, nem 
is akarja , hogy nála maradjon. Másodszor, ha 
azt akarod, hogy a tied legyen, nagyon is ér-
d e k e d e n áll, hogy testi épségedben holnap 
kiányt ne szenvedj. Harmadszor már úgyis a 
tied volt. 

Ádeíúng. Mit jelent az, hogy az anyém volt? 
Ti olyan orvosilag gondolkodtok ezekről a 
dolgokról, mintha csak ez volna fő. Hiszen 
ez olyan mellékes, puszta szimbólum, ha 
már csak a lelkek egymáshoz igyekeznek. 

Wangerow. Puszta szimbólum, remek mon-
dás! Akkor a világ tele van szimbolistábkaty 
— Te, Bruno, mit iszunk még? 

Adelung. Talán burgundit . — Alfréd, te vol-
taképen mégis müvészlélek vagy. 

Wangerow. Hiszen ez bekezdése egy vallo-
másnak. 

Adelung. Dehogy, szó sincs róla. De te nem 
hiszel a lélekben és magad az vagy. Édes 
bará tom ! Add a kezedet ! 

Wangerow Na, na, te most valóságos bucsu-
jelenetet játszól. Kedves Bruno, ne bomolj , 
hisz ez a párbaj tulajdonképen csak formaság, 
hogy a közvéleménynek odadobjuk a maga 
koncát — a fenevadak etetése. Házasságtörésre 
párbaj a rim, de csak nem fogtok komolyan —? 

Adelung. Azt hiszed ? Nem, én nem! Eletre-
halálra játszom ezért a nőért ; számomra és — 
számára nincs hely ezen a földön. Vagy ő, 
vagy én. 

Wangerow. Hadd menjen békében, mit vé-
tett neked?, 

Adelung. Én vétettem neki és ő nekem. En  
megsértettem az ő irott és tervényes jogát ; 
ő lábbal tiporta lelkem társnőjét, tönkretette 
az ő lelkét, aki elvérzett volna, ha én nem 
jövök. Ő nem kegyelmezhet meg nekem, én 
sem neki — éle rehalálra kell harcolnunk.) 

Wangerow Istenkém ! középkor szorult be-
léd! Prosit [ 

Adelung. Hát é l jünk! de igazán é l jünk! 
Wangerow. Lélek ! Igazán éljünk ! — Kedves 

Bruno. Adelung építőmester, épits templomot, 
mint Solness kollégád és szép gót szószéket 
belé, és akkor állj fel arra és forgasd a sze-
medet. Sohasem lát tam külömben oly sok 
misztikus lim-lomot, mint ma este rajtad. E 

mm,:) 
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mögött lappang valami. Máskor nem vagy 
ilyen. Tehát add le vallomásodat. 

Adelung. Ha mi« nyomon jár sa. 
Wangerow. Tán szígyeied magad ! Jó, majd 

a pezsgőnél. 
Adelung. Nem, ne nyujtsuk ugy ki az ülést. 

Jobb szeretnék felmenni szobánkba, még leve-
leket is kell irnom. 

Wangerow. Ahogy tetszik, de ott fenn nem 
lesz jó ; november elseje előtt elvből nem fű-
tenek. Hozassunk fel legalább grogot. 

Adelung. Hová lesz akkor a biztos kéz ? 
Wangerow. És ha megfázol és ujjaid meg-

gémberednek, hová lesz akkor a biztos kéz? 
Adelung. Ágjba is fekhetem. 
Wangerow. És talán aludnál is ? Nem, ilyen 

érzéketlen idegek, akarom mondani férfias 
bátorság egyikünkben sincs, ha holnap igazán 
komoly lesz a dolog. De nézd, ez az ügy sok-
kal egyszerűbb is lehetne : lukat lőttök a 
levegőbe és te megházasodol. 

Adelung. Te nagyon is könnyen veszed az 
életet, édes barátom Wangerow. Ilyen könnyű 
szerrel mégsem akarom megvásárolni szerel-
memet. Be kell bizonyítanom magamnak, 
hogy szent jogom van ehhez a nagy boldog-
sághoz. 

Wangerow. Es ezt persze pisztollyal, tőrrel, 
karddal bizonyítja az ember. 

Adelung. Látod Alfréd, ezt te nem érted. Te 
csak észlény vagy. Nincs érzéked a dolgok 
mélységei Iránt. A párbaj mégis csak valami. 
Azt mondhatnám, ha nem segit már patika-
szer, elmegy az ember egy vén bölcs javas-
asszonyhoz, az biztosan tud valami tanácsot 
adni, ismeri a természet titkos erőit és ért a 
gyógyíthatatlan bajok gyógyításához. 

Wangerow. Jó, hogy nincs itt Leue, a gyógy-
férfiu, és nem hallja, hogy milyen kuruzsló 
vagy. 

Adelung. Vagy pedig, és ezt néked tudnod 
kellene, nem gondolod, hogy egy betürimek-
ben, homályos, elavult szavakban megirt 
ó-germán ítéletnek misztikus ereje van és 
megkülömbözteti az igazat a hamistól ? 

Wangerow. Nem, ezt nem hiszem. 
Adelung. Te persze a római jog felületes 

dialektikájáért lelkesedet. 
Wangerow. És te romantikus vagy, mint 

mindenki, akinek művészettel van dolga. 
Ti művészlelkek mind középkori emberek 
vagytok 

Adelung. Igen, a párbajnál ilyen misztikus 
borzongást érzek, mint mikor a kölni dómba 
lépek. — Mégis van benne valami megfog-
hatatlan, ami magasztosabb, lapos, hétköz-
napi eszünknél. Látod, ha az ember az élet-
ben egyszerre odajut, hogy minden bölcses-
sége mellett sem lát kivezető utat, akkor el 
kell hagyni a nagyzoló okoskodást és bele kell 
vetnie magát a sötétségbe, a kiszámíthatat-
lanba — ott belső hatalmak döntenek és ahogy 
döntenek : ugy van jól, ugy kellett lenni annak. 

Wangerow. O anyák ! anyák ! Bocsássátok 
«1 Faustot ! Jámbor emberek minden dolgu-
kat istenre bízzák, te meg minden dolgodat 
a véletlenre. Te, nem nyomatnád ki ezt a 

párbaj-mithologiát első cikknek a góthai ai-
manachba, feudális ostobaság, de »lég jól 
hangzik. Sötét hatalmak főlidéaréatl Nagy-
szerű ! Akkor mindjárt a gombjaidon s s i -
míthatnád ki. És most csak azt szeretné® 
tudni, te elvetemült szerencsejátékos, mi oly 
bonyolult a te helyzetedben : a megoldás 
roppant egyszerű, már elmondtam. 

Adelung. Ez nem megoldás, ez annyi, mint 
állandósítani lehetetlen helyzetünket. Azt az 
embert, aki tönkretette nőmet, ki kell pusz-
títanom a világból, vagy nekem kell kipusz-
tulnom. 

Wangerow. Ez majdnem ugy hangzik, mintha 
te volnál a férj és Granitz a házasságtörő. 

