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MOLNÁR JÁNOS 

Irta: SZÉP ERNŐ 
Gyer elő kedves öregem, hadd mutat-

lak be a nagyérdemű közönségnek : 
— Hevesmegyei egerbaktai születésü 

hazafi magyar ember Molnár János 
szabadköltő. 

Ugy, ahogy Te kedves János bátyám 
a te verslapjaid alá oda téteted a nypm-
dászszal. így van odairva szabadkölte-
ményeid alá : ezen lapot irta heves-
megyei egerbaktai születésü hazafi 
magyar ember Molnár János szabad-
költő, lakása Budapest, VI., Csengery-
utca 4L szám. Utánnyomás tilos. Ára 
mennél több, annál jobb. 

Te nem sajdíthatod máma este János 
bátyám, hogy én most felőlied témá-
zok, mert nem ösmersz engemet, mer 
iszen nem ösmerheted az olvasóidat 
mindet külön-külön, de én mint olvasód 
kedves János bátyám gondolatomban 
magam elé állítalak ott a Nyugodnál, 
ahol állogattál a nyáron erős tréfa-
beszédekkel a fehéreselédek közt meg 
vörös katonák közt meg mindenféle 
kíváncsi szegény népek közt és ado-
gattad elfele nékik mint szabadköltő 
nagy vágás verslapjaidat, akik fehér 
cérnával vannak összeöltve szélökön, 
hogy széjjel ne essenek. Magam is, 
mint pestmegyei budapesti illetőségű 
szabad olvasó vettem Tőled János 
bátyám egy varrás költeményt és ma-
gamba igen is dicsértelek kedves János 
bátyám, hogy mint szabadköltő a pest-
megyei budapesti közönségnek szemé-
lyesen méltányoztatol kommendálni és 
árusítani költeményeidet. Ládd a pest-
megye budapesti rabköltők, azok nem 
rendelkeznek kurázsival, hogy oda áll-
janak a Nyugoti elé a flaszterszélre s 

ott a 6-os villanyos zengése-csikarása 
közt kinyissák a szájokat a pestmegyei 
budapesti közönség előtt és ottan standé 
pityere kézhez adják boldognak boldog-
talannak az ők rabkölteményeiket. Azok 
kedves János bátyám elviszik a költe-
ményeket az üzletes emberekhez, azok-
nak adják oda olcsó pézér, mint a cigány 
a lopott szalonnát, azután osztán csak 
mennek Pestmegyében Budapesten a 
fal mellett, a kutya se veszi rajtok 
észre, hogy költők ! 

Hogy is írod János bátyám az első 
lapodon, akin megirod nevelkedésed és 
szülőfaludról való megemlékezésedet, 
hogy is irod csak : 

Hírem, nevem terjesztem most én 
Egerbaktán az alvégen nevelődtem én, 
Molnár Mátyás az én szép kedves testvérem 
Szalmaházat azt lakja, hol én születteiq. 
Másik is van, még két testvérem 
De én azt már én nem is kérem, 
Arcuk olyan mint az' ecet 
Vaddal laktak egy ketrecet 
Mind a kettő ostoba rém 
Nem tudják hogy ki vagyok én. 
Nagyanyám volt Sulyok Borbála, 
Olyan már nem terem máma, 
Tisza Mihály Volt nagyapám 
Azért magyaros a ruhám. ^ 

Magyaros az, láttalak János bá tyám,^ 
bizony nem láttam magyaros ruhát 
másikat egy rakás ideje már, most is 
hogy a vonatból kinéztem a nyáron 
láttam, hogy a magyar legények zsa-
ketben kaszálnak » 
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Tán csak néked magadnak van itt 
már strucctollal kerített magyar kalapod, 
akin a nemzeti pántlika is rajta volt, 
dacára hogy szovjetvilág volt Pest-
megyében Budapesten, meg őszbe-
menő Kossuth-szakállad alatt rojtos 
fekete nyakravalód van, meg szép 
tekintetes zsinófos fekete dolmányod 
van, meg ellenzős magyar nadrágod a 
czizmaszárba. Nem haragszol ugye ked-
ves János bátyám, ha észbe hozom 
néhai való szegény Hazafi Veray Jánost, 
tudod ez a kutya világ azóta nèm igen 
adja meg a tiszteletet a hazafi magyar 
szabadköltőknek, mióta Veray János 
bátyánk meghalt, mert hát hogy ó volt 
az első s Honfi Dóra István bátyám is 
szegény ő is hiába állott oda már a Ha-
zám-kávéház falához dicsőséeetpróbálni, 
azt mondom még jobb ha hordár maradt 
volna, tán boldogabb öregséget ért 
volna. Nem tehetsz te arról János 
bátyám, hogy későbben születtél, mint 
Veray János bátyánk, azért a te lel-
kedben is megszólalt a te hajnalodon 
az ezerszavu szabad költészet. Én mag-
adom néked János bátyám a tiszteletet. 

MOLNÁR JÁNOS népköltő 
Lázár rajza 

Elolvastam most is megint azt a vers-
lapodat, akinek a cimje az, hogy : Nagy 
panasza van a szabadköltőnek. Két fiad 
ment a háborúba, nem tudod János 
bátyám ma sem egyik fiadnak sorsát 
és irod panaszodat: 

Két magyar fiúnak magyar édesatyja 
Csengery-utcában Budapestet lakja 
Életem sok drága éjjét virrasztottam át 
1914-től mikor a világháború beállt 
De sok éhséget tűrtem és sokat futottam 
De segélypénzt soha kezembe nem kaptam. 
Bár legyen bíróság, jegyző, akárki, 
Haragszik a magyar költő, hogy segélypénzét 

[még most sem adták ki. 

Bizony isten csodálom, hogy meg-
csalt öreg sziveddel a pestmegyei 
budapesti olvasóknak még a tőled ide-
gen más szivnek baját is tolmácsolod 
mint irod János bátyám következő vers-
lapodon, melynek a cimje Özvegy-
asszony panasza : 

Hej, de baj is az özvegyasszonynak 
Emiser nélkül, mig az én drága jó 
Uram élt, nem is hiányzott semmim 
Italom, ételem, a télire valónkat 
Rendesen beszerezte, volt minden. 
De már most nincsen kinek panaszkodjak, 
Nincs kit öleljek. 
Nincs kit csókoljak, 
Nincs a világon, de senkim se 
A székeim lábai mind kihulltak, 
De nincs is, aki egy szöget 
Beütne, de senki. 

Nagyon megszívlelik most, az uj világ-
ban reméllem, amit János bátyám 
egyetmásta Nők tízparancsolatában irsz : 

Sohgsem fogadjál udvarlót 
Mert csak igér, de nem tesz jót, 
Kinál szegfűt szép virágot 
És azzal csapja be a világot. 

Meg hogy : 
Ha férjed Hűld borért rögtön hozzál neki, 
S harag szót ne szóljál neki 
A borból te is igyál, 
Uradra ne haragudjál. 
No csak jó már, hogy vége lett annak 

a sok rossznak, amit felhánysz János 
bátyám Fordított világ cimezetü lapodon, 
azt irod dátummal 1919. évi junius hó-
nap 8-árul: 

Furcsa világ van most én csak annyit mondok 
A pincébe vannak zárva Pesten a borok • 
Nem mondom senkinek a keblembe zárom 
Egyedül a volna szivem-lelkem orvossága. 

Adja meg a jó isten az orvosságod 
János bátyám és mindenki szive-lelke 
orvosságát e földön. 
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Budapest szinházváros 
Irta : SZÁSZ ZOLTÁN 

Most, hogy romjainkról és gyászaink-
ról egyrészt s reményeinkből és meg 
maradt javainkról másrészt mérleget 
kell csinálnunk, fokozott varézszsal és 
megingathatatlan bizalmát ébresztő vi-
rulással kínálkozik borongó lelkünk elé 
az ország fővárosa : Budapest. Mert 
m é g '£>y >s ahogy most jelentkezik : 
kopottan, kifosztottan, letörten, egy 
rettenetes ötéves háború s egy szörnyű 
négyhónapos rémuralom összes elsze-
gényitő és lealázó nyomaival ábrázatán, 
m ó g igy is viruló, varázsos, még igy 
is a nagyrahivatottság bélyegét viseli 
magán. Ha minden elveszett volna — 
pedig nem veszett el minden I — s ez 
a város megmaradt volna, akkor is egy 
uj Noé bárkáját birnánk benne, mely 
a nagysághoz és viruláshoz szükséges 
feltételeket át tudta menteni az özön-
vizén. Néhány hét és az élet megindul 
benne; a szép, Rezsgő élet, mely a régi 
Festet felejthetetlenné tette mindenki 
számára, aki néhány órát is töltött 
benne. Fel a szivvel tehát f A mig egy 
ilyen városunk van, addig nem ha-
nyatolhatunk valami tenyészéletet élő 
parasztállammá, addig a kultura leg-
frissebb rezzenései nem fognak vibrálni 
a magyar levegőben. 

Budapest színházi város volt ezelőtt 
is ; azt hiszem ezentúl fokozott mérték-
ben reá fogja vetni magát erre az ipar-
ágra és a szellemi termelés e formájára. 
Azok, akik azt hiszik, hogy az ország 
megkisebbitése és elszegényedése foly-
tán Budapest egész élete s igy színházi 
élete lanyhulni fog, tulegyszerüen nézik 
a dolgokat s ép azért, azt hiszem, té-
vednek. Sok minden log talán változni 
ebben a városban, egy s más dolog 
lalán vissza is fog fejlődni, sőt talán 
el is fog tűnni, de kettő minden bi-
zonnyal meg fog maradni : először is a 
lakosság, az emberanyag nagy termé-
kenysége színészekben, másodszor pe-
dig ugyancsak a lakosság nagy hajlama 
a szinházbajárásra. Minden meg van 
tehát arra, amit közgazdasági nyelven 
telephely-indikációnalc neveznek s amit 
egyszerűbben ugy lshet kifejezni, hogy 

a színházi élet számára Budapesten 
nagyon kedvezők a feltételek. Nem 
akarom most részletezni, hogy Buda-
pesten s általában Magyarországon 
miért terem annyi szinésztehetség s 
most azt se ismétlem részletesen, amit 
itt annyiszor kifejtettem, hogy, fájdalom, 
e nagy tehetség-termés nem válik a 
színházi kultura tökéletlensége folytán 
valójában jó szinészszé — elég rámu-
tatni arra, hogy a külföldi s főleg német 
színpadokon mennyi magyar származású 
nagyság szerepel. Dőreség volna tehát, 
hogyha a búzában, a borban, a gyű-, 
mölcsben, a veteményben, a lóban, a 
baromfiban való kiválóság mellett szí-
nészi tehetségbe is gazdagnak maradó 
Magyarország, ezt a kincsét ne értéke-
sitenők. Különben is mulatóvárosnak 
Budapest minden áron megmarad. 
Földrajzi helyzetét semmiféle béke-
tárgyalás meg nem változtathatja. Még 
ha ipari góc nem is lesz, kereskedelmi 

1FJ. ÁBRÁNYI EMIL 
a Nemzeti Operaház uj igazgatója 



központnak megmarad okvetlen. Kelet 
kapuja lesz ezután is ; annál is inkákb, 
mivel az a város, mely ebben a minő-
ségben valóban veszélyes versenytársa 
volt, Bécs, még többet vesztett mint 
mi. Ha tehát ki- és megszállási állo-
másnak, tranzitóforgalmi központnak, 
modern karaván-szeráljnak s igy mulató-
helynek megmarad Budapest, akkor 
valószinüleg a színházi élete Se fog 
hanyatlani. S nem túlságosan merész 
az a reménység sem, hogy egy dúsan bur-
jánzó, szintén à mulatozást szolgáló 
színházi s mozi élet talajából idővel 
egy finomabb színházi kultúra is ki fog 
fejlődni. Azokra a sablonosan gondol-
kodókra, akik azt hiszik, hogy e„<y ilyen 
kultura csak ott fejlődhetik ki, ahol az 

általános kulturális színvonal különben 
is legmagasabb, tehát1 Párisban vagy 
Berlinben, reácáfol Moszkva példája, 
ahol a háború előtt tüneményes szín-
házi kultura hajtott ki. 

Csüggedésre tehát nincsen ok. Buda-
pest szinházváros — az egy éppen 
olyan jelszóvá lehet, mint ez Budapest 
— fürdőváros. Nem első eset, hogy 
egy állam meg város egy téren külö-
nösen sokra viszi és példát mutat, ho-
lott általános gazdasági és művelődési 
fejlettsége szerény. Ép ezért nagyon is 
lehetségesnek tartom azt, hogy Buda-
pest a szinház terén fog revanche-ot 
venni háborubeli ellenségein és — 
szövetségesein. S az ilyen revanche, a 
kulturális revanche az igazi í 
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Dóczy Lajos báró 
1845—1919 

Az este, az augusztus 27-r61 28-ára 
virradó éjszaka, mikor Dóczy Lajos 
báró szelíden, mosolyogva elpihent a 
végtelenben, ép oly derűs, stílusos és 
eseményekben gazdag volt, mint egész 
életsorsa. 

Az osztrák határvidékről került Pestre, 
kilenc éves korában szedte rimbe elő-
ször érzéseit, mint 12 esztendős sze-
gény kis diák leckéből tartotta el ma-
gát s még húszéves 
sem volt, hogy 

Széchenyiről irt 
versével felkeltette 
Deák Ferenc fi-

gyelmét. Ekkor 
már a miniszter-
elnöki sajtóirodá-
ban dolgozott,hová 
a régi kávéforrás 
főalakjai segítették, 
velük csinálta a 
Borsszem Jankót. 
Itt folyt akkoriban 
egész munkássága, 
mely megszerezte 
számára az időseb-
bik Andrássy Gyula 
érdeklődését, ké-
sőbb barátságát. 
A külügyminiszter 
Andrássy elsőnek 
vitte magával a 
minisztériumába. 

Bécsben még in-
kább szerették és 
ünnepelték, mint 
itthon, Pesten, a 
legelőkelőbb por-
ták nyíltak meg előtte, rövidesen udvari 
ember lett, az egyetlen udvarképes ma-
gyar iró. írói s politikai karrierje egyaránt 
sima és ragyogó. Csak sikerei voltak. Pél-
dátlan gyorsan lett osztályfőnök a kül- • 
ügyminiszteriumban, épen így egy csa-
pásra hódította meg a közönséget „A 
csók" cimü vígjátékkal, melynek bécsi 
sikere még pestinél is hangosabb 
volt, ha lehet i még elhatározóbb.« Most 
már versenyeztek a kiadók minden so-

ráért, tárcáit, színikritikáit, cikkeit arany-
nyal fizették Pesten #és Bécsben, mert 
németül ép oly könnyen irt, mint ma-
gyarul. Ezért oly kitűnő minden fordí-
tás, mely a keze alól került ki, Arany 
Jánost, az Ember tragédiáját németre 
hasonló tökéletességgel fordította, mint 
magyarra Goethét és Schillert. 

Andrássy után ő is nyugalomba vo-
nult. Hazajött Pestre, régi barátai közé. 

Itt Gyulai Pál, 
Frakrtói Vilmos, 
Beöthy Zsolt, Hor-

váth Boldizsár, 
Keglevich István 
gróf, Rákosi Jenő, 
Alexander Bernát 

körében töltötte 
éveit. A legutolsó 
napokig nagy tisz-
telője volt Rákosi 
Szidi asszonynak, 
ki annakidején „A 
csók" Írására inspi-
rálta. Az utolsó 

években Beöthy 
Lászlót látta gyak-
ran magánál. 

Mindvégig friss 
volt, semmi sem 
zavarta élete har-
móniáját. Egy éve 
csak, hogy csont-
gyuladást kapott 
s az idei májuson 
amputálni kellett 

ballábát. Hamar 
felgyógyult, uj erő-
re kapott s uj 

munkába kezdett. Vilmos császárról 
szeretett volna tanulmányt irni. De 
csak az előszóval készült el julius 
25-én. Julius 26-án már nem tudott 
felkelni az ágyából, hogy Íróasztalához 
üljön. És most már nem is akar többé 
a dolgozóasztalhoz ülni. Pedig nagyon 
tudott akarni. 

S olyan szép célok hevítették, ami-
nők a halandó embert csak álmában 
szokták kisérteni. 
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Színházi sztrájk 
A kérlelhetetlen diktatúra idején, amikor en-

gedetlenség és munkamegtagadás főbenjáró 
bűn számba ment — nem volt sztrájk. Érdekes, 
de igy van : a proletároknak mindenha joguk-
ban volt sztrájkolni, csak épen a proletáruralom 
idejében nem. Az egész diktatúra csak egy 
nyílt sztrájkot produkált, a Király- és Magyar 
Szinház színészeit, akikhez természetesen csatla-
koztak a zenészek és színpadi munkások is. 

Julius 6-ikán történt ez, vasárnap este. Más-
nap, hétfőn julius 7-ikén kezdődött el, a szín-
házakra hivatalból ráparancsolt szünet. Pogány 
népbiztos és színházi jobbkezecskéje. Lukács 
György ur, akik addig is csak rossz szívvel 
tűrték meg az elkommunizált színházakban a 
régi direktorokat, ugy határoztak, hogy Beöthyt 
és a Faludiékat kiröpítik az uj szezonra. (Ök 
ugyanis azt" hitték, hogy még az u j szezon 
indulásakor is itt lesznek, élnek, dirigálnak.) 

Ki kellett röpíteni a direktorokat, a színhazak 
alapitóit, vezetőit, azokat, akiknek több év-
tizedes becsületes munkája feküdt a válla'atok-
bnn. A rombolók büntetni akarták azt, aki 
valaha is alkotni mert, ki akarták dobni a 
direktort a házból, amit ő épített. A diktátorok 
könyörtelenek voltak elhatározásukban, 'mégis 
az utolsó percben valahogyan visszahőköltek 
a sa já t bátorságuktól , tartottak attól, hogy a 
színészek nem tűrik el csak ugy szó nélkül ezt 
az igazságtalan és szemtelen önkényeskedést. 
A tőlük megszokott nemes lojalitással tehát 
á nyári szünet alatt akarták a direktorokat ki-
lódítani, akkor, amikor a színészek amúgy 
sincsenek itthon. Azonban . . . 

Azonban az történi, hogy egy maliciózus 
írodatiszt egy nappal korábban kézbesítette a 
Beöthy eltávolításáról való népbiztosi ukázt. 
Egy estéjük még volt a Király- és Magyar- . 
belieknek, szép vasárnap este és ők ezen az 
estén nem játszottak. Amit senki se előttük, 
se utánuk, a diktatúra egész ideje alatt nem 
mert megtenni, ő'- * megtették. Sztrájkoltak. 
Aznap este nem volt előadás Beöthy színhá-
zaiban, másnap pedig úgyis kezdődött a nyáji 
szünet. A színészek többé nem voltak kényte-
lenek a kommünnek játszani, őszig. Őszre pedig 
hová lett a kommün. 

Beöthy László, az Unió r.-t. vezérigazgatója, 
a következő levélben nyilatkozott a Színházi 
Életnek : 

a kommün alatt 
Kedves szerkesztő ur ! 
Az az emlékezetes este, amelyen a Király 

Szinház és Magyar Szipház egész személyzete 
— válogatás nélkül: színészek, muzsikusok, 
kardalosok, munkások, tűzoltók és jegy-
szedők — sztrájkba lépett, hogy a becsületes 
munka szabadsága és az igazság mellett tün-
tessen, az én 'életem legszebb estéje volt-
Barátaim és munkatársaim tudták, hogy ezt 
cselekedvén, falán a fejüket, de mindenesetre 
a megélhetésüket kockáztatják valakiért, aki 
immár nem tehet érettük semmit. Az önzetlen 
szeretetnek, a baráti megbecsülésnek, egy 
munlcás mult elismerésének ez a ragyogó 
példája azon az estén elfeledtette velem a 
zsiványok uralmának minden szenvedését, 
minden keserűségét, minden becstelenségét. 
S mivel az emberi természet örök öngyógyító 
ereje állandóan ugy intézi bennünk a dolgo-
kat, hogy az idő rossz emlékeinket elhalvá-
nyítja, a mult örömeinek képét pedig egyre 
ragyogóbbá teszi, remélem, hogy nemsokára 
az elmúlt öt hónap piszkos ködéből csak 
annak az egy estének a csillaga fog felém 
világítani. 

Budapesten, 1919. szept. 2. 

BEÖTHY LÁSZLÓ 
Az eset részleteit Tarnay Ernő, a Magyar 

Szinház kiváló művésze így mondja el a Szín-
házi Elet közönségének. 

" — Mikor Beöthy délelőtt az irodában 
egészen kedélyesen bejelentette, hogy a mai 
nappal megszűnt igazgatónk lenni, mivel 
Pogány népbiztos őt ettől az állásától fel-
mentette, először nem akartuk elhinni, bam-
bán néztünk egymásra , minthogyha egymás 
arcáról akartuk volna leolvasni, hogy ez a 
képtelen hir igaz-e. Csak mikor Beöthy aztán 
felolvasta Pogány minden indokolást nélkü-
löző elbocsátó levelét, ébredtünk tudatára 
annak, hogy ez a világraszóló kulturbotrány 
csakugyan megtörtént. Első érzésünk az volt, 
hogy ez ennyiben nem maradhat . Ezt nem 
engedjük ! Az irodában véletlenül jelen volt 
Vágó Béla is, aki mikor Beöthy elhagyta az 
irodát, cselekvésre tüzelt bennünket. Nekünk 
nem kellett sok. Az arcok kipirultak az el-
keseredés dühe összehozott bennünket, el-
határoztuk, hogy nem játszunk. Lázár irodá-
jába mentünk Törzs, Vágó, Szirmay, Tarnay, 
Király, Z. Molnár, Vince, Nádor stb., hogy 
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Lázárral megtanácskozzuk a dolgot. Tekintve 
hogy a diktatúra nem tűri a sztrájkot ellen-
ben halállal bünteti, egészen vakmerő dolog 
volt, hogy a sztrájkot elhatároztuk. Még 
pedig egyhangú lelkesedéssel. Az esti elő-
adás jegyei már el voltak adva, tehát anyagi 
kötelezettséget is vállaltunk arra az esetre, 
ha a kormány vonakodnék a jegyek érát 
visszafizetni a közönségnek. Megbeszéltük a 
részleteket és kiosztottuk a szerepeket : 
A Magyar Szinház tagjait az előadás előtt 
összehívják. Vágó bejelenti a tagoknak, hogy 
Beöthyt elcsapták és felszólítja a tagokat 
arra, hogy a mai előadást ne tartsák meg, 
utánna engemet átküldenek a Királyszinház-
hoz és a Király Szinház tagjait értesítem a 
Magyarszinházban történtekről és csatlako-
zásra hívjam fel a Királyszinházat. A publi-
kumhoz pedig a' Magyarban Vágó, a Király-
ban Syrmay fog beszélni az előadás elmara-
dásának okairól. Ezzel befejeztük a tanács-
kozást. Minden pontosan meg is történt 
liste V26-kor a Magyarszinház színpadán 
megjelentek a tugok és Vágó bejelentette, 
hogy Beöthyt elmozdították. Leírhatatlan 
megdöbbenés. Kimondták a sztrájkot, utánna 
Vágó a közönség elé lép és nagyszerű 
szónoki erővel fejti ki, hogy olyan csapás 
érte a szinház tagjait Beöthy igazgató el-
mozdításával, hogy képtelenek vagyunk ját-
szani. A közönség lelkesedve éljenez bennün-
ket „igazuk van", „disznóság" kiáltásokkal 
kelnek fel helyeikről és szépen rendben ki-
mennek a színházból. Ezalatt Tarnay a Király-
Siinház színpadán összegyűlt tagoknak el-
hozza a Magyarszinháziak üzenetét és lelkes 
szavakkal őszinte becsülettel csatlakozásra 
hivja fel a Királyszinházat. Király Ernő az 
egész Királyszinház nevében bejelenti a csat-
lakozást. Ezután felment a függöny és Szir-
mai a következő beszédet mondta el : 

Szirmai Imre b e s z é d e : 
A Színházi Elet szószerint közli azt a beszé-

det, amit Szirmúi Imre azon az izgalmas estén 
a Királyszinhíz publikumának elmondott. 

Mélyen tisztelt közönség ! 
Bocsássanak meg, hogy ma a vidám szín-

játék helyett, amelyet Önök várnak, egy 
darab szomorú valóságot tárok fel Önök 
előtt . . . Én vagyok a szinház legöregebb 
tagja. Tapasztalásból mondhatom Önöknek, 
hogy 'gaz az « régi, hires közmondás, hogy 
„a színész kétszer hal meg". ' Először akkor. 

amikor el kell hagynia a szinházat. És ez 
ál! nemcsak a színészre, hanem a szinház 
minden alkalmazottjára, minden munkására 
is. És ma az történt, hogy ennek a szinház-1 

nak az első munkását Beöthy Lászlót, aki 
a saját véres verejtékével hordta a köveket 
husz évvel ezelőtt ez épületnek a megala-
pozásához, innen egy tollvonással kidobták, 
minden indokolás nélkül menesztették . . . 
Ez nekünk fáj . . . ezt mi megsiratjuk • • • 
Mi ugy érezzük, mintha halottunk volna 
s így játszani nem tudunk . . . Ne haragud-
janak reánk, de mi emberek is vagyunk s ma 
nem tudunk komédiázni . . . Hiszen a gyári 
munkásokat is megkérdezik, hogy meg van-
nak-e elégedve az üzemvezetővel és bennün-
ket egész egyszerűen megfosztanak attól a 
munkatársunktól, akinek genialitása biztosí-
totta itt az összjátékot, a jókedvet. 

» 
Indokolt bőséggel számoltak be az egész 

Európában páratlan szinházi szenzációról a 
külföldi, különösen osztrák és német lapok. 
Mindenütt lehetett olvasni a dologról; csak a 
máskor oly szájas Vörös Újság hallgatót 

Péchy Erzsi és Sziklay Jenő a Balaton mellett 
(lelffy felv) 
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Magyar színdarabok külföldön 
Irta: LENGYEL MENYHÉRT 

A modern magyar színdarabok kül-
földi karrierje 1908-ban kezdődött, 
1914-ben a háború kitörésével meg-
szakadt — fog-e folytatódni ? 

Tizenkét év az egész, példátlan rö-
vid idő ahhoz képest, hogy a magyar 
színdarab, mindenütt erős ellentállással 
küzdve, milyen sikeresen és gyorsan 
foglalta el Bécs, Berlin, egy kicsit Pa-
ris, London s nagy mértékben Ame-
rika színpadjait. Nem valeurökről s 
nem irodalomtörténeti szempontokból 
beszélek, — hiszen a teljes kifejlődés, 
talán a nagyobb «s mélyebb értékek 
kivirágzása csak ezután következett 
volna, — hanem egyszerűen csak arról, 
hogy az első akadályokat elhárítsuk 
az útból, a nagy színpadok mindenütt 
megnyíltak a magyar színdarabok szá-
mára, Budapest erősen érdekelni kezdte 
a külföldi színházakat és a közönséget. 
Még tiz nyugodt, békés esztendő kel-
lett volna és nemcsak a magyar szín-
padi irodalom, hanem a magyar szín-
játszás is jelentékeny és számottevő 
tényező lett volna a nyugati színházak 
nagy versenyében. Nem szabad elfe-
ledni, hogy a mi startunk tulajdonké-
pen a legkritikusabb városon, Berlinen 
vezetett keresztül, melynek szigorú 
mértékéhez képest a többi világváros 
könnyű állomás. És bár indokolatlan 
volt az a nagy lárma s túlzott az a 
színházi zaj, ami az első magyar szín-
darabok külföldi útját kisérte s joggal 
mutathattunk rá a mélyebb és nagyobb 
irodalmi értékekre, amiket a magyar 
lira, novella és regény produkált s 
melyek egyelőre még nem kerültek ki 
a világpiacra, — mégis ezek az előbb 
túlzottan dicsért, utóbb túlságosan ócsá-
rolt magyar színdarabok jelezték leg-
hangosabban, hogy itt egy érdekes, 
szines irodalmi élet van, tehetségek 
vannak és törekvések, melyek jelet ad-
tak, érdeklődést keltettek mindenütt a 
világon. Még mély álmát aludta a 
szomszédos országok irodalma akkor, 
midőn a magyar irodalom iránt már 

"mindenfelé figyelő érdeklődés támadt, 

tünetéül annak, hogy a Duna-Tisza 
közén erős irodalmi élettől táplálkozó 
kulturtörekvések vannak, melyek mél-
tán kérnek részt a világirodalom inten-
zív versenyében. 

Az irodalom persze — a színpadi 
irodalom is — nem lehet elszigetelt je-
lensége egy ország életének. Nem tá-
mad a semmiből, nem fejlődhetik és 
nem virágozhatik különállóan. Össze-
függ a többi művészettel, a festéssel, 
a zenével, • a szobrászattal és viszont 
mindez a művészet erősen összefügg 
a nemzet általános potenciájával. A 
magyar művészet egy fejlődött és hala-
dott ország biztató megnyilatkozása volt, 
s bár a szerencsétlen háború követ-
kezményei bosszúsan éreztetik és érez-
tetni fogják hatásukat, lehetséges-e, 
hogy ez az egyszer megindult széles, 
nagy kivirágzás fejlődésében derékba 
törjön, megszakadjon és elsorvadjon ? 

Azt hiszem, csak rajtunk áll, hogy 
ez ne következzék be. A művészetet 
nem lehet kívülről megtámadni, — amint 
a világ megzavart rendje lassanként 
helyreáll, minden művészet, tehát a 
magyar is, elfoglalja megint az őt meg-
illető helyet a külföldi hangverseny 
termekben, tárlatokon és színpadokon. 
Csak akkor lesz erre képtelen, ha itt 
belől, magunk ntem vigyázunk rá, ha 
nem adjuk meg neki azt a lehetőséget 
és szabadságot, — ami nélkül nem tud 
megélni. Rettenetes vesztességeink közt 
valami még megmaradt, — aminek még 
nagy erkölcsi és anyagi hasznát vehet-
jük : tehetségeink munkája. Vigyázzunk 
rá, — védjük, őrizzük és fejlesszük 
tovább. ^ 

• — — Q 
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Beiratkozás a 

RÁKOSI SZIDI 
Szinésziskolájában (Csengeri-utca 28) 
szept. 8—15-ig. Naponta d. u. 3—5-ig 
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Egy amerikai magyar színházigazgató 
A különléle entente-missziók mellett, 

melyek egyszerre nemzetközi életet 
varázsoltak Budapestre, néhány nap 
óta egy érdekes és különleges külföldi 
gentleman tartózkodik a fővárosban. 
Hollandián keresztül Amerikából érke-
zett, de semmiféle politikai megbízást 
nem hozott magával. Nem is hozhatott 
volna, mert egyáltalában nem foglal-
kozik politikával, legfeljebb — szinház-
politikával. Amerikai vendégünk ugyanis 
színházigazgató, sőt szinháztulajdonos 
és érdekes specialitása az, hogy magyar 
ember. A neve Feleky Károly, vagy 
ahogyan a yankeek országában nép-
szerű a neve : Charles Feleky. Buda--
pesti szülők gyermeke és most az a 
betegség hozta haza, amely nem kiméli 
meg egyetlen külföldre szakadt, ott 
meghonosodott ember lelkét sem : a 
nosztalgia. A sebektől vérző, kegyetlenül 
megtépázott haza után való vágyódás-
hoz még egy nemes emberi érzés tár-
sult Feleky Károly szivében, mikor a, 
hosszú és a mai időkbén rendkívül 

FELEKY KÁROLY 
magyar származású amerikai színigazgató 

körülményes útra határozta el magát: 
a kegyelet. A háború alatt meghalt az 
édesanyja és a messzi távolban gyászolt 
fiu most hazatért, hogy anyja sírját 
meglátogassa. 

Feleky direktor a Színházi Elet szerkesztőségében 
(Major rajza) 

A pályafutását mint zenész kezdte 
meg Feleky Károly. Zenei tanulmányait 
Budapesten, Bécsben és Lipcsében 
végezte és mint kész karmester Bécs-
ben telepedett meg, de álláshoz nem 
jutva csupán zeneoktatásból élt, köz-
ben pedig elsajátította az angol nyel-
vet. 1887-ben Amerikába vitorlázott, 
hogy az Uj Világban próbáljon szeren-
csét. A tengeren túlra vándorolt tehet-
séges művészek szerencsecsillaga nem 
kerülte el őt sem. A new-yorki Casino-
színház karmesternek szerződtette es 
Feleky Károly öt éven át maradt meg 
ebben az állásban. Közben egészen 
yankee lett és örömmel kapott az Er-
langer-féle operett-társulat ajánlatán, 
amellyel első karmesteri minőségben 
vidéki tournéera hivták meg. Az Egye-
-sült-Allamokban csak a nagy városok-
ban van állandó színház. A vidéket 
kitűnően megszervezett staggionek lát-
ják el, melyeket a nagy színházi cen-
trumokból küldenek ki az amerikai 
színházi trust vezérei. Ilyen staggione 
volt az Erlangei-féle is, amelynél Fpleky 
egy évtizedig működött. 

Megelégelve a nomád életet, gazdag 
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tapasztalatokkal felfegyverezve New-
Yorkban telepedett meg és 1907-ben 
megnyitotta a Palace Theatre-t, mely 
az Unió egyik legelőkelőbb varieté-
szinháza, Ez az intézet azonban nem 
elégítette ki Feleky Károly művészi 
ambícióit. Néhány évvel később Hop-
kins Arthurral társulva megnyitotta a 
Plimouth-Theatre-t, mely kizárólag a 
drámai műfajt kultiválja. Ebb.en a szín-
házban adták elő a new yörki közönség 
nagy tetszése mellett Tolsztoj „Az élő 
halott" cimü darabját, jelenleg pedig 
Sem Benelljnek nálunk is ismert „Cena 
delle beffe" (A gunyvacsora) cimü 
darabja vonz zsúfolt házakat a Pli-
mouth-bfl,. A jövő tavasszal még egy 

harmadik színháza is lesz Felekynek, 
a Barrymore Theatre, melyben szintén 
kizárólag drámákat fognak játszani. 
A szinház nevét a Feleky-Hopkins-
társulat legnépszerűbb színészeitől, a 
Barrymore fivérektől kapja, akik a jövő-
ben a nékik épülő színházban játszanak. 

Feleky Károly junius 12 én indult el 
New-Yorkból, tehát a legfrissebb ame-
rikai hírekkel szolgálhat. Kérésünkre a 
következő érdekességeket beszélte el : 

— A magyar színműírók egyre na-
gyobb teret hódítanak Amerikában is. 
Néhány nappal elutazásom előtt fenn 
jártam a new-yorki Magyar Egyesület-
ben és honfitársaimmal nagy örömmel 
állapítottuk meg, hogy aznap este New-

Amerika legnépszerűbb színésznői 
Rose Bender és Henrietta Goodwin. Mme Simme. Mari Lawton. Bessie Bariscale. Valii Valli 

Clive Fremstad 
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York öt színházában játszottak magyar 
dárabot. Ez az öt magyar darab Dré-
gely Gábor „A szerencse fia" cimü 
vígjátéka, Földes Imre „Halló"-ja, két 
Kálmán-operett: „Az obsitos" és „A 
cigányprímás" és Jacobi Viktor uj 
operettje, melyet egy new-yorki író 
szövegére komponált és amely még 
csak ezután fog hazakerülni. 