Adelung. A természet törvényei szerint igy 
is van, csak a hülye emberi morál előtt áll 
megfordítva. Daisy az enyém, mindig az 
enyémnek kellett volna lennie és örökre — 
hm ; Granitznak, ennek az embernek, aki őt 
nem értette, nem lett volna szabad, otromba 
kézzel a kincs után nyúlnia; porba kellett 
volna hullania ez előtt a ragyogó tünemény 
előtt és nem bemocskolnia brutális érzéki-
ségével. Ezt nem bocsátom meg neki és ezért 
— vagy ő, vagy én. Különben mit akarsz 
tőlem ? Utóvégre neki igaza van a maga 
szempontjából, akkor én raboltam meg őt, 
épp ugy, mint ő engem és neki az én véremet 
kell kívánnia, mint ahogy én az övét kí-
vánom. 

Wangerow. Hm. Erre nézve nekem — hm 
— más a véleményem. 

Adeluug. Hogy érted ezt? 
Wangerow. Nem tudom, közöljem-e veled a 

dolgot — miután ismerem nézetedet a do-
logról-

Adelung. Miféle közölni valód van? 
Wangerow. Oldefáhr ezredes, ellenfeled se-

géde mondta; az az öreg ur. Tudod, meg-
kapta a kék ivet, mert ezredénél egy lova-
gias ügyet nem fogott fel elég katonásan, 
elég vérszomjasán. Azt kívánta %gyik had-
nagyától, hogy vonja vissza a sértést ; kö-
zönséges kölyökhistória volt egy éjjeli kávé-
házban — nos, hát a jó öreg ezredes nem 
igen akart szint vallani : hiába kényes az ügy, 
könnyen félremagyarázhatnák, de ő rá sze-
retne birni arra, hogy verjem ki a fejedből, 
hogy a súlyos feltételekből von Granitz ur 
teljesen engesztelhetlen magatartására követ-
keztess, igazi kibékülés persze ebben az eset-
ben ki van zárva . . . de . . . de — ne kény-
szeríts, hogy elismételjem ezt a sok nyaka-
tekert frázist, hanem mond meg, hogy 
értesz-e? 

Adeiung. Hát mit értsek belőle. 
Wangerow. Nagy ég 1 Hát én ugy értettem, 

hogy von Granitz urnák semmi kedve fele-
ségén kívül az élettől is elválni és ép oly 
kevéssé szomjúhozza a csábító vérét. 

Adelung. Ez az ő dolga. Rám nézve a 
párbaj nem csak formaság. 

Wangerow. Szamárság ! No, ha nem t á j i t « , 
tudatnom kell az ezredessel, hogy Granitz 
ehhez igazodjék, minthogy az első lövés őt 
illeti. Micsoda ostobasági 



Adelung. Perl»» rá»t®tt» a nőmet, eeért feji" 
t* u k . r 

Wtngt«». Vagy Uk»l»r D ; m i gyft-
l*«íg . « a fcosszuvigy — atáaJcor nem veltái 
ilyen. Mond ki nyiltan, te most a gyűlölet 
szemével látsz, női szemekkel, ezzel Daisy — 
pardon von Granitzné beszélte tele a fejedet. 
A mi derék Granitzunk, hisz magad is isme-
red — persze nem olyan tulfínomult idegzetű 
romantikus, mint te, azonban durvaságot, 
meg kíméletlenséget sem vettem észre rajta. 

Adelung. Ez igaz is, meg nem is. Ugy kii ' 
lönben egész értelmes és kellemes ember, de 
éppen ilyen közönyös emberek teszik leg-
inkább tönkre azt a finom, érzékeny terem-
téat, aki hozzájuk van láncolva. 

Wangerow. Láncolva. Mindig van valami 
kéznél, amivel el lehet reszelni a láncot, ha 
nagyon szőrit. De bizonyos vagy benne, hogy 
Granitz tönkre tette a feleségét? 

Adelung. Daisy maga mondja . 
Wangerow. Akkor persze igaz. Édes öregem, 

te még mindig azon a naiv állásponton vagy, 
hogy határozottan és pontosan el lehet dön-
teni, kinek van igaza és kinek nincs igaza : 
X a bűnös és Y az áldozati bárány. Az élet 
nem melodráma. Elhiheted nekem, ha az 
ellenőr átnézi a könyveket, akkor tételeket 
és ellentételeket talál ott és a követelés, mely 
végül az egyik fél javára mutatkozik, szánal-
masan csekély. Mi közöd hozzá, hogy von 
Granitz u r és von Granitzné őnagysága, egyik 
a másikat vagy egymást „tették-e tönkre" ? 
Mindegyik boldog lesz, hogy megszabadul 
a másiktól és te ebben az ügyben nem vagy 
biró. 

Adelung. Nem, hanem az egyik fél képvise-
lője, sőt maga a fél és ezért bizom a döntést 
magasabb itélőszékre. 

Wangerow. Elég! Ugy is mindig csak erre 
lyukadsz ki ! De nekem hiába komédiázol. 
Úgy teszel, mintha a multat akarnád kipusz-
títani a világból és alapjában véve a jövőtől 
remegsz. Aki boldog és biztos a maga dolgá-
ban, az nem játszik va banque-ot, mint te. 
, Adelung. Igen, aki biztos a dolgában . . . 

Es ha nem, ez olyan csodálatos volna ? Min-
dig a régi história marad : ma von Granitz 
urat csalja meg Adelung úrral , ki kezeskedik, 
hogy engem is — nem, elgondolni sem merem, 
hát még kimondani. 

Wangerow No, de az mégis más. Von Gra-
nitz ur tönkretette Daisyt, Adelung ur meg-
váltotta. 

Adelung. Persze, ha igy élére állitod á hely-
zetet, akkor nekem is ostobának és önhittnek 
tetszik. Azután meg látod, ha a párbajt csak 
konvencionális formának tekintem, mit gon-
dol majd a feleségem? Hiszen ez a férficsere 
«Részen simán és kényelmesen megy, az ille-
tők a levegőbe lőnek néhány golyót és rend-
ben van, az egyik ád, a másik utánakap. Bs 

•igy akkor sem lenne belőle tragédia, ha egy-
szer én is átadó lennék. Nem, Alfréd, neki 
éreznie kell, hogy az rettentő felelősség, holta-
kon való átgázolás. Csak igy szilárdulhat meg 

a mi k ô t é i t a k , vérrel jegyzet» el magamnak 
n g f örömest «a tom a magamé«. 

Wanprtw. T«bát » l a d énképén vér t 3c*-
féfiy Brwnom, a dolog egyszerien ugy i l l , 
hogy gyalázatosan szerelmes vagy és egy 
csöppet sem, de egy csöppet sem vagy ura a 
szeretett jószágnak — és ezt értem, mert köz-
tünk mondva, Daisy von Granitz probléma ! 
Démonikus n ő ! Kérlek, ezért ne h ív j ki pár-
baj ra engem is ! Félelmes asszony ! Bezzeg 6 
könnyen tűhegyre szúr egy férfit. És nem 
tudom, hány példányra akar ja rovar- es pil-
langó-gyűjteményét szaporitani, de Tamás 
vagyok benne, hogy te lennél az utolsó. 

Adelung. Ember ! Ne gyötör j ! Kell, hogy 
utolsó legyek, amint első is én voltam, nem 
az első, akié teste volt, de első, akinek egéez 
lelkével adja oda magát. 