— Az utóbbi évek legnagyobb ma-
gyar sikere Amerikában Drégely Gá-
boré „A szerencse fiá"-t New-Yorkban 
egy éve játsszák megszakítás nélkül,-
állandóan telt házak előtt, vidéken pe-
dig tíz társulat utazik ezzel a pompás 
darabbal. Hiteles adataim vannak róla, 
hogy Drégely tantiémjei eddig több 
mint százezer dollára rúgnak, ami mai' 
érték szerint négy millió koronának 
felel meg. Ez az összeg persze napról-
napra növekszik, mert „A szerencse 

fia" lankadatlanul folytatja diadalát é" 
tartalékban vár még „A kisasszony 
férje" is, melyet nem kisebb ember 
vett meg az Egyesült-Államok szín-
házai számára, mint Savage. 

Feleky ezután elmondta, hogy a ma-
gyar darabirók mellett nagy sikerük 
van a magyar színészeknek is Ameri- » 
kában. Azoknak természetesen, akik 
már régen amerikai színészekké lettek. 
New-York egyik legnépszerűbb operett-
primadonnája Hajós Mici, aki Kálmán 
Imre Cigányprímásában Fedák szere-
pét kreálta. A másik rendkívül nép-
szerű amerikai magyar primadonna 
Gyenge Anna, akit nálunk csak abból 
az időből ismernek, mikor még Rákosi 
Szidi növendéke volt. Pompás hangja 
van és ujabban már nem is működik 
színpadon, csak hangversenyeken lép lel. 

Egészen ismeretlen nekünk New-

Ainerika legnépszerűbb szinénznöi 
Gail Kane. Hope Latham. Line Hartonell. Hazel Dawn. Marquerite Mark. Jose Ollins 
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York legkiválóbb drámai színésze, Diet-
richstein Leó, aki szintén magyar em-
ber. Ami Berlinben Moissi, Budapesten 
Beregi, az New-Yorkban Dietrichstein. 
Temesvárott született, de már apja is 
amerikai volt : mint egykori negyven-
nyolcas honvéd Kossuthtal ment ki 
Amerikába. Az emigráns azután haza-
jött, itt nősült meg és itt született a 
fia, aki mint gyermek került újból ki-
vándorló apjával Amerikába. Bár isko-
láit odakinn végezte, Dietrichstein Leó 
kitűnően beszél magyarul ma is és a 
new-yorki magyar színtársulat színhá-
zában gyakran vendégszerepel honfi-
társai nagy örömére és büszkeségére. 

Felekyt, aki már tizenöt éve nem 
volt itthon, nagy rokonszenvvel fogad-
ják a budapesti színházi körökben, 
Beöthy László a minap vacsorát is 

adott tiszteletére. Beöthyhez egyébként 
régi baráti viszony füzt az amerikai 
magyar színházigazgatót. Feleky tizenöt 
évvel ezelőtt nagyon hivta ki Beöthyt, 
aki akkor vált meg a Nemzeti Szinház 
igazgatói állásától, hogy- menjen ki 
New-Yorkba direktornak. Beöthy nem 
fogadott szót. itthon maradt és meg-
alapította a Király Színházat és most 
neki is három színháza van, akárcsak 
Felekynek, aki boldog, hogy itthon 
lehet és kijelentette, hogy ha vissza-
vonul a szinházasditól, Budapesten fog 
megtelepedni. Feleky magával hozta a 
„The Stage" cimü new-yorki színházi 
lap legújabb számait, melyeket a Szín-
házi Élet-nek bocsátott rendelkezésére. 
Az ó jóvoltából közölhetjük, mint ritka 
érdekességet, Amerika jelenleg legnép-
szerűbb színésznőinek arcképeit. 

Amerika legnépszerűbb színésznői 
Doris Keane. Mary Bol.'nd Violes Seston. Virian Rushmore. Oladjs Hanton. Jane Cowl f 
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Át a határon 
Irta: DRÉGEL7 GÁBOR 

Mintha az Úristen egy kis kulturát ottfelej- kit átvitt a 
tett volna a kommunizmus legnagyobb dühön-
gése közepette is, ugy festett Tarcsa fürdő 
szépen megművelt, négyszögletes nagy teré-
vel, Batthányi-kastélyból átalakított szállodá-
jával az Ur 19I9-ik esztendejének nyarán . . . 
Más időkben a kitűnő vasasfürdők csábították 
oda a fürdőzőket, de az idén másért mentek 
oda a fürdővendégek — „közel van a határ-
hoz", ez volt a nevezetessége. 

És ha reggelenként széjjelnéztünk a fedett 
sétány körül, egy-egy izgalmasan odasúgott 
mondatot leshettünk el majdnem minden hal-
kan beszélgető csoport beszédéből : 

„Margiték megérkeztek Badenbel" „Gyulát el-
fogták a vörösök és Szombathelyre vitték a 
forradalmi' törvényszék elé." „Az Oxenhofer 
kocsin viszi az embert — eddig még minden-

határon." „A felsőlövői Hutter-
fiuktól a vörösök is félnek — azok négy revol-
verrel fuvaroznak." Mér akkor mégis csak 
biztosabb dolog gyalog menni éjszaka egy 
csempésszel a határig — öt óra járás az 
egész, — a csempész viszi a csomagot és 
olyan utakat ismer, amelyet még a vörösök 
sem ismernek. 

Buttykai Ákosék Oxenhofer , mellett döntöt-
tek és ugy volt, hogy egy-két nap alatt, ahogy 
visszajön a kocsi Aspangból, a mi szép Ko-
sáry Emmink a férjével, a szüleivel, no meg 
kis leányával, a Babszemmel, itt hagyja ez 
az országot, amelyre már nem lehet azt mon-
dani, hogy „tejjel-mézzel folyó". 

Én a véletlenre biztam, mikor indulok. Kör-
mendi Kálmánnak, a Belvárosi Szinház kitűnő 
művészének volt egy jó barátja, Béres cipész-

Amerika legnépszerűbb színésznői 
M. Meredith. Marqueriete Clark. Christine Normann. Julie Opp. Laura Hoye Dreos. üerttude Hoffmann 
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tpester, aki egész lelke mélyéig „fehér" volt 
és Körmendi közbenjáráséra az előtte való 
este, mikor mér a segédek eltávoztak, lehú-
zott redőnyök mögött befalazta cipőm egyik 
sarkába az utolsó kétezer koronámat, egy ez-
rest még meghagytam útiköltségnek az oldal-
zsebenben — ez volt az egész, amit a kommu-
nizmus meghagyott „A szerencse fia" és „A 
kisasszony férje" világsikeréből — és ugy 
vártám az indulásra. 

És este hét óra felé a legszebb feketeszemű 
leány Tárcsán, hirül hozta, hogy egy csem-
pész este 9-kor Bécsbe indul a Korona-ven-
déglőből és magável visz, ha ugy tetszik. 

Féltízkor már ott botorkáltunk a koromsötét 
erdőben a fák között, elől a csempész, utána 
én, néha olyan sötét volt, hogy az árnyát 
sem láttam a vezetőmnek és halk „halló" ki-
áltásokkal érintkeztünk egymással. Majd át-
gázoltunk hegyi patakokon, az órám és a lán-
com ottveszett az egyikben és akkor már tá-
jékozni sem tudtuk magunkat, hogy mennyi 
ideje is megyünk már, nekem már ugy tet-
szett, hogy legalább is '24 órája. 

De most veszem csak észre, hogy egész ko-
moly hangon kezdem leírni az én Bécsbe való 
kirándulásom, ami kétszeres hálátlanság az én 
közönségemmel szemben. Elsősorban azért, 

Z. MOLNÁR LÁSZLÓ 
kisleányával, Évikével a Balatonon 

mert hiszen mér, hála Istennek, vége a kom-
munizmusnak és ugy illik, hogy egy vigjáték-
iró kapja vissza leghamarabb a humorát, — 
másodsorban pedig hiszen azon az éjszakán 
— ha akasztófahumorhoz hasonlított is — de 
csodálatosan meg tudtam őrizni a vidámság-
nak valami paródiáját , de ígérem, hogy igye-
kezni fogom a továbbiakat vidámabb tónus-
ban adni elő. 

Hát amint mentünk mendegéltünk egy völgybe 
kerültünk, ahol a csempész már azzal biztatott, 
hogy már csak 6 kilométerre vagyunk a határ-
tól, amikor hirtelen harsány kiáltás dörög 
felénk a sötétből : „Megállj vagy lövünk !" 

Két vörös határőr állotta utunkat. 
— Hová mennek ? kiáltotta az egyik. 
— Bécsbe — feleltem — ruhát és cipőt venni, 

két nap múlva visszajövünk. 
— Akinek iga,í utja van az nem jár éjszaka 

— vetette közbe a másik, aki különben biza-
lomgerjesztőbb vörös volt az elsőnél. 

— Burzsuj, szökni akar — kiáltott az első.— 
Ellenforradalmár ! No csak üljön oda a szénába, 
a közé a két jómadár közé, aki már ott fek-
szik, aztán majd ha kivilágosodik visszük 
elvtársat Szombathelyre a forradalmi törvény-
szék elé. 

Csempészem, a jó osztrák, mint akinek ugy 
sem történhetik semmi baja, már a legnagyobb 
lelkinyugalommal elhelyezkedett a frissen ra-
kott szénában, miközben a két vörös 15 lépés-
nyire tőlünk leült egy fa alá. 

A széna alján két emberi alakot pillantottam 
meg a homályban és keserű humorral bemu-
tatkoztunk egymásnak. 

— Havasi főhadnagy ! 
— Bíró főhadnagy! 
— Nagyon örülnék, ha ' ez a bemutatkozás 

kellemesebb körülmények között történt volna 
meg. 

Szomorúan jegyezte meg Biró : 
— Nekünk ugyan kijutott a jóból. Bennünket 

egy rablóbanda is megtámadott . A bőröndömet 
is elvitték, pedig 8000 korona volt belevarrva. 

Menekülésünk viszontagságainak elbeszélés» 
után végre összeültünk a szénában haditaná-
csot tartani, hogy mitévők is legyünk. 

— Majd beszélek én velük „okosan". — 
mondottam. 

— Meg ne kísérelje pénzt kínálni nekik, mert 
még jobban bemártanak bennünket a forradalmi 
törvényszéknél. Az egyik - nagyon dühös 
kommunista. 
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— Ne féljen főhadnagy *ur, én pszichológus 
vagyok, kék pénzre fehér lesz a vörös is. 

Meg is indultam a vörösek felé, de élig értem 
a fa alá rám kiáltott a kommunista. 

'— Mit akar itt? Nem takarodik vissza a 
szénába I 

— Esni kezd — szóltam — és nagyon fogé-
kony vagyok influencára — engedjék meg ké-
rem, hogy ideülhessek Önök mellé a fa alá. 

— Hát üljön le — mondé a békésebb haj-
landóságú vörös, akivél csakhamar barátságos 
beszélgetésbe elegyedtem. 

— Van még több vörös is errefelé ? — 
kérdeztem. 

— Ma csak mi ketten vagyunk. Inspekciónk 
van holnap délig. 

— Nézze csak elvtárs — egy-két napig dol-
gunk volna Bécsben — de most már nem mer-
nénk továbbmenni a rablók miatt) akik társai-
mat megtámadták. 

— Hát veszedelmes is, — mormogta a ba-
jusza aló. 

— De ha maguk elkísérnének a határig . . . 
— Micsoda . . . ? — kérdé sértődötten. 
— Nem sajnálnánk ám maguktól 300 korona 

kékpénzt fejenként. 
Pillanatnyi csönd, majd szelíden sultogta : 
— Fejenként ? 
— Ugy van. Hárman vagyunk — az össze-

sen 9 0 0 korona. 
Csöndesen elmélázva nézett maga elé. 
— No beszélje meg a dolgot ezzel a vad 

kommunistával, addig majd visszamegyek a 
társaimhoz. — És visszamentem a szénába a 
két főhadnagyhoz, lesve a vörösök haditaná-
csának eredményét. Pár perc múlva szelíden 
csengő hangon szólal meg a vad kommunista. 

— Uraim ! Fáradjanak ide ! Hát ugy-e bár 
mi nem vagyunk olyan népség, mint azok a 
hitvány banditák, akik kitakarták fosztani az 
urakat mi becsületes jó magyarok vagyunk 
— és ha az ember látja, hogy úriemberekkel 
van dolga, akik meg is akarják ajándékozni a 
szegényembert, hát mért ne engednők át az 
urakat. . . 

— Ez az okos beszéd — mondottam — az-
tán meg nem is ingyen adjuk azt a pénzt, el-
kísérnek bennünket a határig. 

— Olyan messze már nem — mert vissza 
mennünk Lövőre, de legalább is egy darabig 
elkísérjük, veté közbe a szelídebb vörös. 

És megindultunk a két vörössel. Pirkadni 
kezdett. Az első hegyalján aztán megállottak 

a vörösök, hogy elbúcsúzzanak tőlünk. A hé 
rom darab százast leolvastuk a kezükbe, mire 
a dühösebbik kenetteljes hangon igy szólt : 

— Isten segélje az urakat útjaikon. És vissza-
fordultak. Mi pedig hárman az én csempé-
szemmel megindultunk, hogy megmésszuk az 
utolsó hegyhátat a határ előtt. 

Hajnal volt mire felértünk a hegyre Határfő 
falusi házaihoz — a csempész már megmutatta 
nekünk azt a bokrokból vont sövényt, amely 
végigvonulva a hegyháton a világba ereszke-
dett és jelezte hatért, — még egy majorság 
mellett kellett elhaladnunk — egy komondor 
dühösen ugatni kezdett ránk a kerítése mögül 
és elértünk a bokorsövényhez. 

Ott aztán leültünk pór percre a gyepre fárad-
tan és elkeseredetten. Szemben velünk már 
osztrák területen egy vendéglő volt, előre-
küldtük a csempészt, hogy nézze meg nincse-
nek-e osztrák határcsendőrök benne és amikor 
intett, hogy tiszta a levegő, átléptük a hátért 
és betértünk a vendéglőbe. 

(Folytatása következik.) 

ANGELO ÉLŐ SZOBRAI 
Mikor Angelo első fényképei megje-

lentek a Színházi Életben, egyszeriben 
feléfordult az érdeklődés. Mert Angelo 
felvételei magasan túlemelkedtek a 
megszokott fényképeken, különös egyéni 
művészet nyilatkozott meg nemcsak a 
képek kidolgozás módjában, de a be-
állítás plaszticitásában, keresetlen kü-
lönösségében. Angelo fotográfiái élnek, 
mint a kivételes művészek portréi. S 
bár megszépítik, legjobb világításban 
mutatják a modellt, a karakter nem 
sikkad el korántsem. 

Amilyen szépek, különös jelentősé-
gűek Angelo művészi fötografiái, olyan 
egyédülállóan értékes a maga nemében 
élőszoborprodukciója, mely olyan sikert 
hozott a Royal Orfeumnak, milyenre 
évek óta alig volt példa. 

Tizenkét percig élryek a színpadon 
Angelo mester szoborcsoportozatai s a 
közönség lelkesedésíben az egész tizen-
két percet végigtapsolja. Ez a tizenkét 
perc jelentős művészi élménye minden-
kinek, aki jegyet váltott a Royal 
Orfeumba, hogy Angelo élőszobraiban 
gyönyörködhessen. 
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Legelsőnek a világszerte ünnepelt drémairó, 
a franciás raisonneur-szellem tipikus képviselője 
készült el a munkájával. Azonnal elvitte és 
fölolvasta az özvegynek, amint itt következik : 

III. Felvonás. 
(Szín : Modern stilusu, nagyszabású dolgozó-

szoba, amelynek berendezése Falus Elek tervei 
nyomán Berlinben készült. A szobának fény-
pontja az úgynevezett „trükk-szekrény". Ez 
kívülről teljesen ruhaszekrénynek látszik, sőt 
ha a két ajtaját kitárják, akkor még mindig 
ruhaszekrény, de ha a gombot megnyomják, 
akkor hálófülkévé alakul át megvetett ágygyal, 
éjjeli szekrénykével. Erről a férj nem tud. 

Jenő. (Hideg fölénnyel.) Szóval volt ? 
A nő. (Megtörten.) Volt. 
Jenő. (m. f.*) Egy. 
A nő. (m. f.) Egy. 
Jenő. Hazudsz I 
A nő. Egy volt. 
Jenő Hazudsz I Kettő ? 
A nő. (Megalázóttan). Kettő. 

Jenő. Hazudsz ! 
A nő. (Fájdalmasan.) Hát mennyit akarsz ? 

*) Ez az m. f. nem azt jelenti, hogy Molnár 
Ferenc, hanem hogy „mint fent". (A szerk.) 

Jenő. Asszonyom, itt azokról a szerencsés 
urakról van szó, akik engem megelőzőleg a 
kegyed bizalmát élvezték. Beláthatja tehát, 
hogy jogom van némileg érdeklődni irántuk. 
Ha már kegyed volt szives aggancscsal díszí-
teni a homlokomat, legalább tudni szeretném, 
hogy hány águ . . . Három ? 

A nő. (Megtörten.) Három. 
Jenő. (Szigorúan.) Három ? 
A nő. Kettő. 
Jenő. Kettő ? 
A nő. Egy. 
Jenő. Hét jó ! Maradjunk ez egynél. Cibil ? 
A nő. Katona. 
Jenő. Gyalogsági? 
A nő. Lovassági. 
Jenő. Szóval trén I Pfuj I . . . Hét nem hazu-

dott az anonim-levél, amely nyomra vezetett I 
A nő. (-Kacag.) 
Jenő. Még nevetsz / Még tudsz nevetni 

ilyenkor ? 
A nő. Van okom rá. (Diadalmasan.) Tudd 

meg, hogy azt az anonim-levelet én irtam ! 
Jenő. (Megsemmisülve.) Ah ! 
A nő. Igen. Engem mindig bosszantott az az 

önhittség, amellyel te az én rendithetetlen 
hűségemben bíztál. Ez a bizalom talán hízeleg-
het egy bank-pénztárosnak, de a nő nem bank-
pénztáros, fiam. Az ilyen bizalom fölmenti 
egys^ersmindenkorra a férfit minden kötelezett-
ség alól, hogy nejének apró kedveskedésekkel 
hízelegjen. Az ilyen bizalommal sújtott nő el-
hagyatva áll, mint a muzeum udvarán a római 
sirkő, amely mellé még őrt sem állítanak, mert 
úgyis tudják, hogy senki se bírja elemelni 
onnan . . . Elhatároztam, hogy egy kicsit meg-
szurkálom ezt a nagy bizalmat, amely férfiak-
nál mindig önbizalom. Megírtam az anonim-
levelet és amint |átom, nem is tévesztettem 
el a célomat I 
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Jenő. (Kacag.) 
A nő. Mit nevetsz ? 
Jenő. Van okom rá. (Diadalmasan.) Tudd 

meg, hogy én nem is kaptam anonim-levelet ! 
Én találtam ki az egétz históriát ! 

A nö. (Lesújtva ) Ah ! 
Jenő. Igen. Az egész anonim-levél részem-

ről csak egy föltevés volt. De ugy látszik, 
vannak föltevések, amelyek nőkkel szemben 
sohsem járnak csalódással. Ilyen föltevés pél-
dául az, hogy az ember nem legelsőnek irta 
be nevét őnagysága annáleszeibe. (Nyomaté-
kosan.) Nőknél az ember sohasem az első. 

A nő. Geistreich I (Kacag.) 
Jenő. És kegyed még kacag asszonyom i 

űz jó idegzetre vall ! 
A nő. Van okom rá ! (Diadalmasan.) Tudja 

meg, hogy én tudtam, hogy ön nem kapott 
anonim-levelet ! 

Jenő. (Lesújtva.) Ah ! 

Jenő. De hisz akkor . . . 
A nő. Ugy van. 
Jenő. (Örömteljes kitö/éssel.) Óh mily bol-

dogság! . . . Akkor hát megyek a klubba. (Meg-
öleli, aztái) a szekrényhez, megy, kivesz egy 
übercihert, magéra kap/a és az ajtóból vissza-
kiélt.) Ma csak későn jövök haza, mert egy 
fontos ülésem van a klubban I Pá ! (El.) * 

A nő. (Egyedül. Odamegy a nyitva felejtett 
szekrényhez, megnyomja a gombot. A ruha-

A nő. Bizonyítékaim vannak rá, hogy tudtam. 
Én ugyanis, — bárha te ezt egyáltalán nem 
érdemled meg tőlem, — kissé féltékeny vagyok 
rád és súlyt helyezek annak a szemmeltartá-
séra, hogy kivel állsz levelezési viszonyban. 
Nem szeretem, ha családi körömnek levelező-
tagjai vannak. Tehát holmi ajándékokkal rá-
bírtam a postást, hogy naponként előbb ne-
kem mutassa meg azokat a leveleket, amelye-
ket te kapni szoktál. Ma például a következő 
leveleket kaptad. (Noteszbőlolvassa.) A „Prop-
per és Kende" gépkereskedő-cégtől, továbbá 
Schenk Bertalan ügyvédtől, továbbá a pest-
újhelyi gyermekvédő egyesülettől és végül az 
anyádtól. Beláthatod, hogy ezek közül egyiket 
se vádolhatom meg a nemtelen, gyáva ano-
nimsággal. 

Jenő. (Bambán bámul.) És igaz ez ? 
A nő. De bizony igaz, fiam I 

szekrény hirtelen eltűnik és föltárul a titkos 
hálófülke. Ide ; beszól nyugodtan.) Jöhetsz, 
Alfonz ! 

(Függöny.) 

Az özvegy ezt a kéziratot bemutatta a baráti 
körnek. Matuska, a koszorús tragédia-költő 
könnyedén elsápadt, ami nála mások műveivel 
szemben mindig a tetszés jele volt és egy 
kéziratot húzva ki a zsebéből, szerényen mondta: 

— Majd meglássuk I . . . Most jövök én ( 
(Folyt, köv.) 

A PÓTHARISNYA. Gombaszögi 
j l | | p í l ] Ella, a Vígszínház kedvelt müvész-
CJrfP^-' Aligán nyaral és a minap átrándu.t 

Siófokra. Megjelent természetesen a hires slrand-
fiirdöbén is és nagy társaságban vonult a Bala-
ton hűs hullámai közé. A fürdőzés és az ezt 
követő napozás után azonban kellemetlen meg-
lepetés érte a művésznőt. Miallatt a finom homo-
kon hevert, ismeretlen tettes, vagy tettesek el-
emelték a kabinából a selyemharisnyáját. Nagy 
volt a zavar, harisnyát nem lehetett hamarosan 
keríteni, viszont sietni kellett ebédhez, hogy 
Gombaszögi elérje még az Aligára menő vona-
tot. Bársony Pista, a Revüszinház tagja hozta 
meg a mentő ötletet. Gombaszögi Ella feketére 
sült bokáira nagy műgonddal nyilakat festet és 
cipőt húzva, a művésznő a harisnya teljes illó-
zióját keltve mehetet az ebédre 
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Drasche-Lázár Alfréd a Tűzpróba színpadi 
bemutatójáról 

A Magyar Színház uj szezonjában az 
első bemutató Drasche-Lázár Alfréd 
külügyminiszteri államtitkár Tűzpróba 
-cirriü négyfelvonásos színműve, melyet 
hasonló cimü nagysikerű regényéből 
dolgozott át színpadra a szerző. Dräsche 
államtitkár uj darabjáról a következő-
ket mondotta a Színházi Élei munka-
társának. 

— Nem sokkal Tűzpróba cimü regé-
nyem megjelenése után ligyelmeztetett 
Lengyel Menyhért kollégám, mennyire 
szinszerü a regény cselekménye s mily 
könnyűszerrel lehet színpadra vinni, 
hiszen csaknem az egész regényem 
végén dialógusok viszik elő a cselek-
ményt. Lertgyél Menyhért ugyanekkor 
megemlítette, hogy szívesen' dolgozná 
át színpadra a Tűzpróbá-t. Nem' sokkal 

DRASCHE-LÁZÁR ALFRÉD 

később felkeresett Beöthy László igaz-
gató és elmondotta, hogy a Tátrából 
hazatérve útközben véletlenül olvasta 
regényemet s szeretné azt színpadi for-
mában a Magyar Színházban bemutatni. 
Felszólításának készséggel engedtem 
és magam vittem színpadra a Tűz-
próbát. 

Báj- magam is szinszerünek taitot-
tam regényemet, mégis nagy változta-
tásokat tettem. A regény első felét 
összevontam s mindaz, mi ott történik, 
a színpadon az előjátékban pereg le. 
A regény második fele 4 felvonásban 
kerül a közönség elé és sok tekintet-
ben újdonság benyomását teszi meg 
azokra is, akik a regényt olvasták. Ki-
bővítettem ugy a cselekményt, mint 
egyes alakok szerepkörét, különösen 
két komikus szetepre fektettem nagy 
gondot, herceg és az udvarhölgy sze-
repeire. A herceg szerepe azért is ne-
vezetes, meit a közönséget egy nem-
régiben sokat szereplő arisztokrata poli-
tikusunkra emlékezteti. 

— Beöthy igazgatóval megbeszéltük, 
hogy a Tűzpróba lesz a Magyar Szín-
ház ezidei első bemutatója. A szerep-
osztásról még nem döntöttünk. 

A Tűzpróba színpadi formája semminő 
összefüggésben sincsen a regényemből 
hasonló címmel átdolgozott filmmel. 
Igaz, hogy a filmnek a regényhez sem 
volt sok köze. 

„Itt le'szen nye viiuk egyik bátorságos révpartja ; 
itt lészen a haza, hol mostani számkivetése után 
nifgriyug zik : it! leszen a tiizpont, melyből va-
lahára teljes erejében lobbanhat ki, hogy a maga 
bámulást érdemlő tulajdonainak tartozott rang-
ját a többi európai nyelvek mellett elfoglalja.* 

Kölcsey Ferenc híres beszédéből.7 Nemzeti 
Színházra vonatkozólag, 1826-ban. 
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A „Sasfiók" 
A Magyar Színház műsorán — elöire^ 

láthatóan nagyon hosszú időre — újra 
a Sasfiók kerül, Rostandnak ez a ro* 
mantikus szépségekben oly gazdag da' 
rabja. Kettős indító ok is vezethette 
Hefíthy Lászlót akkor, amikor a szín-
házi könyvtárból épen ezt a darabot 
választotta ki. L'Aiglon — ez azonfelül, 
hogy az európai színpadi irodalomnak 
szenzációja még valamit külön jelent 
a Magyar Színház számára. A színház 
hős korának volt egyik legnagyobb 
sikere. Abban az időben játszták, ami' 
kor a Magyar Szinház afféle kamara' 
játékszerü intézmény volt, az irodal-
mat ő kreálta Pesten. A színház már 
csak kabalából is szívesen 
nyul vissza régi sikerdarab' 
jához, de különösen vág a SaS' 
fiók szárnyaló romantikája, 
muzsikás dikciója a mai idők' 
be. Ez a dráma a dicsőség 
drámája, Napoleoné, a n a g y 
szerű küzdelmeké. Aki ellen 
íródott, az egykor minden' 
ható, ma már csak emlékei' 
ben élő ausztriai birodalom, 
a Ferenc császár és Metternich 
hercee rendőri impériuma. 
Az akkori cenzúra a habs' 
burgi Bécsben nem is cn' 
gedte játszani a Sasfiók 'Ot. 
Nálunk mégis meg lehetett 
csinálni, hogy eljátsszák a 

,bécsi zsarnokság ellen író-
dott ezt a vádoló legendát. 

A Metternich kabinetije, 
Elsler F.inny, a wagrami sík 
— üira látni, hallani fogjuk 
a sok regényes csodát. Még' 
egyszer megelevenedik előt' 
tünk .1 Rostand gén-usza, ez 
a nagyon szárnyas, nagyon 
hősies és nagyon francia gé' 
niúsz. Élvezni fogjuk ezt a 
csodálatos és raffinált mester' 
művet, amelyben a tiszta 
költői verve oly szerencsésen 
ölelkezik a babonásan ügyes 
színpadi technikával. Mert a 
legtisztább irodalom és a leg' 
érdekesebb, a legbravurosabb 

szihház, ez a „Sasfiók", amit à mestet 
Sarah Bernhardnak irt. 

Nálunk Törzs Jenő játszotta először» 
most is ö fogja játszani Napoleon fiát. 
Ennek az érdekes művésznek talán 
egész pályáján ez volt a legnehezebb 
szerepe, egyúttal legszebb, legtisztább 
sikere. Művészi feladatnak, fizikai 
produkciónak egyformán óriási a reich' 
stadti herceg. Törzs, aki az elmúlt 
szezonban, a Szókimondó asszony 
ság'ban Napoleont játszta, , most a 
Napokon fiát fogja kreálni. Elsőrendű 
színházi szenzáció, egyformán öröme 
lesz benne színháznak, közönségnek és 
a művésznek ,is, aki ugy érezzük most 
van érdekes pályája delelőjén, tehet' 
ségének igazi teljében. 

TÖRZS JENŐ, MINT SASFIÓK 
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Gaby Deslys — Budapesten 
Mielőtt a a világsajtó színházi rova-

tába került volna, a világpolitikában 
játszott szerepet ez a szép párisi szí-
nésznő, Manuelnek, a fiatal portugál 
ex-királynak hires barátnője, aki kő ' 
vette szivének királyát akkor is, m i ' 
kor annak a koronát és mindazt, 
ami vele jár, nagy hirtelèn Lissabonban 
kellett hagynia. A Portugáliát átalakító 
forradalomból, amelyhez hasonlót azóta 
mi is átéltünk, akkoriban jóformán csak 
Gaby Deslys kedvesen csengő neve és ér-
dekes szerepe ragadta meg a, figyelmet. 
A színésznő követte Manuelt Londonba, 
de később visszatért Párisba és nevé-
nek, valamint szépségének varázsával 
visszatért a színpadra i$. 

Gaby Deslys, akit eddig csak a nagy 
nyugati metropolisok ismernek, a jövő 
évben európai körútra indul és az egyik 
nagy budapesti varietének sikerült 

vendégszereplését a magyar főváros 
számára is biztosítani. Egyelőre még 
jó messze van a szép párisi színésznő, 
a vendégszereplés is, de nagy kerülő-
vel megérkeztek már Budapestre Gaby 
Deslys legújabb fényképei, melyek kö-
zül kettőt be is mutatunk, egyelőre 
mint egy igazán szép és érdekes ígé-
retet. 

Mi 
Néhány napja Budapeslen időzik 

Charles Feleky a newyorki Plymouth 
szinház igazgató. Egyik délelőtt az 

amerikai missziónál volt dolga, hol átadta név-
jegyét az örtálló angol katonának, hogy jelent.se 
be a misszió vezetőjénél. Az amerikai katona 
átvette Feleky névjegyét és az igazgatóhoz fordult. 

— Voltam igazgató ur színházában. Nagyon 
jó szinház, csak egy kicsit drága. 

— No majd ha hazakerül olcsóbb lesz 
felelte Feleky és átnyújtott egy szabadjegyet a 
Plyir.onth színházba. 

Gaby Deslys és a partnere 



GABY DESLYÇ . 
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INTIM- l'ISTA, mikor érkeznek haza a 
bécsi emigráusok ? 

— Máf javarészt haza is jöttek. Hétfőn 
reggel érkezett az első, úgynevezett tö-
trans&poyt. Egy kupéban utaztak Varsányi 
Irén. fyfé&zÁros Giza, Szilágyi Rçzsi, Faludi 
Sándor, Jób Dániel és Bárd Masu. 

— fii ás Hem volt a kupéban ? 
— Uo igen. Hatszaz millió. 

T<Àsék??? 
$ ékben. 
Nem értem. 

— Vedig egyszerű. A színháziakkal 
együtt jött az Osztrák-Magyar Bank egyik 
fo'.iszi^ise.löje, aki 600 miilót kéket hozott 
Becsből. Budapestre. 

— ,1 drága. 
— 'A, vonaton mindjárt külön nevet is 

kapott' a szakasz. Ez volt a kék kupé. 
— Én a többi magyar argonauta ? 
— Jiinnek-jönnek. tíóthék is most indul-

tak cbjíéwböl. Lehet, hogy mire a SZÍN-
HÁZ f , KLET megjelenik, már meg is ér-
kezett. a kitűnő művészi pár. 

/.'•'• m<;/(íji/ most mar mindenki csak 
jon sem megy. , 

—'Sot.. A magyarok most kezdenek 
igazán kapósak lenni a külföldön. Epen 
most kápok egy levelezőlapot Berlinből. . . 

tii irtai? 
— ;,A \l Hldhaner-Kcrpely vonós nyolcas, 
— 'Tessék ? -
— Nos ig tut. A pompás vpnós kvartett 

ugyanis liíiel'öit külföldi tournées a indult 
volnaniegnőkütt: Minden egyes tagja külön. 

— Szenzációs. Kerpely kit vett el ? 
—r Simonyi Mariat, a Belvárositól. 

— Szóval nászuttal egybekötött művészi 
körút. 

— Ugy. va"> amely véget, sem ér, HoUàii-
diáig. Egy nagy európai imprezái'ió kötoije 
le a kiváló együttest karácsonyig, udv 
hogy mi a nagy téli szezon derekáig nefn 
is látjuk, azaz nem is halljuk őket. 

— Kár A könnyű muzsika felöl semmi 
újság. Valami operetté dolog 

— De igen. Várjon csak kérem Stqll 
Károly, aki legutóbb a Városi Sziphàz. 
főrendezője volt, visszaszór zödiM, a Király-
ba, régi nagy sikerei s&inhelyéire. 

— Brávó. Talán már ö fogja rendezni 
a következő újdonságot ? 

— A Kálmán-féle Fa sc h ii ig s te e t. Igen 
az már igazi Stolí-werk lçsz. • ' 

— Vigyázzon kérem. Az állami szín-
házak körül semmi újság ? 

— De igen, Lázas munka a Nemzetinél 
is az Operánál is. Egyelőre sajnos csa,k 
az irodákban dolgoznak De reihclcm s/.ep 
ten.bcr közepén már nyit a Nemzeti es 
az Opera,is. 

— Ott leszek az első elöadásou. Kerne-
lem, találkozni fogunk. 

Feltétlenül. Kézcsók. 

.Azon csalhatatlan elvből kiindulva, miszerint 
a nemzetiség és a magyar nyelv emelése nie ly 
nemzeti létünk egyik főfeltétele, a nép akaratá-
ból szabadon választott alkotmányos kői tőr-
vényhatóságok első teendői közé tartozik, neme-; 
hivatása szent kőtelésségét véli Buda főváros 
közönsége teljesitendőnek, midőn a kebeléből 
olly sokáig száműzött magyar színészetet, ineliy-
nek bölcsője a főváros ölében ringattatott. 
ismét állandósítani és a mostoha sors által 
kajánul elragadott ősi jogaiba visszahelyezni 
néki jutott boldogító osztályrészül". 

A budai népszínház engedélyokmányának be-
vezető sorai, Molnár György igazgatóhoz, 1861 
jun. 11-én. 

* 

„Egy országos nemzetnek nyelve az ő pallá-
diuma. tízzel emelkedik vagy alkonyodik az ő 
dicsősége. Dicséretes tehát minden igyekezet, 
mely azt terjeszteni s megkedveltetni törekszik. 
Azért a Pesti Théatromi Társaság az egész 
nemzetnek figyelmességét megérdemli, mtLy min-
den viszontagságokat állhatatosan kiáltván most 
is nagy buzgósággal iparkodik jeles játék-dara-
bokat válogatni és azokat mennél tökéletesebben 
előadni." 