Wangerow. Hát próbáld meg, vájjon utolsó 
leszel-e. De most az a kérdés, mi köze az 
utolsóelőttinek az ügy további fejlődéséhe*. 
Te szerelmi válságba jutottál, kételkedel és 
gyötröd magad és fütyülsz az életre és ezért 
a jó Menelaus pisztolyod elé álljon ? Nem, te 
nagyon is sokat kivánsz. Annyi barátsággal 
mégsem adósod, hogy útlevelet adjon neked 
a szenteld földbe. Ha nincs kedved tovább élai, 
pusztítsd el magad sajátkezüleg. 

Adelung. Alfréd, te olyan brutális vagy, (ná-
lad a legröpkébb érzésből tüstént szabályszerft 
gondolat válik.) Hiszen nem ugy értettem én 
azt (ez inkább az idegek dolga, nem a tudatos 
akaraté . . .) 

Wangerow. Hát akkor, hogy értetted? De most 
jer, ha megakarod irni leveleidet é« aatán 
próbálj aludni. 

Adelung. Csak lehetne. 
« 
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Wangerow. Hát hallgass ide. Felmegyünk 
szobánkba, elintézzük a levelezést, aztán me» 
gint lejövünk és megi szunk még egy üveg 
burgundit, mert ott fenn átkozottul hideg lesz. 
És még egyet: ha te igazán komolyan veszed 
a dolgot, mig ellenfeled azt hiszi, hogy . . . 

Adelung. Mit hisz ? 
Wangerow Rém hülye ! Rém hülye! Én tehát 

azt fogom mondani Oldefähr ezredesnek, hogy 
te engem, vagy én őt. vagy ő von Granitz 
urat nyilván rosszul értette. 

Adelung E ről még beszélünk. Csufolódásod 
valósággal lehütött és skeptikussá tett Talán 
nem is érdemes ezt a dolgot olyan tragikusan 
venni. 

Wangerow. Nem,nem,ebben egészen bizonyos 
lehetsz; semmit sem érdemes tragikusan venni. 
Lőjj, de ne találj, hogy aztán te se találtassál. 
És addig is boldogítson az, hogy második vagy 
a harmadik előtt ! 

Adelung. Wangerow, hidd el: gazember vagy? 
Hát épenséggel nem hiszel a női tisztaságban ? 

Wangerow. Menjünk ! — Pincér, kérem tartsa 
fenn ezt az asztalt. Számlánkat a 8-asba és a 
9-esbe. (El, pár perc múlva jönnek) 

MÁSODIK JELENET. 
von Granitz, Oldefähr, Lohnt. 

Granitz. Jól van uraim, ha igy tetszik, nékem 
nem kell szoba az éjszakára, én egészen friss 
vagyok. És ör.ök, hogy ugy mondjam, csak 
másodsorban vannak érdekelve. Tehát duhaj-
kodjunk reggelig. Mi ? 

Lohm. De von Granitz ur ez a kifejezés — 

SIK RE 
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a — duhajkodni. Mi egész egyszerűen meg-
beszéljük a megbeszélendőket. 

Oldefähr — és olajozzuk a hangszálainkat, 
ez természetes. 

Lohm. Ha megengedik — pardon ! Kérek 
tizpercnyi szabadságot, fel akarom használni 
az alkalmat, hogy a kádárral lezárjam havi 
számadásaimat. 

Granitz. Hát fogy-e a Sedanbräu, ez az isten-
telen ital, amiben más sörszerü nincsen, mint 
csupán a nedvessége, higsága és keserűsége ? 

Lohm. Ó kérem — pardon ! Tény az kérem, 
hogy most nem igen fogy. 

Oldefähr Bújjon a tanácsos ur mögé — haha 
— hogy ő egy kicsivel több hazafiságot vi-
gyen bele a vörösnyakkendősökbe — haha. 
Kell, hogy ez a Sedanbräu jól essék minden 
német toroknak. 

Granitz. De nem minden német bélrendszer 
birja el. 

Lohm. Kérem, (el.) 
Granitz. Tudja, ez a Lohm nekem nagyon 

is ünnepélyes. 
Oldefähr. Gyügén ünnepélyes. Tartalékos 

hadnagyi smokk. 
Granitz. Ugy-e, először párbajsegéd ? 
Oldefähr. Bizonyára. 
Granitz. Tehát maiden speech. Azért látszik 

nála minden bemagoltnak. 
Oldefähr. Előírásszerűnek. Azonban mint 

üzletember es mint sörfőző, ravasz fickó, 
tudja-e? 

Granitz. Mulatságos fickó, de ezt illetőleg 
hig a veleje. 

Oldefähr. Parvenü, azért dobálódzik ugy a 
becsületérzéssel. Nincs meg benne ugy, mint 
bennünk. 

Granitz. Nemde, kedves ezredes ! Mi tudjuk, 
mi az a becsület, de eppen ezért — megértjük, 
hogy ugy mondjam, a tréfát. 

Oldefähr. Van becsületünk, de mi nem va-
gyunk a becsületé. 

Granitz. Igen és nem állunk oda, mint a 
szerencsétlen Atlas és nem tornázunk a be-
csülettel, mint valami mázsás súllyal. 

Oldefähr. Hiszen úgyis tudjuk, hogy a suly 
pappendekliből van. 

Granitz. Hallja, kérem, ön még rajtam is 
túltesz, vén gúnyolódó. 

Oldefähr. Én át- meg átláttam amúgy isten 
igazában ezen a dolgon. Pályámba került, azt 
tudja. (Granitz ismételten bólogat fejével, 
mintha elejét akarná venni egy so' szor el-
ismételt történetnek.) És akkor megtanuíja 
az ember, hogy kell er/e a dologra fütyülni. 
Ó én nem felejtem el, mikor szegény had-
nagyom anyja eljött hozzám, mikor már 
mindennek vége volt és azt a derék fiút ala-
posan eltemették. „Ezredes ur", szólt hozzám 
az öreg hölgy és szinte kezet akart csókolni 
nekem. „E red es ur, ön ember, a Mfctri kí-
sértet . . . igy kellett lecaí, mondta « tábor-
nok, a becsület követeli ! Neaa, nem igy fellőtt 
lenni, Excellenciád, mondottam én". Nem 
kellett volna ugy lenni, szegény jó asszonyom, 
mondottam neki. Igazán, Granitz nem, 
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kellett volna így lenni. A becsület valóban 
kisértet. 

Granitz. Az öraőgbe is, csakhogy valódi ka r ' 
mokkái ! És nékem is bele kell dugnom feje' 
met a fenevad torkába. Beszélt ellenfelemmel ? 

Oldefähr. Wangerow dr.-rai beszéltem, de 
még nem kaptam valaszt. 

Granitz. Pedig kell kapnom, mert ha az 
épitész ur talán komolyan venné a dolgot, 
akkor részemről komolyan venném az első 
lövés jogát... 

Oldefähr. Örülni fog, ha baj nélkül kerül 
ki ebből az ügyből. 