Házai Tudósítások ból 1806, melyben Kultsár 
István élénk agítácíót fejt ki az állandó magyar 
színház felépítéséért, 



A VARÁZSVESSZŐ. Inke Rezső, a 
Városi Szinház kedvelt műrésze meg-
tudta, hogy egy hűvösvölgyi villa kert-

jeben a pompásnál pompásabb borokat ásták el. 
Történt 'azután, hogy a villa tulajdonosa a vörös 
idők elmultával nagy társaságot látott vendégül. 
A meghívottak között volt Inke is. Estefelé a 
vidám színész a varázsvesszőről kezdett beszé.ni 
és mindinkább növekvő hallgatósága előtt meg-
győíő erővel bizonyítgatta, hogy a vesszővel 
minden rejtett forrást fel lehet fedezni. „Bizo-
nyítékot !" — kiáltötiftr V hölgyek é'á" Inke meg-
szégyenülten vett kezébe egy hirtelenében letört 
pályát mellyel elindult kincskereső útjára. A 
társaság nagy érdeklődéssel kisérte mozdulatait, 
çsak a házigazda volt kissé nyugtalan. Inke egy-
szerre prófétai arccal megállt: „Itt van. Itt ása-
tok"- Két fiatalember azonnal elhozta a kertész 
ásóját.és kivették a parancsot. Csodák csodája : 
csakhamar felszínre került egy üveg firiom mus-
ko'ály, utána a többi és a társaság vidám kaca-
gása közben esen.dülteK-meg mihamar a poharak. 
„Néha hort is talál a varázsvessző" — mondta 
rezignáltán Inke. * ' ' 
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Karolina, 
vagy egy szerentsés flótás 

Herczeg-repriz a Belvárosi Színházban. 
Az utolsó évek egyik legnagyobb vígjáték-

sikere Herczeg Ferenc finom, végtelenül szel-
lemes egyfelvonásosa volt, a Karolina; 
egy szerentsés flótás, mely Herczeg Ferencnek 
is egyik legsikerültebb munkája. A vigiéték 
levegője is egészen különös, e vígjáték Bécs-
ben játszik Mária Terézia francia kulttiráju 
magyar gárdistájának a lakásán. A vígjáték 
főszerepében egy magyar kanonok sok szívvel 
és meleg humorral formált alakját, mely a be-
mutatón Vendreynek hozott osztatlan sikert. 
Zilahy Lajos játssza a reprizen. A többi sze-
replők o régiek. A Herczeg egyfelvonésossal 
egy estén váltakozva Szép Ernő Május-ú t és 
A négyszög-öt, ezt a nagyszerű Flers—CaiHaiet 
bohozatot játssza a szinház. 

Állandó műsordarabja à Belvátosi Színház-
nak Bíró Lajos szenzációs sikert aratott .víg-
játéka a Francia négyes is, melynek főszere-
peit most is Mészáros Giza, harsányi Rezső, 
Ha'riios Ilonka és Bánóczi játsszák. 

GUTTMANN. LAJOS, 
a modern táncok mesíere, aki! a közönség Nirschy 
táncakadémiájából előnyösen ismerhet, átvette a 
Guttmann táncintézet (József-körut 8.) vezetését 

FENYVES BÉLA 
operaénekes, aki a berlini akadémiát végezte, 
nálunk a Bafazzók ban nagy sikerrel vendég-
szerepeli, énekiskolát nyit Mozsár-u. 7. sz. alatt 
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Pártos Qusztáv, Bárdi ;Ödön, »Kertész Dezső 
a Vigszinhás tagjai „ , v. 

Balatoni (elvétel 

Balatoni levél 

Btódy István a Margitszigeti Szinház igazgatója 
kisfiával 

Irta; Si 
KEDVES PAJTÁS 
. tnar megérkeztem Balatonfüredre és ige-
retemhez hiven sietve beszámolok az itteni 
állapotokról. 

Hosszú, de kellemetlen utazás után meg-
érkezvén- Siófokra. rohantam le öreg ba-
rátunkhoz, a Balatonhoz Örömmel étsle-
sitlek : dacára annak, hogy igen sok kom-
munista járt errefelé, a Balaton még tel-
jes egészében meg van. Téged üdvözöl, 
üzeni gyere le minél előbb. Az öreg 
Balatonnak az utóbbi napokban sok kelle-
metlensége volt. Néhány ébredő magyar 
inzultálta, azért, mert Siófokon sokat 
erintkezett zsidókkal. Akadtak olyanok is, 

tês Béla 

akik azzal vádolták a Balatont, hogy ö 
maga is zsidó és hogy azelőtt Braunnak, 
sót mások szerint Blochnak hivták es 
csak ugy magyarosította nevét Balatonra 
A Balaton ezeket a vádakat fölháborogva 
utasította vissza és hivatkozván a tihanyi 
tinidcrkirályra és egyéb előkelő született 
keresztény rokonaira, valahogy kimászott 
a bajból. 

Ami a többi jó barátainkat, a balatoni 
nádast, a holdat, a csillagokat és a többieket 
illeti örömmel üzenem, valamennyien jól 
vannak, bár az elmúlt napok izgalmait 
csaknem kivétel nélkül megérezték. 

A kommunizmus alatt beborult égboH 
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hadügyminiszteri rendelet folytán ismét 
felvarrhatta csillagjait. Örömmel üdvözöl-
tem nevedben is a csillagokat. Mind jol 
vannak. A Saturnus már visszakapta 
gyűrűjét, melyet mint 2000 koronán felüli 
értékűt, be kellett szolgáltatnia. A göncöl 
szekere rúdja még mindig el van törve, 
persze a mai drágaságban gondolni sem 
lehet a megjavítására. Csendes estéken 
rengeteg hullócsillagot látunk. Ezek mind 
olyan kisebb csillagok, akik a kommuniz-
mus alatt nagyon exponálták magukat és 
most kénytelenek azonnal elhagyni he-
lyüket. 

A nap — mely tavaly olyan melegen 
sütött — szépen tiszteltet és kérdeztet, 
hogy nincs-e valami jó ismerősöd a szén-
hivatalnál. Komoly bajai vannak a szén-
beszerzéssel és ha nem kap a gázgyártól 
sürgősen koxot, ősszel kénytelen lesz 
redukálni a melegét. 

A holdat ugy látszik valamelyik hely-
beli vendéglős kezeli. Néhány héttel ezelőtt 
még teljes egészében jelent meg, aztán 
napról-napra kisebb adag holdat kaptunk, 
most aztán végleg eltűnt. 

A tóparti nádassal is beszéltem Néhány 
egészen diszkrét pletykát súgott meg a 

helybeli hölgyekről, ezeket majd szeme-
Jyesen mondom el. 

A balatoni halak — mióta az áruk ugy 
felment — nagyon büszkék lettek, ha az 
ember megszólítja őket, nem is felelnek, 
hanem némán tovább állnak. 

Befejezésül még annyit, hogy mar Ti-
hanyban is voltam Ott igazán komoly 
bajok voltak az elmúlt hónapokban A 
kecskekörömgyarat és a visszhangüzemet 
szocializálták és a tulajdonost, az öreg 
tihanyi tündérkirályt, elkergették. Egy 
kecskepásztor lett a főbizalmi, kecske-
körmöt csak szakszervezeti igazolványra 
és jegyre lehetett kapni, de jegyre is csak 
legfeljebb kétszázat, a. többi kecskekörmöt 
folyószámlára kellett tenni. A visszhang-
nak komoly bajai voltak, mint ellenforra-
dalmárt nagyon megkínozták,mert egyszer 
csupa megszokásból azt kiabálta, hogy : 
Isten áldd meg a magyart ! 

Az első magyar budai színielőadást 1790 okt. 
25-én, csüörtökön tartották meg, szinrekerült 
Simái Kristóf piarista tanárnak : „Igaz — Házi 
egy kegyes jó Atya" 5 felvonásos .mulatságos 
játék'' cimíi színdarabja, melyet németből „Der 
Bürgermeister" c. színműből magyarosított és 
ugyanezen darabot okt 28-án a pesti színpadon 
is adták. 

Varsa Uyula, Pártos Gusztáv, Kertész Deztsö, Bárdi ÖUön 
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A magyar nőirók és írónők. 
Irta : LENGYEL ISTVÁN. 

A magyar irodalmi viszonyok saját-
ságos alakulása teszi, hogy nálunk az 
iró boldogulása nagyon sok tekintetben 
függ attól, mennyire találhatók meg 
munkáiban a jó újságíró tulajdonságai. 
Valahogy állandóan számolnia kellett 
a relációkkal a háború előtti magyar 
irónak és Írónőnek, belé kellett kap-
rsojnia magát az aktualitásokba, alkal-
mazkodnia kellett ahhoz a lehetőséghez, 
mely egyedül szolgálta az iró érvénye-
sülését: az újsághoz, a napi- és heti-
lapokhoz. Az Írónőnek, épugy a nő-
írónak is, az újságok keretében kellett 
helyet verekednie az irásai számára, 
hogy utat találjon a közönséghez. Mint-
hogy pedig a nőt a külső hatások sok-
kal erősebben érintik és kormányozzák, 
a nőirók munkái még inkább alkalmaz-
kodtak az adott viszonyokhoz. A nőirók 
legnagyobb része megalkudott az adott 
helyzettel, egész sor nőiró épen ennek kö-. 
szönhfti aránylag feltűnő népszerűségét. 

5. Bokor Malvin egész munkássága 
jóformán csak a napilapok tárca róva-

;S. BOKOR MALVIN 

tára szorítkozott. És ez irói fejlődését 
épen nem érintette hátrányosan. Mert 
ö nagyolvasottságu napilapok egy csa-

li 
pásra népszerűséget szereztek a nevé-
nek és azután Írhatta sajátmagát, nem 
kellett alávetnie gondolatait, érzéseit a 
kiadói cenzúrának. De a napilapok 
hangulatához, rendszeréhez való alkal-
mazkodás egységes irányt adott mun-
kásságának, az élet, a szoros realitások 
körül mozgó témakört választotta és ez 
felelt meg leginkább egyéniségének. 
Kissé riportszerfiek néhol az irásai, ami 
azonban csak fokozza érdekességüket. 
S mert függetlenül iró voltától finom, 
színes, meleg az egyénisége, a riport-
szerű novellákat is megnemesitik Bokor 
Malvinnak ezek az Írásain átömiő egyéni 
sajátosságai. Bokor Malvinnak férje is 
iró, a Budapesti Hirlap művészeti ro-
vatának munkatársa. 

TUTSEK ANNA 

Tutsek Anna egész kis világot sajá-
tított ki magának : a már nem egészen 
gyermek és nem . egész bakfislányok 
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lelki világát. Róluk és nékik irta leg-
több elbeszélését Ciliké viszontagságai-
ról s egyéb cikkeit a „Magyar Lányok 
Lapja"-ba, melynek évtizedek óta szer-
kesztője. Hatalmas olvasótábora van s 
csupa rajongó olvasók. A fiatal leányok 
között talán még Beregi Oszkárnál is 
népszerűbb. 

Törökné Kovács Hermin igazi ma- <* 
gyar úriasszony és igazi magyar iró. 
Témaköre, előadásmódja, minden meg-

TÖRÖKNÉ KOVÁCS HERMIN 

nyilatkozása erős magyar érzéssel teli, 
mint a környezet, melyben él férjével 
ki az Alkotmány szerkesztője. Nagy-
részben itt az Alkotmány hasábjan je-
lentek meg először regényei és tárcát, 
melyek később könyvalakban is könnyen 
kaptak kiadót, mert Törökné Kovács 
Hermin nemcsak jó magyar, jó" iró is. 

Alba Nevis verseit és novelláit a 
Pesti Hírlap-ba és a? Uj időkbe itta 
leginkább. Versei őszinte stílusos meg-
nyilatkozásai egy mélyérzésü női szív-
nek, erős, mély kulturáju intellektusnak. 
A közönség szeretettel várta és olvasta 
a verseket, melyek közelférkőztek min-
denkibe^ S májfük ínegkapó művészi ; 

egyszerűségében. Verseiben megnyilat-
kozó egyénisége színezi novelláit is. 

• • H h H H 

ALBA NEVIS 

Igazi úriasszony, finom, válogatott esz 
közökkel dolgozó irónő Alba Nevij?_ 

SCHENK JENŐ, a nagy hírnévre szert telt 
szuggesztőr és telepatikus fenomén, akinek ig,v-
más után öt estét rendeztünk a Vigadó nagy 
termében és aki a Fővárosi Orfeumnak három 
hónapon ál volt nagy szenzációt keltő attrakciója, 
szeptember hónapban nagy tournera indúl Ma-
gyarország megszállott és meg nem szállott 
területeire. 

Már is lázas érdeklődéssel várják országszerte 
a fenomenális képességű magyar ifjút, aki e ső 
művészkörutján Szegedet, Temesvárt, Aradot, 
Békéscsabát, Nagyváradot, Nyíregyházát, Mis-
kolcot, Diósgyőrt és Egert fugja meglátogatni. 
A vidék, mely a kiváló művész produkcióit még 
nem ismeri, szenzációs széancok keretében nagy 
ünneplésben fogja részesíteni Scjienk Jenőt, aki 
a határok megnyíltával áz internacionális, a 
világhírnév féfç "halad ragyogó művészi pálya-
futásán, 

< -••:•' ' .ti:: ••• • >.- I 
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Én a 
Zirigyeket nem szeretem, mégis 
lrics vagyok én is 
Néha ; 
Az ember például 
Irigy és méla 
Bánattal bámul 
Arra a boldog, döre 
Kis színi nőre 
Ki igy beszél a 
Lovagjahoz : 
Mondd kérlek, ki az a Kqn Béla? 

* 

Kezdődik a szezon, a munka 
Ennyi 
Tény 
Leszögezem mégis én 
Hogy csak most nyil remény 
Kipihenni 
A hosszú faraszto t.urat : 
A diktatúrát. 

I RÉBUSZ J 

PÓLYA TIBOR 
EAldor Boriska, F»ll»y Aon* tánoalfad. nörendéke fe$lÖmiivész feleségével és kjsflàv»! a Balatonon 

Csak egy órát 
Néztem a Magyarban 
A própát, 
Még sincs kétségem abban 
Söt. biztos vagyok benne nagyon is 
Hogy a Tüzpróba a színpadon is 
Kiállja a Tüzpróbét. 

A kommün utolsó heteiben 
,4 színház be volt zárva, 
Bárha 
Nem sok idö telt el azóta, am 
Ma 
Nem a színházak vannak bezárva 
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Színház 
Egyik kitűnő színészünk, aki tehet-

ségével és szorgalmával két színpadon 
is csinált magának poziciót, Sarkadi 
Aladár, a Vígszínház és a Városi 
Szinház művésze, bucsut mond most 
mindakét nagy színpadnak. Átmegy a 
kabaréra. Pesten tudniillik az ősszel 
egy uj kabaré nyilik meg, a bolseviz-
mustól, vesztett háborútól és minden-
féle nyomoruságoktól felsebbzett város-
ban is nagyszerű apparátussal, nagy-
szerű kilátásokkal. Az eset, hogy a 
háborús konjunktura elmultán is ujabb 
és ujabb kabarék alakulnak, továbbá, 
hogy ez a kis szinpad képes arra, hogy 
magához szívjon elsőrangú nagy szín-
házaknál oly jól helyezett művészeket, 
mint pl. Sarkadi Aladár, érdemes arra, 

, bogy gondolkozzunk rajta. 
Amikor az első pesti kabaré (a Tarka 

Szinpad) vagy tizenöt esztendő előtt 
megnyílt, hamarosan meg is bukott. 
Tovább tartott az alapítás és előkészü-
let, mint maga a kis szinház. Évekig 
nem is mert azután senki még csak 
foglalkozni sem kabaré alapítási ötlettel. 
Azután — mégis. Pest — és ez mér-
hetetlen szerencse — nem a pesszimisták 
városa. Az egyik vállalkozó kudarca 
nem bátortalanitja a másikat. Pár évi 
szünettel bár, de mégis csak megnyílt 
a második kabaré, a Teréz-köruti Bon-
bonnière. Szerény eszközökkel, még 
szerényebb auspiciumok közt nyitották 
ki a kedves kis helyiséget. Valami 
nagyon senki sem bizott benne. Sem 
a színészek, sem a közönség, talán 
még az alapító sem. Volt is egy-két 
direktorcsere, mig aztán Nagy Endre 
át nem vette az ügyet. A többit már 
tudjuk. Óriási siker, a Teréz-köruti 
improvizált helyiség fölcserélődik az 
Andrássy-uti párisias kis színházzal és 
azután jönnek a többi kabarék, az 
Apollo, a Medgyasszay, most a leg-
újabb, a Fővárosi. 

A műfaj alaposan meggyökeresedett 
Pesten. A legkitűnőbb tehetségeket — 
hogy csak a ragyogó Medgyasszay 
Vilmát említsük — örökre elvonja az 
úgynevezett nagy színpadoktól, a leg-
ava irók sem restelnek dolgozni a ka-

kabaré 
barénak, amelynek tekintélyt adott a 
siker. Művészi nivóban, anyagi lehető-
ségekben folyton növekszik a kabaré 
és ha folyton zsúfoltabbak és zsúfol-*-
tabbak a színházak, viszont az utolsó 
szögig megtelnek a kabarék is. Egyik 
sem árt a másiknak. Sőt. Közösen nö-
vekszik az irántuk való érdeklődés, 
egymás számára csinálnak hangulatot 
és közönséget. Most már biztos, hogy 
örökre is megmarad egymás mellett, 
sőt egymásnak javára, szinház és kabaré. 