Granitz. Nem jobban, mint én. Hej, Oldefähr, 
öreg komám, hiszen még előtte van az, ami 
hál' istennek, már mögöttem van. Most élni 
— akarok — caramba — semmi kedvem 
sincs a helyszinén maradni, vagy egy egész-
séges végtagomat feláldozni. 

Oldefähr. A feleségem azt mondaná, ha isten 
.kifürkészhetetlen akarata . . . 

Granitz. Ezredes, nem is sejti milyen kincs 
a maga felesége. En mondom magának, ér-
demes megházasodni, hogy a válás gyönyörét 
érezze az ember Ismeri Carment? 

Oldefähr. Természetesen. (Énekel.) Fel tore-
ador, menj ki a küzdőtérre. 

Granitz. Nem, a Mérrimée novelláját. Kitűnő 
mottója van, görög. 

Oldefähr. Irgalmazzon ! Nincs középiskolai 
műveltségem ! 

Granitz. Lefordítom magának még rímekbe 
is. Hiszen tudja, hogy aljas pillanataimban 
verselgetek. 

Oldefähr Akkor állandóan versel, mi ? Haha. 
NosT 

Granitz. Kétszer örül nőnek férfi, 
Közben csak a mérgit érzi ! 
Hogyha testét néki adja, 
És ha a lelkét kiadja. 

Oldefähr. Istenem, ezt el kell szavalnom a 
feleségemnek. De hallja, egy királyi k o r m á n y 
tanácsos, aki tud görögül és verseket farag, 
— vigyázzon, nehogy derékbetört pályámban 
kövessen. Az ilyesmi kompromittál, kedvesem! 
Mint jóérzelmü hivatalnok nagyon is kis 
mennyiségű butaság felett rendelkezik. 

Granitz. Szent isten ! Ha Lohm ezt hallaná ! 
No de nem találja fölösleges kegyetlenségnek, 
hogy az aszzonynak meg kelljen hallni, hogy 
megszerezze a férfiaknak a második élvezetet ? 
Egyszerűbben is lehet : az ember válik és a 
hatás teljességgel ugyanaz. 

Oldefähr. Tehát a derék nőntk nem kell 
meghalnia, csak válóokot kell szolgáltatnia. 

Granitz. Ez teljesen elegendő. Nem vonul 
ki a világból, hanem elvonul egy másikkal 
— ah, ezredes, ha tudná ? 

Oldefähr Mit ha tudnék? Csak nem szégyenli 
magát előttem? 

Granitz. Mily hálás vagyok az iránt a másik 
iránt, holnapi ellenfelem iránt ! 

Oldefähr Akkor per»*e gazaá^ lenne valt-
taijét tönícelőni. 

Granitz. & a k 6 ne lóje tönkre semmimrt-
Azt hiszem pokolian szerelme« a felesé-

gembe és rajtam akarja őt megbosszulni. 

Oldefähr. Haha, megszökteti a rabnőt és 
lelövi a rabszolgatartót, a pasát, a ház zsar ' 
nokát. 

Granitz. Nem, akkor hálás érzelmeim elle-
nére mégis inkább én lövöm agyon őt. Én a 
sértett fél! Nemde? 

Oldefähr. A gyógyíthatatlanul megbántott ! 
Granitz. A halálra sebzett ! Becsületének 

orvosa, ismeri ? 
Oldefähr Ez megint holmi görög? 
Granitz. Nem, spanyol, irta Calderon 
Oldefähr. Granitz, magát még kibillentik, 

higyje el. Most már spanyolul is tud! 
Granitz. Dehogy a Reclamban olvastam. Ez 

csak enyhítő körülmény 
Oldefähr. Tehát ön becsületének orvosa. 
Granitz. Igen, a becsület beteg, de én külöm-

ben egészséges vagyok, oly egészséges, kedves 
ezredes, oly féktelenül egészséges. 

Oldefähr. És most a becsület meggyógyul 
és ön ugy lehet belebetegszik. 

Granitz. Ez kegyetlen falsülés lenne. 
Oldefähr. Lehet, hogy belehal, de a becsü-

let él. 
Granitz. Az ördögbe is, jobb szeretném 

fordítva. 
Oldefähr. Pszt, ha ezt Lohm hallaná! Akkor 

már zsebében lenne a kék iv. No, vigaszta-
lódjék, ön becsületének orvosa és én vagyok 
az ön első segédje. Mijd vigyázok a műtét-
nél, hogy ne vágjanak hibásan. 

Granitz. Csak célozzanak hibásan. Oldífáhr» 
maga ember, a többi kisértet. 

Oldefähr. Nem, Granitz, ezzel nem szabad 
tréfát űzni Egy anya szavaival. Ezt sohasem 
felejtem elr ezt a jelenetet, az öreg asszony 

STOLL KÁROLY RENPSCè 
Lili bárónő (Lázár rajza) 



28 SZÍNHÁZI ELíE'li 

k0any«k köst it meg akarja csé&alcJ ke-
zemet . . . . No, flraaits, nem gondolja, te 
elmondhatom magamról : nem Ütem hiába. 

Granitz. Egészen komolyan mondom, maga 
nagyon derék öreg ur. És meg fogja tenni a 
magáét, hogy engem a jelenkor számára 
megtartson. Az élet oly bődületesen szép ! 
Még oly sok, meginni való „Pommery St 
ftrèno" v a n ! Es a nők oly édesek! 

Oldefähr. De csak kétszer ! Közben csak a 
mérgit érzi. 

Gran'tz. Közeli kilátásom van a második 
édes pillanatra. Es a méreg, ezt most a másik 
kapja. O, én meg vagyok bosszulva, nem is 
kell több bosszú. 

Oldefähr. Szeressétek ellenségeiteket! Öa a 
megtestesült nemeslelküség ! 

Granitz. Hogyan ? Kíméljem utódomat a 
tisztító tűztől ? Hadd szenvedjen ! És szen-
vedvén, ugy tisztuljon meg, mint én. 

Oldefähr. Azt hiszem, hogy maga hálás 
iránta ? 

Granitz. De még mennyire. Ezért gondos-
kodom Ielkiüdvféért. Prosit, Oldefähr! 

Oldefähr. Éljen a becsület! 
Granitz. De ne az én költségem ! 
Oldefähr. Éljen a felesége ! 
Granitz De ne velem ! 
Oldefähr. É l j tn az ellensége ! 

U n i n a á l ) « i i « i hölgyök arcáról, kar-hajszálakat .r.^;-.^:; 
Pf l l lÁS QARDITi kozm. intézete , Andrássy-u t 38. I. em. f ULLAIV dflnULlA Rögtöni ha tás . Minden eddigi t felt l lmnl. 
„ M l R A C L E " hajel távoli tószer szétküldése utas í tással . 
Arcápo lág . öaszea szépséghibák kezelése. S z e m ö l c s i r t á s . 
Bámulatos ha t á sú hámlasz tószerek , á ra 3 B K. — Pouder-
pótló 2 0 korona . Hajnövesztő 2 0 korona. — Hajfeatfi 
2 e korona. Illat- és ezépitöszerek. É r d e k l ő d é s r e v á l a s z . 

Cmrittz. É l hagyj«® engem é l e t b « . Ó mtj 
fcaaégssea ties érzi* aaegboesátani. 

Olátfáhr. És bocsánatot nyerni? Mégis «safe 
rossz lehet az ön lelkiismerete, mint pasáaak 
és mint rabszolgatartónak. Vallja be. 

Granitz. Tönkretettem a feleségemet! 
Oldefähr. Brr ! 
Granitz. Földre t ipor t am! 
Oldefähr. Brr ! Hát ezt hogy csinálta ? 
Granitz. Nem értettem őt meg. 
Oldefähr. Esküvel fogadhatja ezt? 
Granitz. Okiratokkal bizonyíthatom. Ezredes, 

ön fogékony a humor iránt. Meg kell önnek 
muta tnom — de az istenért köztünk ma-
radjon ! — a kék ivet, melyet a feleségem irt 
nekem. 

Oldefähr. Hát kapott már egyet? 
Granitz. Igen, a kék szin, mint a hűtlenség 

szine. Igazi felmondása a házasságnak ok-
tóber elsejére. 

Oldefähr. De hiszen ez voltaképen tisztes-
séges eljárás, ily nyíltan, ily becsületesen le-
mondani. Hallja a maga felesége őrülten nőt t 
a szememben. Ahelyett, hogy megcsalná, in-
kább nyiltan kijelenti : vége van ! Ez tetszik 
nekem ! Ez derék ! Ez a bátorság ! 

Granitz. Oldefähr maga még romant ikus 
ész. Ez idö kérdése, ugy mint a mozgósítás-
nál. Hadüzenet, de a sereg három napon 

A K A I S ÙH H E G E D Ü I N I l 

Kitiinö hangú 

r » HEGEDŰT ' 1 < - ! 

^ • • ' Ï ^ W P ^ habos jávorfából, vonó-
val együtt kapható: 

Hangszer Otthon 

F E K E T E M I H Á L Y 
mesterné l , 

B u d a p e s t , VIII., J ó z s e M t ö r u t 9 . s z . 
Hangszerek, grammofonok legnagyobb választékban 
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Minden este »/«6 órakor a fényes áprilisi műsor 
Világ proletárjai egyesüljetek ! 

3 « é s Je lenet , i r t a : Zerkovi t i Béla. 

Optrett, i r t a : H&nnath Imre é« Ze rkov i t j Béla 

K. S O L T I H E R M I N és V I R Á G J E N Ő 
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SID1 URBANIS 
HANNY GARDEN LUCIE GAND 

PAPP JÁNOS 
SÁNDOR STEFI és Dr. ERDÉLYI GÉZA 

a l egú j abb Zerkovitz s lágerekkel 
Ezenkívül az összes színházi és varieté attrak-

ciók fellépte. 

Minden csütör tök , raaár- és t lnuepnap délután V«3 
órakor előadás te l jes esti műsorra l 

KAVÉMAZ 
ÉTTEREM KAROLYI 
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Tulajdonos VIDA PÉTER. 
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belül máris átlépte a határt. A gyorsaság nem 
boszorkányság. Maga vén haditadós, tudja 
hogyan csinálják ezt. 

Oldefähr. És maga rén diplomata, még job-
ban tudja. No rajta, lássuk azt a „hamisított 
távirat"-ot. 

Granitz. Az eleje nem érdekli magát. — Le-
számolás Ibsen stílusban. „Valódi házasság" . . . 
„Sajátosságom elnyomása" . . . „Legbennsöbb 
vágyaim teljesületlenek" . . . „Az asszony 
ember, nem játékszer". Hallja, Oldefähr, 
mondja ezt el a feleségének is ; ember, nem 
játékszer. 

Oldefähr. O, jaj, az én feleségem meg éppen 
játékszer szeretne lenni. 

Granitz. De maga kivénült a játékból ugy e 
(olvassa) Most vigyázzon : „Sohasem értettél 
meg engem, érts meg legalább most. Te nem 
lehetsz nekem már semmim, én sem neked. 
Lelkem ahhoz a férfihez repül, akihez igazán 
tartozik. Fájdalmat kell neked okoznom . . ." 

Oldefähr. Na, na ! 
Granitz. „Fájdalmat kell neked okoznom, 

de megfogsz bocsátani, ha szerelmed elég nagy 
arra, hogy lemondó barátsággá nemesüljön. 
Nincs más választásom. Felejts el, Daisy". 

Oldefähr. Ez szép! Ez költői! Granitz, ez 
mégha ó ! 

Granitz. Tisztára a Gartenlaubeből való. 
Lelke hozzá repül . . . A lélek száll a légbe 
fel, juchhe I , 

Oldefähr. És lean marad a test maga, hisz 
ott a kanapé ! 

Granitz De nem magába. (Lohm visszajön.) 
Lohm. Na, uraim. Hisz itt fejlődik — í — egy 

feltűnő vidámság. 
Oldefähr. Éltetjük a becsületet. 
Granitz. Na, hogy vagyunk, hány hektolitert 

hozott forgalomba ? 
Oldefähr. Mily nagy a hazafiság ezen a vi ' 

déken ? 
Lohm. Uraim — pardon! Nagyon kínos 

dologról kell önöket értesítenem. 
Granitz. Nos, mi történt? Olyan az arca, 

mintha legszentebb javait siratná 1 
Lohm. Ellenfele egy fedél alatt van önnel. 
Granitz. Adelung építőmester? 
Lohm. És egy dr. Wangerloh vagy Wange-

row nevü ur. 
O defähr. Ismerem. A segédje. 
Lohm. A pincér azt mondja, a 8-as és 9-es 

szoba az övéké. Egy órával ezelőtt itt vacso-
ráztak és — ä — ismét le akarnak jönni. 

Oldefähr. Az istenfáját, az volna a mulat-
ság! 

Lohm. Ez egész egyszerűen — nem lehet. 
Granitz. De kérem az urak helyzete ugyanaz, 

mint a mienk: az éjet lehetőleg közel a pár-
baj színhelyéhez akarják eltölteni és mivel 
ez az egyetlen szálló ebben a Saharában. 

Lohm. Igen, de ez — ä — teljesen elképzel-
hetetlen. 

Granitz. Nincs a szállodában más helyisét? 
Lohm. Van, de sehol sincs fűtve. 
Oldefähr. Akkor nem dobhatjuk ki az ura-

kat ha lejíhwik egyet inai. 
(Folyt, kőv.) 

KOMMUNISTA KÖNYVEK. 
Marx és Angelo: Kommunista kiáltvány 2.— K 
Bucharin Nikoláj : A kommunisták pro-

gratrmja . 2.— K 
György Lajos : Miért 8.— K 

REGÉNYEK : 
Apuleius : Az aranyszamár 9-— K 
Daudet: Fromont és Risler 12--*- K 
D'Annunzio: A gyönyör 22 — K 
Douglas Lord : Wilde Oszkár és Én ... 14-— K 
Flaubert Gustave : Egy fiatalember törté-

nete 20 — K 
Krúdy Gyüla : Pesti Album ... 8-— K 
Laczkó Géza: Német maszlag 18'— K 
Lieblein : Kiszmet ... 4 — K 
Masson : Napoleon és a nők II-— K 
Művészeti Almanach 1919. évre 10 — K 
Petőfi legszebb kőkeményei 5'— K 
Richepin Jean : Lépvessző ... .. 4 — K 
Romain Rolland : Jean Christophe I. 