A kabaré a negyedórás sikerek kis 
országa, mint az újság az egyhasábos 
tehetségé. Negyedórás bohóság, tíz-
perces tragédia, vidám kupié, drámai 
sanzon, konferansz — ez a kabaré. Min-
dent lehet a színpadán, de legfeljebb 
negyedóráig. Rövid, frappáns kell, hogy 

MEDGYASSZAY JENŐ, 
akit a kommün alatt ellenforradalmi magatartás3 

miatt letartóztattak 
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goknâk ? És ha bizonyos is, hogy a 
nagy szinház megelőzte a kabarét, ki 
tudja, nem volt-e a kabaré őre a min-
dig eleven, mindig aktuális Arisztbfá-
nesz az athéni piacon? Egy bizonyos. 
Mai szervezett elhelyezettségében a 
napilapirás is, a kabaré is a nagyvá-
rosi kultura terméke. A franciák talál-
ták ki az ujságnovellát, ők találták ki 
a kabarét is, az egy hasábba, tiz 
percbe szorított mesét, cselekvést, iz-
galmat. Az ő ötletességük és szaba-
tosságuk, az ő csodálatos művészi 
ökonomiájuk csinálta meg ezt a két 
műfajt, ami annyira kell a hajszolt 
életű, ideges, semmire igazán rá nem 
érő, amellett minden iránt érdeklődő 
mai kulturembernek. 

A budai színkör tagjai 
•Szentpétery József, Racsmány Dezső, Knocz Ferenc, Schacherl Árpád, Békéssy József, Földés Dezső,. 
Kéczény Erzsi, Várady Róbert, Alpár Ignác ügyelő, Reichl László titkár, Mayer Lina, Pajor Zoltán 

legyen, mindig uj, mindig szórakoz-
tató, lehetőleg áz aktuális közélettel is 
Vonatkozásban levő — szóval a kabaré 
á színpadok mellett az, ami a könyvek 
mellett az újság. És ahogyan csak a 
nagyképűség tudná meghúzni a de-
markációs vonalat a könyvirodalom és 
az ujságbelletrisztika között, ugy nem 
tudhatjuk, hogy hol ér véget a szín-
házi talentum és hol kezdődik a ka-
barétehetség. Az újság uj könyvolvasó 
publikumot is teremt, viszont a könyv 
feltétlenül emeli az újság színvonalát 
és kulturáját. Szinház és kabaré is igy 
egészíti ki egymást. 

Előbb volt az irodalom és azután 
lett az újságírás. Bárki tudja, nem szá-
mítanak-e a régi latin annalesek ujsá-
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Ma már a kabarét nem lehetne ki-
irtani életünkből. A folyton fejlődő 
nagyvárosi élet mind különlegesebbé 
teszi a városi ember Ízlését és idegeit. 
Ezt szolgálja a kabaré, amely kulturát 
adott, uj formákat hozott. Rövid, csat-
tanós kis darabjaival nagyban refor-
málta, javította és tisztította a nagy 

szinpadi művek stílusát is, okosabbá, 
világosabbá, ökonomikusabbá tette őket, 
a nagy színházak színészeinek játékát 
pedig élesebbé, markánsabbá. Renge-
teg unalmat, nagyképűséget és hipokri-
zist ölt ki életünkből a kabaré, amely kul-
turát hozott azzal is, hogy mellesleg iro-
dalmivá és művészivé tette a variétét. 

A budai szinkör tagjai 
Sz Katona Emmy, Betegh Babi, Sz. Dénes Bella, Rockel Claire, Petráki Irén, Sebestyén Dezső titkár, 

Takács Sándor, Mthâlyi Vilma, Szegedi Lilly, Gabos Izsó, Nóvák Margit, Szakács Árpád 
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Téli színház Budán 
— Komjáthy és Thury társulata a Várszín-

házban. — 
Teljesedésbe megy a budaiak régi, évtizedes 

kielégületlen vágya. Szeptembertől kezdve lesz 
téli színház Budán, még pedig olyanformán, 
hogy egy java művészi erőkből alakult kon-
zorciumos társaság bérbe vette a Várszínhá-
zát, amit legutóbb Bánffy Miklós alakíttatott 
át nagy Ízléssel és hatalmas költségekkel mo-
dern kamaraszínházzá. Ezt az épületet most 
az illetékes faktorok (minisztérium. Nemzeti 
Színház igazgatósága, főváros tanácsa) egy-
értelmű határozata értelmében megkapta az a 
kis művésztársaság, amely Komjáthy János és 
Thury Elemér vezetése alatt megalakult azért, 
hogy a fővárosban valami kamaraszínházat 
vagy efélét alapítsanak. 

Érdekes az u j alakulás annyiból is, mert er. 
körülbelül a Nemzeti Színház végleges lemon-
dását jelenti a Várszínházról. 

A budaiak elragadtatással fogadták a dol-
got, mert mindig fájt nekik, hogy nincs nekik 
állandó színházuk és hogy be kellett érniök 
azzal, hogy a Nemzeti Szinház hetenként egy, 
egfeljebb két előadásra átrándult. A meg-
|nyitó előadás szeptember hó 20-én lesz Her-
czeg Ferenc prológusával — melyet direkt 
erre az alkalomra irt — és Szávay Gyula 
„Munka" cirnü dialógusával. E két szám után 
színre kerül Szigeti József „Becsületszó" cimü 
vígjátéka. 

A társulat csakis drámákat és vígjátékokat 
ít>g kultiválni. Havonta átlag három premiert 
tervez. Természetesen legnagyobbrészt magyar 
írók műveire fekteti a fősúlyt. 

A Várszínház tagjainak névsora a következő: 
Komjáthy János igazgató, Ti ury Elemér 

igazgató-helyettes, főrendező, Izsó Miklós ren-
dező, Petiik József rendező.' Tószögi Freund % 

Béla titkár, T. Kdiolyi Sári, Regős Mária, P. 
Almassy Lola, Tótli Irma, Szende Matild, 
Gyöngyössy Erzsi, H. Hatvány Mariska, Rády 
Elli, Ferenczy Mata, Heítay Andor, Mihá/y/y 
Béla, Trághy József, Eidelyi Rezső, Szekely 
Béla, dr. Fehérváry Jenő, Tarján Aladár, À'yi-
kos Zsiga, Nagy Imre, Fejér Dezső, Hamvay 
Jenő, Létmányi József. 

M r 

Egy kezdő énekesnő. 
Irta. SOMLYÓ ZOLTÁN. 

Ha gazdag ur, ha bankár volnék, 
érted sok koldust kirabolnék. 
Lopnék, rabolnék, csalnék éried, 
s lennék u védőpajzsod, vérted. 
Egész világgal szembe szállnék, 
lennék melletted néma árnyék, 
Sötét és reszketeg uszály, 
amelyet viselni muszáj. 

Palotát vásárolnék néked, 
belé sok drága ékességet. 
Damaszttal terhes hűs szobákat, 
rejtett sarokba pálmafákat. 
A szekrényekbe csipke volna, 
asztalodon a pezsgő folyna, 
mely, mint a napsugár, olyan, 
csillámló, aranyos folyam. 

A kapud előtt hintód várna, 
belül ringó, dús bársony párna. 
Amelyre hetyke fővel ülnél , 
és mindenhova elrepülnél. 
Volna soffóröd, volna autód, 
hanyagul csapnád be uz ajtót. 
És volna pénzed is elég, 
megvenni a föld mindenét. 

Beíratnálak hamarjába 
egy tinóm szini iskolába, 
Hol tudós és finom lanáiok 
mindenre megtanítanának. 
Finoman járni, ülni, állni, 
énekelni és deklamálni, 
Fel-felkacagni vídorau 
és öltözködni finoman. 

h's — így végződik minden i-nel. 
végül le is szerződtetnének, 
— piciny édes kezedet /árva.— 
a Kiràjy-, vagy a Vígszínházba 
Cikkek jelennének meg rólad, 
lefényképeznék .izük trikódat; 
s kilesnék szived s mindened 
az igyekvő riporterek . . . 

. . . S a végén éppen ottan állnék, 
ahol ma. Lennék sötét árnyék. 
Imádnám ajkad, kebled, térded 
és szenvedhetnék épp így érted. 
Mert hogyha gazdag bankár lennék, 
érted biztosan tönkre mennék. 
Es megcsalnál egy halk igennel 
az első jött~ment idegennel. . . 
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A jövő zenéje : . . . tessék beszállni I . . . Mühlbeck rajza 

A fordított anagramma 
Elbucsuzunk az anagrammától, ettől a ked-

ves és vicces játéktól, amelyet & Színházi Élet 
szerkesztősége kreált, éppen ugy, mint annak 
idején a többi nagyon népszerű pesti szó- és 
betüjátékot, az intarziós játékoí, az óditrofot 
és a sétidrifot. Mi kezdeményeztük ezt az 
ötletes játékot, az anagrammát is és most, 
hogy ugy érezzük már elég népszerű, el-
bucsuzunk tőle, kiengedjük az életbe, odaadjuk 
a szalonoknak, a kávéházaknak, az utcának, 
ahol a különös pesti ötletesség dolgozik. 

Az anagramma-rovatot beszüntetjük, az 
Anagramma-Társaságot felszabadítjuk. Helyette 
más ujat eszeltünk ki. Nehezebbet, ötleteseb-
bet, azoknak valót, akik már sikerrel kijárták 
az anagramma-iskolát. Az u j játék a fordított 
anagramma. Vagyis : ezentúl nem egy nevet 
adunk fel, hogy annak betűiből u j szót csinál-
janak, hanem magét az u j szót, a kész rejt-
vényt. Tessék gondolkozni és kitalálni, hogy 
az illető szó melyik ösmert művész, művésznő, 
iró vagy színdarab betűiből készült. Vagyis, 
ha eddig az volt a feladat, hogy Krudi Gyula 
= Daru kigyúl, most azt kell kitalálni, hogy 
például : Flórenc, Marne = Molnár Ferenc. 

Az u j játék, a fordított anagramma, sokkal 
nehezebb, mint volt a régi, sokkal több ötle-
tességet, találékonyságot kíván. Hogy iskolá-
sán beszéljünk, ez már nem kezdőknek, hanem 
haladóknak való játék. Éppen ezért a fordított 
Anagramma-Társaság tagjai sorába iktatjuk a 
régi Anagramma-Társaság 195 rendes és 11 
disztagját. Ők automatice tagjai az u j társa-
ságnak, amelynek sorába léphet mindenki, aki 
ezentúl anagramma-forditásainkat megfejti. Az 
anagrammajáték u j változatának is, amely, 
reméljük, éppen olyan népszerű lesz, mint volt 

az első, az ős, az anagramma-játék. Itt adjuk 
az első feladványokat. 

1. Tíz léha zseni 
2. Ismeii koma ? 
3. Kint ira 
4. Önre ily rák # 

5. Kis rőzse 
6. Hiú a méz 
7. De jó nő a Solti ! Kszz ! 
8. Jó koma rí ! 
9. Maroknyi alj ! Hív ! 

10. Ernyő Libáké 
Beküldési határidő 1919. szeptember 10-ike. 

Somogyi Nusi 
(Karinthy rajza) 
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Őnagysága ruhája 
1. Pártos Gusztáv. 2. Kertész Dezső. 3. Lcndvay Lola. 4. Gombaszögi Ella. 5. Szerémy Zoltán 

A Revü Szinház 
megnyitása 

Szombaton, szeptember hatodikán kezdődik 
a Revü Szinház idei évadja Wertheimer Elemér 
igazgatása alatt. 

Megnyitóelőadésul : Hejehuja báró, Ascher 
Leó finom zenéjü eperettje kerül szinre, ez 
alkalommal 128-adszor, igazán diszes kiállí-
tással és pazar kosztümökkel. 

Az u j szereplők neveinek élén látjuk Varga 
Irma, Balogh Böske és Magaziner Böske neveit ; 
a férfi szereplők közül elsőnek emiitjük meg 
Tompa Bélát, aki ugyan a Városi Szinház újon-
nan szerződtetett tagja, de a Revü Szinház 
igazgatóságának sikerült őt vendégszereplésre 

megnyernie ; elsőrendű szerepeket kaptak még: 
Horti Sándor, Kabos Gyula, Gal/ai Nándor, 
Simonyi Dezső, de a többi szerep is mind 
kiváló kezekben van. 

Tizennyolc tagu kórus és elsőrendű zenekar 
egészítik ki az ensemble-t, melynek rendezője 
Biódy István, aki hasonló minőségben a Nem-
zeti Operaház tagja volt, a karnagyi székben 
pedig nem kisebb ember ül, mint Bama Izsó. 

Egészen eredeti újítása az igazgatóságnak, 
hogy kiváló varieté attrakciókat szerződtetett, 
melyek az operett után fogják szórakoztatni a 
közönséget. 

Vasárnap délután a teljes esti műsor fél 
helyárakkal kerül szinre. 

<53 
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A mult héten került ki ismét az 
utcára lapunk. Rikkancsok fürge 
raja röpítette széjjel, trafikok ki-
rakatait élénkítette meg egyszerre 
és tüntetésszerüen rohanta meg 
barátaink tömege az Erzsébet-
köruíi kiadóhivatalt. Az újra meg-
indult Szinhézi Élet közönség« 
pedig ezrével küldi üdvözlő soroit 
hozzánk. Nem tudunk ezekre 
egyenként válaszolni, de sohe 
sikerre olyan büszkék nem vol-
tunk, mint most és amikor friss 
reményekkel telve haladunk to-
vább a magunk utján, ez az 
őszinte siker lelkesít bennünket 
munkánkban. Tudjuk, hogy van 
kiknek dolgoznunk, tudjuk, hogy 
hívek hozzánk a Színházi Élet 

barátai. 
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Kis színházi meséskönyv 
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy 

primadonna, aki mikor megkérdezték tőle, 
hány éves, spártai nyíltsággal megmondta, 
hogy : negyven. 

Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás 
tengeren is tul, volt egy rendező, aki a leg' 
jobb viszonyban élt a szinház minden tagjával. 

Volt egyszer egy sugó, aki oly hangosan 
szokott veszekedni a feleségével, hogy az ösz-
szes szomszédok összeszaladtak. 

Volt egyszer egy énekesnő, aki a riválisa 
láttára nem sóhajtott fel : „Juj, be szeretnék 
Mindszentek napján koszorút vinni a sírodra !" 

Volt egyszer egy matrózbluzos, göndörfürtü 
csodagyerek, aki két évvel fiatalabb volt, mint 
a falragaszok hirdették. 

Volt egyszer egy bonviván, akinek tartozott 
a szabója. 

Volt egyszer egy külföldi zenenagyság, aki' 
rői nem sütötték ki, hogy magyar származású. 

Volt egyszer egy primadonna, aki térden-
állva könyörgött az igazgatónak, hogy áttér-
hessen a komikai szerepkörre. 

És volt egy keleti hastáncosnő, akit nappal 
senki sem ismert meg, mert csak a kebléig 
volt kivágva a selyemruhája. 

És volt — de ez már annyiba fantasztikusan 
hangzik, hogy leírni is restellem — volt egy 
hősszerelmes, aki kívülről tudta a szerepét. 

És volt egy színpadi szerző, aki uton-utfé' 
len terjesztette magáról, hogy tehetségtelen. 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy 
erőművész, aki a huszkilós vasgolyókat ugy 
dobálta a levegőbe, mintha cseresznyemagok 
lennének. Ezt az erőművészt naponta elverte 
a felesége. 

Cserebere a kommünben 

Cserebere a kommünben 

És volt egyszer négy darab angol varieté-
sisters, matrózkosztümben dobálták a lábukat 
a félvilágot jelenti" deszkákon és angolok voltak. 

És volt egy világhírű zeneszerző ; az összes 
katonabandák, gramofonok és suszterinasok 
az ő dalait füttyörészték. Sőt a kanárik is. En-
nek a zeneszerzőnek annyira fejébe szállt a 
dicsőség, hogy irt egy operettet, amelynek o 
zenéjét tényleg ő szerezte. 

És volt egyszer egy tenorista, aki az egész 
szezonban mindössze hatvankétszer mondta le 
az előadást. 

És volt egy színházi pénztáros, aki a meg-
rendelt jegyeket elfelejtette félretenni, mert 
felebarátait jobban szerette, mint tenmagát. 

És volt egyszer egy ügyes kórista, aki bol-
dogult Szamuelyék virágkoréban fél tudott 
váltani egy kétszázkoronóst. 

Volt egyszer egy pesti leány, aki nem akart 
színésznő lenni. 

Volt eg-yszer egy emberbaráti színigazgató, 
ez odament egy úrhoz, aki hangosan horkolt 
a nézőtéren és megkérte, ne horkoljon, mert 
az egész közönséget felébreszti. 

Volt egyszer egy operettiró, akinek a libret-
tójába beletévedt egy ötlet. Később kiderült, 
hogy ő maga is ugy hallotta egy másik operett-
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Cserebere a kommiinben 

ben. Eltűnődött a dolgon, megállapította, hogy 
ez se szolgálhat mentségére, fogta magét és 
kiradírozta. 

Volt egyszer egy szininövendék, akinek nem 
volt saját autója, számozatlan fiákeron kellett 
járnia és ezért mindenki nagyon sajnálta sze-
gényt. 

Volt egyszer egy bűvész, aki egy eleven 
nyulat, két galambot, öt tojásból rántottét, 
másfél kilométer szalagot és hatszózhusz forint 
kékpénzt varázsolt elő egy üres cilinderből és 
nem tudta kifizetni a feketéjét. 

Volt egyszer egy bokszolóbajnok, aki nem 
tudta ökölbeszoritani a kezét. 

Volt egyszer egy drámai szende, kitűnő-
emlékezőtehetsége volt és néha mégis meg 
feledkezett önmagéról. 

Volt egyszer egy szerző, aki irt egy jó szín-
darabot. Jóakaró kritikus barátja megmondta 
neki : „Kedves fiam, ha maga ilyen talpra-
esett színdarabot tud irni, mért nem megy el 
akkor pedikürnek egy gőzfürdőbe !" A darab 
csupa erény volt és minden hiba nélkül való : 
szellemes dialógusok, érdekes cselekmény, biz-
tos technika, filozófiai magaslat és lélektani 
mélység és . . . és a színdarabot mégis elő-
adták. 