A hajnal ... 7-— K 
Romain Rolland: Jean Christophe II. 

A virradat _ ... 7 — K 
Romain Rolland: Jean Christophe Pá-

risban 1. A pi»ci vásár 14 — K 
Strindberg : A cseléd fia. 14.— K 
Strindberg : Vallomások 14'— K 
Szenes Béla: Csudaszép Magda _. ... 12'— K 
Újhelyi Nándor: Egy férfi szerelmei ... 14 — K 
ifj. Wlassics Gyula: A vörös szalon ... 14'— K 
Zémlalc Semene : Kancsuka 16-— K 

SZÍNDARABOK : 
Barta Lajos : örvény 6 — K 
Hajó Sándor : Az ötvenéves férfi 6 — K 
Hervieu Paul: Bagatell ... 3-— K 
Hevesi Sándor: Császár és komédiás... 6 — K 
Lakatos László: Férj és feleség ... ... 6— K 
Lengyel Menyhért: Sancho Panza ki-

rálysága 7-— K 
Molnár Ferenc : Liliom 5'— K 

• Garamszeghy : Hung Yü 2'— K 
Lakatos László: A császár partra szállt 4 — K 
Molnár Ferenc : Ördög (uj kiadás) 5 — K 

Kottaujdonságok 
Azótaugyfélekalombhullatásíól(Kovács) 4— K 
Béke keringő 4 50 K 
Bölcsödal (Pogány Róbert) 4.— K 
Bolseviki nóta (Pogány Róbert) 4.— K 
Egy régi dáridó az volna jó 4-— K 
Egy szál cigánnyal huzatom (Zerkovitz) 4 — K 
Lili bárónő 2 füzet 16— K 
Rég v o l t . . . Rég volt .. 4 — K 
Gróf Rinaldó 1. II. füzet .. 14— K 
Gyufa (Boross dala) ... 5 — K 
Leszerelek (Boross dala) 4 — K 
0 drága Rebekkám 4 — K 
Vallomás. 2 dal 4 — K 
Megrendelhetők a .Színházi Élet" boltjában 

VII., Erzsébet kérut 29. 
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MOZI KRÓNIKA 
Rovatvezető : L A J T A A N D O R 

MATTYASOVSZKY ILONA A CORVINNÁL. 
Mattyasovszky Ilona, a magyar filmművésznők 
egyik legkitűnőbb exponense, megvált eddigi állá-
sától és a Corvin filmgyárhoz szerződött, ahol már 
rövidesen föl is lép az egyik darabban. 

KERTÉSZ MIHÁLY A PHÖN1XNÉL. Mint érte-
sülünk, Kertész Mihály, a Phöníx-filmgyár volt 
kitűnő rendezője,aki időközben más vállalatnál 
dolgozott, újból visszaszerződött a Phönixhez, 
ahol működését rövidesen megkezdi. 

DEÉSY ALFRÉD JUBILEUMA. A Star-film-
gyar országoshirü főrendezője, Deésy Alfréd 
alig hagyta el a kórházat, máris kellemes ünnep-
lésben részesült. Most ünnepelte ugyanis szinész-
kedésének 25 éves évfordulóját, amely alkalom-
mal a Starmunkásai és tisztviselői nevében 
Geiger Richárd vezérigazgató és Rákosi Tibor 
művészeti igazgató üdvözölte Deésyt. 

HÁZASSÁG. Balogh Böske, a Fővárosi 
Orfeum kitűnő művésznője, vasárnap házasságot 
kötött ifj. Dengyel György t. tüzérfőhadnaggyal. 

SEHONNAI. A Star filmgyár április 7-én mu-
tatja be legújabb nagyszabású 4 felvonásos drá-
máját, a Sehonnai-1, amely egyike a legérdekesebb 
történeteknek. Egy szerencsétlen anya szomorú 
kálváriája vonul végig a darabban, amelynek 
minden egyes jelenete csupa izgalom. A üarab 
kiállítása és rendezése minden tekintetben meg-
állja a versenyt a külföld legszebb filmjeivel is. 
A szöveget Pakots József irta s a rendezés Deésy 
Alfréd munkája. A főbb szerepeket a darabban 
Fiáth Róbert, Bársony Lilla, Faludi László Kor-
nay Richárd, Peterdy Klára és Ujváty Miklós 
játsszák. 

ÜZENETEK 
Baba. 1. Berlin, Markgrafenstrasse 77.2. Tessék 

a do'gok fejlődését bevárni és néhány hét múlva 
a Rózsahegyi-féle színiiskolában 'érdeklődni. 
3. Royál-szálló. 4. Valamennyinél játszik. 5. Nőtlen 
28 éves. — Mozilátogató. W. L. címe : Nagy mező-
utca 25—111.Szíveskedjék kérdéseivel hozzáfor-
dulni, ő majd szívesen megadja a kért infor-
mációkat. — Szeleburdi: Kopenhága, Nordisk-
filmgyár. 2. Nem tudjuk. — Kató és Lenke 1. 52 
éves. 2. Játszik, csakhogy kevés ilyen filmet 
hoztak be Magyarországba. 3. Ezt nem tudjuk. 
— B'S. E. Ezeket a részleteket nem tudjuk, 
mert életrajzi adataik könyvben nem jelentek 
meg, levélbeli érintkezés ezidőszerint igen körül-
ményes. Alkalomadtán talán közöljük. — K. 
István. Most jelent meg egy német könyv Heny 
Portenről. Cime : Berlin : Verlag der Lichtbild 
Bühne, SO 16. Michaelkirchestrasse 20. Tessék 
egy könyvkötő kereskedő utján megrendelni, 
abból az összes tudnivalókat kiveheti. — »Baba." 
A kérdezett darabot még nem játsszák filmen. 
Várkonyi Mihály cime: Royal-szálló. 

H A L L Ó , IVÎI Ú J S Á G ? 
A VIDÉKI SZÍNHÁZAK KOMMUNIZÁLÁSA 

lesz a közoktatáfügyi népbiztosság művészi prog-
rammjának legközelebbi és legfont sabb etappe-ja. 
Itt meg kell említenünk, hogy még jóval a már-
cius 23-iki események előtt két vidéki szinház, 
jelesül a szegedi és hódmezővásárhelyi kommu-
nisztikus alapra helyezkedett. A vidéki színészet 
kommumzálása körül, már az általános rendel-
kezések előtt igen értekes munkát végeztek 
Feleki László és Szegő Endre. 

• • • • 

A SZERZŐDÉSNÉLKÜLI SZÍNÉSZEK elhe-
lyezése és foglalkoztatása érdekében energikus 
munka folyik Reinitz Béla színészed megbizott 
vezetése mellett. Nagy es művészi nívójú társu-
latok szervezése van folyamatban — számszerint 
három — melyek egyt lőre a Budai Nyári Szin-
ház, az Uránia és a volt Casino de Paris helyi-
ségeiben opera, operett és drámai előadásokat 
fognak tartani. 