Volt egyszer egy trapézművész, aki fényesen 
megélt a levegőből. De mikor szerződés nélkül 
maradt, éhenhalt. Egyszerre csak nem tudott 
megélni a levegőből. 

És volt egyszer egy kigyóember, aki, ha 
leejtett valamit, hagyta, hogy a felesége emelje 
fel. Nem tudott hajolni. 

És volt egyszer egy iró, aki azt képzelte, 
hogy az ilyen kis humoreszket szívesen olvassa 
a közönség. P- E. 

BEIRATKOZÁS a Rákosi Szidi színésziskolá-
jába (Csengeriutca 28.) szeptember 8—15-;g. 
Naponta d. u. 3-5- ig . 

HANGVERSENY AZ ENTENTEKÖZ1 MISSZIÓ 
TISZTELETÉRE. Szeptember második felében 
az itt időző ententeközi misszió tiszteletére ide-

gen estet, „Soirée Etrangérét* rendez a Külföldi 
Magyarok Patronázsa. Az előkelő és nagyjelentő-
ségűnek mutatkozó estélyen dr. Giesswein Sán-
dor prelátus őeminenciája tartja a bevezető 
beszédet. Utána Környey Béla, Fodor Aranka, a 
Kotányi nővérek, Szende Ferenc, Pilinszky Zsig-
mond és dr. Lukács Béla lépnak fel. Az exlusiv 
jellegű és csupán meghívott vendégek részére 
tartandó estélyre az itt időző ententeközi misszió 
diplomatái, tábornokai és vezetői már elfogadták 
a meghívást. 

ADORJÁNNÉ Mayersberg Frida és Mérő József 
oki. tánctanárok tánciskolájába Erzsébet-körut 
16. szám alatt a könyvkereskedésben iehet 
beiratkozni. 

GUTHI SOMÁNÉ RÁKÓCZI-TÉR 6. SZÁM 
ALATTI ÉNEKISKOLÁJABÁN a beiratások a 
jelentkezők nagy száma miatt még mindig foly-
nak; egyidejűleg azonban a tanítás is kezdetft 
vette. Próbaéneklés és felvétel a déli és a korai 
délutáni órákban. 

HELYREIGAZÍTÁS. A Színházi Élet mult heti 
számában közölt »Furcsa színészek" című cik-
kel kapcsolatosan készséggel állapítjuk meg, 
hogy ifj. Mosolygó Ferenc jelenleg a közokta-
tásügyi minisztérium érdemes tisztviselője. 

UJ TÁNCKURZUS kezdődik a Splendid tánc-
intézetben (Károly-körut 24, Splendid-kávéház 
különterme.) Beiratkozás naponta 6—8-ig. 
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A RENDEZVOUS 
Mesejáték 

, - r I r ta: BÉKEFFY LÁSZLÓ 
SZEMÉLYEK : 

A conferencier 
Az asszony, 38 éves 
A fiu, 18 éves 

(Színpadon és nézőtéren teljes sötétség. Zene. 
Hirtelen reflektor világítja meg az előfüggöny 
középső részét, ahol már ott áll a conferencier. 

A zene minimális pianora halkul.) 
il conferencier. 

Lehunyta fényes ködszemeit az alkony, 
A takarója színezüst föveny. 
A zugó, déli szél az altatója, 
És csillagcsókot szór reá a menny. 
Az égen fönn a csillagok kigyúlnak, 
Mint egy nagy tündér millió szeme, 
Esegy-egy szemből, mint gyöngyszinü könnyek, 
Néha-néha legördül — egy mese. 
A téma most, egy biinös, barna asszony, 
Feje fölött már múlóban a nyár ; 
Mégis szeret, most t i tkos szenvedéllyel. 
A negyedik versszak alatt a függöny lassan 
kettéválik. A függöny egyik egyik szélét a 
conferencier a kezében ta r t ja s ahogy a függöny 

^lassan szétmegy, a conferencier a függöny 
menetével lassan lépked jobb irányban, igy 
azután azt a benyomást kelti, mintha ő húzta 
volna széjjel a függönyt. A conferencier a 
negyedik versszak utolsó szavánál sötétben 
marad és eltűnik. A középen felszalad a fekete 
függöny. Elegáns szalon, kevés holmi, de 
minden tökéletes. Hátul üvegfal, középen 
nyitva a kertre. A falon képek, a virágvázák' 
ban nagylevelü, szines virágok. Középen kis 
asztal, mellette három selyem szék, r a j t a kis 
ezüst tálca, két likőrős és két pezsgőspohárral. 
Apró bőrrámában egy arckép. Két elefánt ' 
csont kötésű könyv. Az asztal alján különféle 
likőrös üvegek. Egy kicsi asztal, ra j ta hűtöt t 
pezsgő. Jobb oldalon Íróasztal, ra j ta kék e r ' 
nyős lámpa, könyvek. Az Íróasztalon ingaóra. 
A földön dús szőnyeg. Jobbfenéken ajtó. Az 
asszony az Íróasztal mellett ül és olvas. 
Mikor a függöny felmegy, kis szünet, Kivül 

ének gitár kísérettel.) 
Az asszony. (Egyedül.) 

Ének. ..Mikor az évek messze szállnak, 
Szivünkbe a lemondás költözik. 
A szerelem, tüzes, piros ruhából, 
Sötét, fekete gyászba öltözik." ! 

Az asszony. (Felnéz a könyvből.) 
Már elmúlt éjfél. (Lassan fölkeI.)Vajjonki danáz? 
(A kertre néző nyitott üvegfalhoz megy.) 
A kert alatt egy nápolyi halász. 
Ma szép a hold. A sugara olyan, 
Mint régi-régi izzó borfolyam. 
A csillagok közt kézről-kézre jár, 
A dus ezüstű óriás pohár. (Kis szünet, az ének 

[újra hallatszik.) 

Még szól az ének. Ah ! Vájjon miről ? 
(Hallgatja.) Elmúl t időknek szép szerelmiről. 
Az év repül és az idő szalad, 
A szerelem, az mégis itt marad. (Indul a 

[szoba felé.) 
Soká jön, pedig késő van nagyon. (Kivül 

[kopogás. 
Ki az ? Szabad ! 

Volt. fia. 
A fiu. (Belép utcai ruhában , a haja szőke, 

félénk, inkább félszeg, látszik, hogy az első 
rendezvousra jött.) 
Jó estét, asszonyom ! 

Az asszony. (Elébe siet, boldog örömmel.) 
Szép kis bará tom ! Vártam önre már . 
Nagyon soká jött, jó későre jár. (Átöleli a 

[fiút s az asztal felé jönnek.) 
Üljön le mellém, gyorsan mondja el. (Leülnek.) 
Mért jött oly későn. Várt ta lán ? 

A fiu. Igen ! 
Várnom kellett mig csendes lesz a ház, 
Otthon mindenki én rám vigyáz. 

Az asszony. De bárki óvja önt, kijátssza őt, 
A szerelemre féltve kémkedőt. 
S hova a szive huz, elszáll oda. 
Volt már komolyan szerelmes ? 

A fiu. f Soha ! 
Az asszony. Soha ! (Nevet.) Tehát az első 

[én vagyok ! 
Kicsi fiu, a szeme hogy ragyog. 
Maga előtt beszélni sem merek, 
Maga egy olyan, nagy-nagy kis gyerek ! 
Hanem bizonnyal tud szeretni már , 
Merengni alkony fáradt bíborán, 
És májuson, tavaszi délelőtt, 
Ott álldogál az ibolyák előtt. 
Csak mit érez, mondani nem meri, 
S a nagy szerelmet hírből ismeri. 
Igaz? 

A fiu. Igen ! 
Az asszony. No lássa, hogy tudom. 

De megse kínáltam még, Jésszusom ! 
Itt van likőr, vagy pezsgő, mit szeret ? 
Ez itt a chatreuse, ez a crém Dyvett. 
Beszéljen hát, nos mit parancsol őn ? 
Ebből, vagy ebből tetszik? 

A fia. Köszönöm. 
Az asszony. Ez itt cointro. 
A fiu. Nem, talán olyat. 
/Íz asszony. Az ott, a sárga ? Az görög cocnac. 

Kicsit erős lesz, de szép szine van, 
Nézze meg igy a fénynél, ép' olyan, (A lámpa 
fölé tar t ja az üveget.) mint most bimbózó 
friss narancs szirom. (Tölt, isznak.) Ugy-e, 

[hogy jó, nos izlik ez ? 
A fiu. F inom I 
Az asszony. Még egy pohárká t? (Másik üvegre 

mutat.) Vagy ebbőí talán ? 
.4 fiu. (A cognacra mutat.) Még egyet ebből 

kérek. 
Az asszony. Ejnye, lám ! Úgy látom, izlik. 

(Tölt, isznak.) 
A fiu. Drága jó ital. (Leteszi a poharat és 

észreveszi az asztalon a kis bőrrámás képet.) 
Ki ez az arckép? 
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Az asszony. Ez ? A kis f iam. 
Igyunk! (Tölt.) Nem kocint? (Isznak.) 
No nézzen reám. 
Be a szemembe, lágyan, melegen, 
Én mondja ugy, mint m ú l t k o r : Szeretem! 

A fiu. (Félénken.) Szeretem. 
Az asszony. Mondja bátrabban, nohát. 

Oly lágyan suttog, mint selyem brokát . 
A hangja halkan, félénken remeg. 
Beszeljen, mondja bát ran, hogy szeret! 

.4 fiu. (Bátrabban.) Szeretem. 
Az asszony. Nem jó. Szívből mondja hát. 
A fin. (Szerelemmel.) Szeretem. 
Az asszony. így s a kezével fonja át 

Forrón, puhán , szerelmesen nyakam. 
(Hirielen.) É3 most csókolja meg az a jakam. 
(A fiu lassan, bátortalanul csókra nyúj t ja a 
száját, az asszony hosszan megcsókolja, kivül 
ú j ra fe lhmgzik a halász dala.) 
„Amikor az évek messze szállnak," stb. (El-

fhalkul.) 
Az asszony. A kert alatt még zeng a nótaszó, 

Hallja, milyen lágy? 
A fiu. Milyen altató ! 
Az asszony. Talán elálmositja önt a dal? 

Szerel-ni ének? 
.-i fiu. Nem, csak az ital. 
Az asszony. Károm pohárka már álomba 

[ha j t? 
Egy kortynyi pezsgő felfrissíti majd. 
Igyon. (Tölt.) Remek ital és jó hideg. 
A cseppjei, mint égő türkiszek. (Isznak.) 
Ugy-e finom ? Lehűt és forraló, 
A vér sikolt és lágyan zsong a szó. 
Hajtsa ka romba a fejét, szivem 
S egy forró csókotI (Megcsókolja.) Jól esett? 

A fiu. Igen ! 
Az asszony. (Pár pillanatig nézi a f iút , aztán 

lassan fölemeli a fejét és a kert felé néz.) 
Ma szép a park, csupa meleg sugár, 
Olyan, mint múl tkor volt, a bál után. 
Az ég, mint fényes bálterem, ragyog, 
Csillárjai az égő csillagok. 
Vagy mint sötét selyem és ra j ta folt, 
A messze ömlő, csendes, árva hold. 
Csodás virágok száz illatja száll, 
Mint láthatatlan, halk röptű madár. 
A kerti u ton csillogó kövek, 
Kanárik s irnak éles füttyöket. 
Minden vággyal és csókkal van teli, 
A chrysantém a rózsát öleli. 
A gránát szivja a narancs szagát, 
Az atoé a szegfűt fonja át. 
S a lágyan haj ló fehér myr tus ott, 
Ölelve ta r t ják kényes kaktuszok. 
Minden virágon vágy és csók liheg, 
Minden kis fában dobogó szivek. 
A dús illattal megtelik szobánk, 
Minden melegjét ide szórja ránk. 
Szerelmes nymphák, búgó hangja von, 
A csókjuk itt remeg az a jkamon. (A f iúra néz.) 
És most beszéljen ön, szerelmesen, 
Lágy hangon, csókkal, valamit nekem. (Ránéz, 

,[pillanatig figyeli.) 
Nos ? . . . Szeme csukva . . . Almos ön ta lán ? 

A fiu. (Halkan, félálomban.) 

Taka r j be, fázom, édes jó m a m á m . 
Az asszony. (Ijedten.)lMit mond ? . . Mamám ? 

Nekem szólt ? . . . Istenem ! Nézi őt, látszik 
raj ta , hogy most egy pil lanat alatt végigsuhant 
gondolatban az egész életén, lassan föléje 
hajol, s imogatja a fejét.) Alszik . . . (Fölegye-
nesedik és mély lemondással halkan suttog) 
És messze szállt a szerelem. (A fiu felé fordul , 
hosszan nézi, a haját simogatja.) 
A haja s z ő k e , . . . milyen f i a t a l . . . 
Lelkében most kezd bimbózni a d a l . . . 
És én ? . . . Az évek árnya r ám szakad. 
Szeretni többé é rzem: nem szabad! 
(Kivül a halász éneke hallatszik, lassan utána 

mondja a szöveget.) 
„Amikor az évek messze szállnak, 
Szivünkbe a lemondás költözik, 
S a szerelem tüzes, piros ruhából, 
Sötét fekete gyászba öltözik." (A zene 

elhallgat, az asztalra néz, kezébe veszi az 
arcképet.) 

Az asszony. S szivünkben óh, lemondás 
[annyi van. (A fiúra néz.) 

Ilyen nagy lenne most az én fiam. 
„Mamám !" Ö mondta volna ezt a s z ó t . . . 
Dúdolnék néki édes altatót. (Zene, lassan a fiu 

[mellé ül, átöleli és énekelni kezd.) 
Ének. Aludj babika, aludj, aludj, 

Nagy fehér felhők közt, 
Fekete felhők közt 
Gyémánt szárnyon szállunk. 
Piros erdők jönnek, 
Bólintva köszönnek, 
Amerre csak járunk, 
Amerre csak járunk 
Aranyvárost látunk. 
Ezüst tornyu falut. 
Aludj babika, aludj, aludj. (Az utolsó 

szavaknál a belső függöny lassan leereszkedik, 
a reflektor kigyullad s a szinpad jobboldalán 
ott áll a conferencier.) 

(FÜGGÖNY.) 

„ Nézőját ék"-rxak hívták régente a dráma; 
művet. 

Ki mint művésznő annyiszor 
Jutalmazál te minket, 
Ma templomodba eljövénk — 
Jutalmazandó téged. 
Fogadd el nyájasan tehát, 
Mit adhatunk szegények, 
Hálás szivünk elismerő 
ószinte érzeményét. 

Siposné Dobozy Lina komá-
romi jutalomiátéka alkalmá-
ból, 1871 május 9 én. 

Minden művészetnek koronája 
A mi művészetünk ! 

Petőfi. 
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Premier 
az intim Kabaréban 

A Teréz-köruti népszerű kis szinház szombati 
bemutató előadása a téli sikerek jegyében 
folyt le. A mindvégig ötletes, nagyszerű műsor 
és a precízen vezetett kitűnő előadás szinte 
felfrissülését jelentette az Intim Kabarénak, 
amely mostani u j nívóján a legelőkelőbb kis 
színházaink közé emelkedett. 

A bemutatott u j műsor legkimagaslóbb 
száma egy pompás egyfelvonásos operett, a 
címe „Igen, vagy nem ötletes szövegét és 
nagyszerű verseit Balassa Emil irta, zenéjét 
pedig Komjáti Károly szerzette s ez a két 
népszerű név épen elegendő garancia a buda-
pesti közönségnek arra, hogy az operett ugy 
szövegben, mint zenében stílust, értéket és 

biztos sikert jelentsen. A közönség végig ka-
cagta a vidám szöveget és lelkes tapssal jutal-
mazott minden egyes énekszámot. Szeless Elza 
az operett női főszerepében az igazi, vérbeli 
szubrettek minden szép kvalitásaival dicseked-
hetik. Játékban, énekben és táncban elsőrangú 
volt és nagyban hozzájárultak az operett sike-
réhez a többi szereplők, Doktor János, Cseres-
nyés Erzsi, Virágh Ferenc, Cseh Iván és Török 
Sándor is. 

Egy izgalmasan perdülő és frapáns fordu-
lattal végződő drámai játék, „Az álarcos férfi" 
a műsor másik vezető darabja, amelyet Fried-
mann és Lunzer irtak, magyarra pedig Komor 
Gyula fordított. Főszerepében Doktor János 
olyan szinészi kvalitásokat mutat, amely őt a 
legjobb budapesti színészek közé emelik. Egy 
másik szerepében Abonyi Géza, a Nemzeti 
Szinház tagja mutat pompás játékot, a női 
szerepben pedig Asztalos Mária bizonyul igen 
hasznavehető színésznőnek. 

Mészáros Alajos a Nemzeti Szinház művésze, 
a bájos Szeless Elza, Cseh Iván és Virág Ferenc 
a két kedvelt komikus, vitték sikerre „A kis 
Lulu" cimü elmés vígjátékot, amelyet végiff 
kacagott a közönség. Nagy sikere volt Peterdy 
Sándor „A kipróbált férj" cimü tréfájának is, 
amelyet Asztalos Mária, Arányi József és 
Szarvas Elza játszották igen ügyesen. 

Egy csomó uj magánszám egészíti ki az uj 
műsort, csupa ötletes és finom szöveg, ame-
lyeket Balassa Emil, Mihály István, Kalmár 
Tibor, SzeAes Andor irták, zenéiket pedig 
Komjáti Károly, Marthon Géza és Hetényi 
Heidlberg Albert szerzették. Szeless Elza, 
Kunczy Teréz, Szarvas Elza, Cseresnyés Erzsi, 
Cseh Iván, Virág Ferenc, Arányi József éneklik 
a magánszámokat, amelyek mindegyikét kitörő 
tapssal honorálta a közönség. A népszerű 
Kovács Andor konferanszai ötletesek. A zsúfolt 
nézőtér előkelő premiérközönsége végig tap-
solta az egész műsort, amely előreláthatóan 
hosszú ideig felmenti Leopold Gyulát az Intim 
Kabaré sokoldalú igazgatóját az u j műsor elő-
készítésének gondjai alól. A rendezésért Doktor 
Jánost illeti a dicséret. 