• • • • 

BALÁZS DEZSŐ : TASS ISTVÁN IFJÚSÁGA. 
Uj író, uj erőkből duzzadó könyve került a na-
pokban a könyvpiacra. Balázs Dezső irta és a 
cime Tass István ifjúsága. A könyv egy fővárosi 
doktorról, a pesti zsurok ismert figurájáról szól, 
aki telve ambíciókkal és akarásokkal egy uj és 
szebb világot akar a régi világ romjain felépíteni 
és akinek az akarását, mint minden álmodozóét, 
az első küzdelem derékban töri ketté. A fantaszta 
vergődése ez a regény, a zseniális eszméké, 
melyek sohasem valósulnak meg. 

A könyv címlapját Korber Nándor rajzolta. 
Megrendelhető a Színházi Élet boltjában, ára 
nyolc korona. 

• • • • 

WILSON : AZ UJ SZABADSÁG. Felhívás a 
népek nemes energiáinak felszabadítására. A sok 
„Wilson" könyv után végre az igazi Wilson, 
amelyet ő maga irt, amelyből az ő való egyé-
niségét ismerjük meg. Ebben a könyvében üzen 
hadat Wilson az organizált tőke és a szervezett 
korrupció mai rendszerének és tűzi ki célul az 
emberiség felszabadítását minden elnyomatás 
alól. Itt rakta le azokat az alapelveket, amelyek-
ből az ő 14 pontját formulázta. A mindenkit ér-
deklő könyv ára 9 korona és 10% felár. Kap-
ható a Színházi Élet könyvkereskedésében. 

• ••• 
MAGYAR NÉPDAL ÉS TÁNCMATINÉ lesz 

április 6-án délelőtt Vall órakor a Royal-Apolló-
ban. A nagyszabású matinén föllépnek : Kom-
Ióssy Emma dalénekesnő, Szántó Gáspár és 
Palló Imre operaénekesek és Kurucz János zene-
szerző, továbbá az operaház balettkara Brada 
Ede ballettmester vezetésével. A kíséretet Kurucz 
János zeneszerző és ifj. Berkes Béla zenekara 
látja el Atüsorra kerülnek a Rákóczi-korabeli 
dalok, 1848-as forradalmi dalok, az 1860-80-as 
évek és a legújabb korbeli dalok. A táncok 
közül a palotás körmagyar és a csárdás stílszerű 
jelenetekben. Jegyeket '4—18 koronáig a Szín-
házi Élet boltja, Bárd és a Royal-Apolló árusit. 
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Szerkesztői üzenetek 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosítási 5 
színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, raj-
zokat nem adunk vissza és azok megőrzésére 

nem vállalkozunk.) 
Sz. Z. rajongója. Pesti Hírlap szerkesztősége. 

— Színpadra vágyom. Ebben a korban nem lehet 
még a szinipályára lépni, tessék még 2 évig 
türelemmel lenni. — W. T. Kisvárda. Nem 
mind gyík kép kerül sorsolás alá. — Kamii. 1. 
Vidéken. 2. Jövő szezonban. 3. Nem. — Miklós. 
Nem illő dolog, különben sem adnának auto-
grammot. — Sz. Dezső, Tasnád. Tessék Rózsa-
hegyi Kálmán szinésziskolá ával érintkezésbe 
lépni, cime: VIII, Népszínház-utca 22. — Renée,  
Miskolc A reklamáció helyes, sajnos azonban, 
a levelét nem kaptuk meg. — K. M. Egyelőre 
seholsem, de ha aktuális lesz, megirjuk majd a 
Színházt Élet'ben. — Lulu. Tompa Béla. - Két 
naiv leány. 1. 1891 március 31-én született. 2. 
Royal-szálló. 3. 1890 február 2-án született. — 
Fogadók. Igazán nem színházi kérdés. — M. K. ne'. 
Palota-tér 5. — Ágnes e's Aphrodite. 1, 5. Kósza 
hír és mind ilyen, nem felel meg a valóságnak. 
2. 1912 ben. Perczel Sári és Király Ernő voltak 
a főszereplők. 3. Tőlünk nem. 4. Nem adunk 
feleletet ilyen kérdésekre. — Kispest, 50. Sze-
mé ynök-utca 16. — Eötvös társaság. 1. A Szín-
házi Élet kiadóhivatalánál tessék érdeklődni. 2. 
3. Címtárban megtalálható. 4. Antikváriusoknál. 
— Bohémleány. Arénaut 19 — Sz. János, 
Rákóczi-ut. Tessék szinésziskolát végezni előbb. 
— K.Z üvengf dolog — Én. 1. Gerő Jenő. 2. 

•M^&aaas-ite'aBfexwmreaga» ttúMtrt^uaáilt»ftcit(<íti-t 

! wëj™™? pftRBDH!H ; 
Q, egu finom pipere • « é 

~ " B I segélyével házipzap- i 
szappan, ha R 9 panból ot thon főzi ! J 

£ Másfél kilogramm pi- • 
è pcreezappanboz elegendő Carbouin es illa- 4 
7 tos i tő 7 korona — Kapható m i n d e n e i t . í 
» Főraktár : H o n v é d d r o g é r i a • 
v Budapest. I., Attila-kőrút 2. sz. 

és TÖRÖK J. g y ó g y t á r a , VI, Király u. 12. f 

• <M> ». * o-fe»» • tb*-

Royal- orfe»mban. — Mikiként. Nem rendelkezünk 
a kért adatokkal. — Gyűjtő. 1. Palota-tér 5. 2. 
3. 4. Nem ad. 5. Medgyaszay Szinház, — másik 
Városi Szinház. — Sz. Irén Szombathely. 1. 16 
éves kortól kezdődőleg, 2. Legalább 4 közép-
iskola elvégzését követeli. 3. Szeptember első 
hetében. 4. Nem lehet. — Dilettáns munka 
Kérését szívesen teljesítenénk, azonban így nem 
volna gyakorlati értéke ; leghelyesebb volna 
tehát valamely színházhoz, vagy kabaréhoz be-
küldeni és ha jó, akkor mindjárt elő is lehetne 
adatni. 

Fruska. 1. 1876 január 24-én született. 2. 1896 
október 25-én. 3. Igen, ez a családi neve. 4. Nem 
mi rendezzük. — Mátyásföld. 1. Nem járt szinész-
iskolába. 2. Rózsahegyi Kálmán szinésziskoláját 
végezte. — Sz. Lili. Ilyen kurzus, nincs. — 
Magyarkanizsai. Igen, a Színházi Élet a nem 
előfizető-olvasóinak is mindenkor készséggel 
válaszol 5 színházi tárgyú kérdésre. — B. F. 
Naeycsönwte. Nem jelent meg. — Bözsi, ne 
sírjon. 1. 1876 január 24-én. 2. Aréna-ut 19. 3. 
Nemzeti Színháznál. 4. Király-utca 95. 5. Egyiknél 
sem. — Sz. György. 1895-ben, Budapesten. — 
B. R. Vértes. Nem jelenik meg. — Csiki. 1. 
Villányi Andor. 2. Petráss Sári. 3. Nem. 4. 1895 
október 25-én született. — Magnus^rajongó. 
Cimük : Temesvár, Szinház. — Fogadás. Egyi-
küknek sincs igaza, mert — nőtlen ! — Karrika-
tura. 1889 julius 17 én született Nagyszalontán. 
— Ocy. Igen. — S. L B. 1. Király-utca 82. 
2. Városi Szinház. 3. Belvárosi Szinház. 4., 5. 
Magyar Szinház. — Kiss M. A Színházi Étet 
legutóbbi számában megírtuk. — Moziszinésznők. 
A "álva túlzsúfolt. — Abnny. 19. 1 Disz réció. 2. 

b e i l i n t h u n . é d i t a i i n t é z e t , ft"™?*.™' 
József 49 51. Taní tványok fe lvé te tnek . Hajszálakat , szeplöt 
szemölcsöt, mi tesser t eltávolít v i l lanynyal . Arcbámlasztás 

MÁTYÁS 
történelmi dráma 
Irta : F é n y e s Samu 

A nagysikerű drámairónak legkiforrottabb 
műve, mely Mátyás király életének legérdek-
feszitőbb epizódjain épül fel hatalmas erejű, 

forró lüktetésü drámává, 
«oltl ára to korona és 10 o/0 drágasági pótlék 
Kapható a „Színházi Élet" boltjában, VII., Erzsé-
bet-körut 24 és minden könyvkereskedésben. 

D I P O k r é m é p u d e r t p a r f u m e 
D e b r e c e n i j o g á s z o k la to'ira, a lapvizsgálatokra való e lőkészí tésér t c iaK d r . $ I a t a i E r n ő 
. » . . . » . . . » • . Jog i s x e m i n â r l u m â h o z D e b r e c e n i b e f o r d u l n a k . . . . . . . . . . . » . • . « 

» • ^ » « " » J - » * « . » 1 ' 

m a jíS SS. v » m . smm ,» arckenőcs, csodás hatású keleti arcápol*. Szépeknek 
» ' g ftöl l l í ft'«» 1 J f %W / % kincs, tisztátlan arcuaknak nélkülözhetetlen. Nappalra 
Ü K » K A 1 9 8 % Psí Ül m M % JUfe • zsírtalan, éjjelre zsíros minőségben. Ára 12 K Kapható: 

A S / W V I L ^ A « 8 , Rácz (•>. Jánnt kozmetikai laboratóriumában, Kiskunhalas 77. 
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Na». — Jakó. 1. Ahogy irta. 2. Nem mi ren-
dezztk. 3. Majd megírjuk. 4. Kisfaludy-utca 8 a. 
5. Semmi különös. — H. Ilonka, Lujza-utca 1. 
Jövőre. 2. Nines. 3. 31. 4. Lugosi Béla. 5. Miért 
óhajtja tudni ? — Lulu. Tompn Béla, a Belvárosi 
Szinház művésze. — Star. 1. Szerecsen utca 57. 
2. Legalább 4 középiskolát kell végezni, de ez 
idő szerint a pálya túlzsúfolt. — 3. 4. Nem fontos 
kérdések. — Sternberg B. A tüköriráshoz nem 
ért a rovatvezető. — H. Mici. Royál-szálló. 

K, Gitta. 1. Március végén. 2. Nem tagja a 
nagyváradi színháznak. — Napraforgó. 1. Baross-
tér 20. 2. Rákóczi-ut 21. 3. Rökk Szilárd utca 8. 
4. Rákóczi-ut 76. 5. Rudolf-tér 1. — K. Manci, 
Kispest. 1. Március 31-én. 2. Nem értesítette róla 
a rovatvezetőt. — Elentherya. 1. Személynök-u. 
16. 2. Muskátli Kabaré. 3. József-körut 17. 4. 
Szondy-u. 98/a. — Színésznő leszek. Ajánljuk 
Rózsahegyi Kálmán szinésziskoláját. Cime : 
VIII., Népszinház-u. 22. — K. Dorozsma. A kí-
vánt divatlapok megrendelhetők a Színházi Élet 
kiadóhivatalaban. — G Rózsi. 1. 1886-ban szü-
letett. 2, Nőtlen. 3. Szintén. 4. 1891 márc. 31-én 
született. 5. 1884-ben született. — P. Arnoldné 
Csengeri-u. 28. — W. P. A Barangok cimü Jókai-
prológussal nyitották meg. 2. 1879 óta. 3. 56. 
4. A főszereplő (Róth bácsi) Rátkai Márton volt. — 
Polychinnia. Egyelőre nem adják. — /. Béla. 
Tessék az iskola igazgatóságához fordulni, a 
részleteket ott megmondják. Cime : Rákóczi-ut 
21. — L. Károly. 1. 26 éves 2. Király-u. 95. — 
3. Royal-szálló. 4. A kéziratban megirt szinészeti 
lexikcn e sorok írójának a tulajdona. — Hóvirág. 
E héten közöljük a nyerők nevét. 

• • krém, rózsa, fehér 
estélyi púder 3 

# Ç " ^ ^ szinben. Eau de 
Cologne, Dido" a legideálisabbarcápoló szer. 

DIDO 

Színházi képrejtvény 

Rejtvényünk megfejtői között hárem dijat ser-
solunk ki : 

I. díj : Egy magyar iró színműve. (E héten 
Bíró Lajos: „Francia négyes" c. színművét sor-
soljuk ki.) • 

II. dij : Egy művészi arckép. (E héten Bajor 
Gizi fényképét sorsoljuk ki.) 

III. dij : Egy kotta. 
A Színházi Élet 13. számában közölt képrejt-

vény helyes megfejtése: Táblás ház. Megfejtet-
ték 795-en. 

Molnár Ferenc „A testőr" cimü könyvét Reich 
Bözsi X., Ujhegyi-ut 25 Várkonyi Mihály fény-
képét Kardos Lídia, VIII., Kálvária-tér 18. és a 
kottát Berger Ibolyka VIII., Práter utca 59/c. 
nyerte el. 

ISMÉT KAPHATÓ I S M É T K A I 

JüNÓ creme 
szájvíz 
fogcreme 

Hajszáiakaf végleg eltávolít B « c h M a n c i 
kozmetikai intézete. Mindennemű 
szépséghibák keselése, szeplőel-

távoíitás, ráncok kii imitása, arcgftzBlés és arcmassïàz» hi-
ányos bérletben. B u d a p e s t , VII., A l m á s s y - u t e a 8. s z á m . 

NEMZEí! (ROYAL) KABARE 
Minden este '/« 7 órakor . Vaa&r- és ü n n e p n a p ty>3 ó rakor 

a Kitűnő ápr i l i s i műsor . 

Ahtuál i s s z ó l é k ! 
UI DARABOK. 

Dnettek 1 Varieté a t t r a k c i ó m 

Solti Hermii i , Virááh Jenő. Papp János , S á n d t r 
Stef i , S a l a m o n Béla . Forilács J e n ő Zöldi Márton. 
D e z s ő í f y László, Pártos Jenő , Gyenis Ede. Arányi 
J ó z s e f , Csillag MarisKa Gárdos Irén, Gombócz 

Vi lma , Geiger Irma, etb. stb. felléptével. 

Finom arcbőrt 
nyor, ha E U F E M I A a r c k r ó m t t t 

használ. 

Nyomatott Thália míintézet ko- es koayvnyomua rt.-nai budapest V., Csáky-u. 12 — 14. 