Az első magyar szinésztársulat tagjai 1790 jui. 
21. Pesten Kelemen László igazgatása alatt 
Soós Márton, Ráth Pál, Ungvári János, Rózsa 
Márton, Bárányi Balázs, Popovits András, Neir.es 
András, Horváth János, Szomor Máté, Fülöp 
István, Moór Anna, Termetzky Franciska, Nagy 
Erzsébet, Nagy Mária. 



S Z Í N H Á Z I É L E T 41 

A „Fészek-mozgó" 
szinházavaíó műsora 

Hatvany Lili: Sundal 
Közvetlenül a proletárdiktatúra előtt 

a Józsefváros legforgalmasabb helyén, 
a József-körut és a Nap-utca sarkán, 
Józseí-körut 70. szám alatt egy nagy-
szabású, modern és impozáns mozgó-
képszínház nyilt volna meg „Fészek-
mozgó"-elnevezéssel. A kommunista 
állam azonban, amely tudvalevően a 
mozgóképszínházakat is kommunizálta 
erre, a nagyjövőjü szórakozóhelyiségre (, 
is rátette a kezét. Az épitési munkála-
tokat — persze a kommunista állam-
hoz illő proletáregyszerüséggel —sietve 
befejeztette és a mozit megnyitotta. 
Ilyenformán az impozánsnak ígérkező 
mozgóképszínház egyelőre a kommu-
nista állam szellemében nyílott meg. 
Most azonban, hogy a régi állapotok 
visszatértek s a régi jogrend helyre-
állott, semmi akadálya többé, hogy a 
„Fészek-mozgó" néven újból megnyi-
tandó szórakozóhely betöltse eredeti 
hivatását. Természetes, hogy a moagó-
képszinház igazgatósága a kommuniz-
mus bukása után az eredeti terv szerint 
artisztikussá, modernebbé és kényel-
mesebbé alakíttatta át a mozgóképszín-
házat, mint mostanig volt, ugy hogy 
a „Fészek-mozgó" minden bizonnyal 
kedvelt és népszerű szórakozóhelye lesz 
most már nemcsak a Józsefváros, ha-
nem az egész főváros szórakozni vágyó 
intelligens publikumának. 

A kommunizmus miatt elmaradt szin-
házavató műsor ünnepélyes keretek 
között szeptember 8-án, hétfőn este fog 
lezajlani. A szinházavató műsort Gábor 
Jenő alkalmi prológja nyitja meg, me-
lyet Sik Rezső, a Városi Szinház tagja 
mond el. Egy pompás vígjáték leper-
gése után bemutatásra kerül a Sundal 

cimü filmdráma, ameiyet Hatvany Lili 
novellája után Lajtliay Károly rendezett 
filmre, s amelynek főszerepeit Gomba-
szögi Frida és Ella játsszák. A szín-
házlátogató közönség lázas kíváncsi-
sága a „Sundal" iránt annál is inkább 
érthető, mert ezt a pompás fümdara-
bot a kommunizmus alatt Bécsben már 
óriási sikerrel játszották s most e dia-
dal után a „Sundal" visszatér Buda-
pestre, abba az intim és kedves mozgó-
képszínházba, ahonnan tulajdonképpen 
a képnek kiindulnia kellett volna. 

A költő hatalmas tolla az életnek csak a ké-
pét festi le, ebbe lelket, életet a szinész önt. 
Ö mint bányász hatol le a költő által rajzolt 
emberek lelkivilágába s a gondolat alakjait meg-
elevenítve állítja elénk, hogy lássuk a hőst, ki-
nek hivatása tettekre serkenteni, Sima Ferenc. 
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A háború végét vártuk, vártuk hosszú, nehéz 
keserves éveken, hónapokon át. Azt hittük 
valami különös, rendkívüli módon, harsonák 
harsogása, százezrek örömujongása közepette 
értesülünk a megváltó boldogságról. És vége 
lett a háborúnak és még sem lett vége. Béke 
helyett forradalmakba kerültünk, a helyzet egyre 
rosszabbodott és vége csakViem akart szakadni. 
Mindenek betetőzésére ránk ült a proletár-
diktatúra, a kommunizmus csalfa, álnok szo-
fizmáival. Sokan, akik tehették, menekültek, aki 
kénytelen volt, itthon maradt és várta, várta 
mindenki — a végét. És vége lett ! Egyszerre, 
hirtelen,, szinte váratlanul ért bennünket az 
örvendetes fordulatot jelentő hir, melynek jó-
formán hinni sem mertünk első pillanatban, 
Mindenki más uton, más módon, ki itt Buda-
pesten, ki vidéken, vagy külföldön tudta meg, 
hogy Kun Béla kormánya lemondott, megszűnt 
a terror és szabad megint beszélni és remélni. 

A színházi emberek élete valahogyan jobban, 
intenzivebben kapcsolódik az események forga-
tagába, mint másokéi. A szinész élete, tudjuk, 
egészen más, mint teszem a hivatalnoké, vagy 
kereskedőé, könnyebb, változatosabb, érdeke-
sebb és igy egy oly nevezetes hir, mint ez a 
„vége van" egész természetesen sokkal érde-
kesebb viszonyok és körülmények között jutott 
el színészeinkhez és a szinházi emberekhez, 
mint az átlag-életet élőkhöz. Érdekesnek tar-
tottuk összegyűjteni, ki mikor és hogyan tudta 
meg, hogy „vége van". Sorra kérdeztük a 
színészeket,- írókat és az alábbiakban, szárazon 
minden hozzátevés nélkül adunk egy pár érde-
kes választ. 

* 

Beöthy László a birtokán, a cseh demarkációs 
vonalon lévő Lontón töltötte a kommunista-
uralom utolsó heteit. Csöndben, vigasztalanul 
teltek napjai s ugy látszott mér sohasem lesz 
vége. Egy napon rég nem hallott zaj, autó-
tülkölés verte fel a lontói csendet és csak-
hamar be is robogott Beöthyékhez az autó. 
Beöthy saját autója, melyet Kun Béláék vettek 
el tőle. Beöthy már tudta, mit jelent ez : 

megbeszélte soffőrjével, hogy mihelyt vége 
van a diktatúrának, visszahozza az autóját , 
akárhol is van. 

Bárdos Artúr Alsóőrsön töltötte a nyarat-
Egy napon hajnali hat órakor bezörgetnek az 
ablakán. Bárdos odasietett : az alsóőrsi posta-
mester, az ottani direktórium elnöke, egyéb-
ként a legnagyobb fehér, költötte fel, hogy 
közölje vele az örvendetes hírt. 

Molnár Ferenc az Újpesti rakparton, a 
Palatinus-házak előtt szokott délutánonként 
sétálni. Kedvelt sétahelyét Fsiudi-strandnak 
nevezik, mert a közelben laknak a Faludiak, 
akik rendesen hűséges társai Molnárnak. Ez 
alkalommal is ott voltak Jenő és Sándor. 
Csendesen sétáltak, találgatva, hogy mikor 
lesz már vége, mikor fehér kendőt lobogtatva 
futott feléjük egy közös jóbarát juk. Már sza-
bad volt fehér kendőt lobogtatni. 

Csortos Gyula több szinésztársával az évad 
befejezése után Aligára vonult. Sok izgalmuk 
volt itt az embereknek, a terroristák, főleg a 
Székesfehérváron tanyázó Fabik-fiuk állandó 
rettegésben tartották az aligaiakat. A fürdőzők 
védőrséget alakítottak, melynek tagjai fel-
váltva éjjel-nappal őrködtek, hogy kellemetlen 
meglepetés ne ér je őket. Egy napon Csortos 
teljesített szolgálatot és az állomáson őrködött, 
mert az a hir járta, hogy a Fabik-csoport 
külön vonaton robog Aliga felé. Izgatottan 
várta a vonatot, amely meg is érkezett, de 
terroristák helyett sugárzó arcú pesti utasok 
kiáltották le a vonatról, hogy Kun Béláék meg-
buktak. Öt perc múlva egész Aliga tudta a 
hirt és a villákra kitűzték a félve rejtegetett 
nemzetiszínű zászlókat. 

Drégely Gábor, mint sokan mások, Bécsben 
töltötte a proletárdiktatúra nagyobbik felét 
Már remélni sem mert, hiszen a bécsi bulvár-
lapok annyiszor hozták a vörösök bukásának 
hirét, hogy az álhirek egyáltalában nem izgat-
ták. Ilyen álhirnek vette azt is, mikor egy 
reggel szállodai szobájába kopogás nélkül be-
rontott o szobalány és lelkendezve újságolta; 



„Bela Kun ist gestürzt". Drégely dühös volt, 
hogy megzavarták reggeli álmát és kidobta a 
szobalényt. Aludni akart megint, de öt perc 
múlva visszatért a nő : hozta a reggeli lapokat 
és büszkén vágta oda Drégely elé. Most már 
elhitte, hogy kivételesen egyszer mégis csak 
igaz a hir. 

Hegedűs Gyula, a legnagyobb ellenforradal-
már, szokása szerint az idén is kivonult bes-
nyői tuszkulánumóba. Olt várta az idők jobbra-
fordulásót. A nevezetes hirt Gödöllőről mene-
külő emberektől tudta meg. Féltek, hogy a 
vörösök garázdálkodni fognak és kocsin, sze-
kéren igyekeztek a főváros felé, de közben 
fölverték a jóismerősöket. Hegedűs kocsira ült 
és azonnal sietett Budapestre örülni az örven-
dezőkkel. 

Sebestyén Arnold, „Az Est" népszerű és 
nagytekintélyű igazgatója, mindenkinél érde-
kesebben és valósággal fantasztikus módon 
tudta meg a nagy fordulatot, majdnem huszon-
négy órával a nevezetes szovjetgyülés meg-
tartása előtt. A tanácskormány lemondásét 
megelőző éjjel, féltizenkét óra téjban megszó-
lalt Sebestyén lakásának telefonja. „Halló 
igazgató ur ? Itt a hadseregfőparancsnokság 
vonata. Csak azt akarom jelenteni, holnaptól 
kezdve ismét dirigálhatja Az Est-et, vége 
mindennek, a kormány a holnap délutáni ülésen 
lemond. Most beszélték itt meg a dolgot. Nem 
mondhatok többet. Szivből gratulálok." Sebes-
tyén kábultan tette le a kagylót. A hangot 
ismerte jól : egyik tisztviselője volt, akit a 
hadseregfőparancsnoksá«;hoz oszlottak be. 
Tudta, hogy olyan ember, aki nem beszél 
meggondolatlanul, de még sem mert ezúttal 
hinni. Másnap délután az események igazolták, 
hogy Az Est tisztviselője ezúttal is jól infor-
mált volt. 

Csillag Teréz : Nem is emlékszem már a 
dolgokra, csak annyit mondhatok, hogy mint 
mindenki, ugy én is örültem annak, hogy már 
véget ért. 

4 5 

Mühlbeck rajza 

Csathó Kálmán : Győrmegyében egy kis falun 
töltöttem a nyarat, ahol egy szombat délelőtt 
tudtam meg a leérkezett pestiektől, hogy meg-
bukott a diktatúra. Természetesen nem hittem 
el, csak amikor délután léttam, hogy a két 
vörösőr, ismét csendőrré vedlett át, állapítot-
tam meg jóleső örömmel, hogy a pestiek hire 
igaz. Azt hiszem még nem volt Magyarorszá-
gon ember, aki ugy örült volna a csendőr-
tollaknak, mint én. 

Várkonyi Mihály : Egy lilm felvétele közben 
tudtam meg a dolgot és érthető örömmel vet-
tem tudomásul. 

Kökény Ilona a Ronacher premierjén, köz-
vetlenül fellépése előtt tudta meg, hogy vége 
van a Kun-heccnek. Egyidőben s ugyancsak 
a Ronacherben örültek a szenzációs pesti 
hirnek Fedúk Sári és Szirmai Albert is. 

Nagy Endre : A lehető legközvetlenebb 
módon értesült róla, hogy vége a diktatúrának. 
Éjszakai álmatlan utazásból hajnalban haza-
térve lefeküdt aludni. Reggel nyolc órakor 
azonban fölcsengették álmából. Dühösen ajtót 
nyitott, egy ismeretlen ur állott előtte. 

— Mi tetszik ? — kérdezte tőle idegesen. 
— Hát nem tetszik ismerni ? 
— Nem én ! 
— Én vagyok a nagyságos ur házmestere. 

A házbért hoztam. 
Nagy Endre mint logikai következtető tehet-

séggel rendkívüli módon megajándékozott em-
ber ebből a jelből rögtön sejteni kezdte, hogy 
alighanem befejeződött a Lenin-uralom Magyar-
országon. 

Szász Zoltán : Már délelőtt hallottam, hogy 
Haubrich valami puccsot készít elő, de — 
természetesen mint a többi rémhírt, ugy — 
ezt sem hittem el. Délután öt óra tájban az 
Andrássy-uton tudtam meg' Polonyi Elemér 
zeneszerzőtől a hirt és azt, mint egy várt 
esemény beteljesülését fogadfem. 
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^OZS KRÓNiKA 

Uj magyar filmek 
CORVIN ÚJDONSÁGOK 

A magyar filmgyártás 4'/3 hónapos „szo-
cializálás" után jóformán romokban hever. Ami 
megmaradt és amit a pusztítás elől sikerült 
megmenteni, megbecsülhetetlen értéket kép-
visel. Ezt is azoknak a józan, okos férfiaknak 
lehet köszönni, akik úgynevezett szabotálással 
odázták el a javak tudatos és céltalan elpusz-
títását, míg végre is sikerült nekik megmenteni 
a megmenthetőt. 

A mozi filmiparral is ugyanugy vagyunk 
mint a színészettel. Akik a szakmában dolgoz-
tak, kényszerűségből folytatták működésüket 
jóformán minden művészi és egyéni ambíció 
nélkül. Abban a hihetetlen káoszban, amelyben 
a magyar filmipar volt, l.ehetetlen is volt mű-
vészi munkát végezni, bármennyire is igyekez-
tek a művészeknek a „rendesnél" vagyis 3000 
koronánál nagyobb fizetést adni. Amikor az 
egyes művészeket egyik „üzemből" a másikba 
dobálják, kivész belőlük minden egyéniség és 
ambíció ésigy elképzelhetetlen művészi anarchia 
származik ebből. 

Volt idő, amikor 41/'ä hónap alatt sokat és 
nagyszerűt alkottak a magyar filmgyárak, de 
az eimult 4 hónap alatt nemcsak a nyersanyag-
hiány és egyéb gazdasági okok miatt, hanem a 
kommunizmus természeténél fogva sem lehetett 
emlitésreméltót produkálni. 

A magyar filmgyártás terén ma, hogy bizo-
nyos aktuális terminus technikussal éljünk, 
körülbelül olyan a jogfolytonosság, mint a 
politikai, gazdasági és társadalmi életben, vagyis 
a magyar filmgyártás ma nagyjában ott tart 
a filmek gyártásával, ahol március végén volt. 
Eddig uj filmet még nem hoztak ki, mint ahogy 
nem is jöhettek ki ilyennel, mivel a legtöbbjük 
el sem készült. 

Ilyen film pl. a Corrâi-filmgyàr egyik at-

trakciója a Mary Ann, amelynek befejezését 
csak a kommün akadályozta meg. Lenkeffy 
Ica játssza a darab főszerepét, partnerei Uray 
és Gyárfás. A darab immár teljesen elkészült 
és az u j szezonban hamarosan szinre fog kerülni. 
A darabot Korda Sándor rendezte, aki a ren-
dezés terén már a tökéletességig vitte. Ugyan-
csak ő rendezte az Ave Caesart, amelynek főbb 
felvételei már készek és r .videsen a darab is 
teljes lesz. Főszereplői Rajnai Gábor, Beregi 
Oszkár és Farkas Antónia. 

Farkas Antónia neve nemcsak a filmművészet 
terén uj, de u j a közönség előtt is. Korda Sán-
dor elsőrangú tehetséget fedezett föl benne, 
akinek hamarosan közismert lesz a neve. A 
művésznő Nirskynél és Pallaynál tanult tán-
colni, első filmszereplése a Mary Ann egyik 
táncjelenete volt. A jövőben az összes nagyobb 
Corvin-filmekben fog föllépni. 

Korda Sándor kitűnő rendezésében készülnek 
még a következő filmek : a „Se ki, se be" cimü 
darab Gyárfással, Haraszthi Herminnel, Farkas 
Antóniával, Urayval, Vándoryval, Csatai Jan-
kával és Ujváry Lajossal a főszerepekben ; a 
„Fehér rózsa" cimü Jókai-film, amelynek föl-
vételei teljesen uj és hatalmas műteremben 
készülnek. Rétkai Márton, Beregi Oszkár-
Mattyasovszky Ilona és Farkas Antónia játsszák 
a főszerepeket. A Jókai-darabok közül filmre 
kerülnek még a Névtelen vár és a Cigánybáró. 
Végül Korda rendezi még Dumas Fekete tuli-
pán-ját is. 

Pásztory Miklós, a Corvin-gyár másik ismert 
nevü rendezője készíti a Tékozló fiu-1, Beregi, 
Makay Margit és Mattyasovszky Ilona föllépé-
sével, továbbá A betyár kendőjét, Mattya-
sovszkyval, Makayal és Várkonyival. 

A kommün idejében került a Corvinhoz Garas 
Márton rendező is, akinek eddigi alkotásait 
nemcsak itthon, de a külföldön is igen jól 
ismerik. Garas rendezi a Mária nővért Makay 
val és Várkonyival ; a Twist Olivért, amely-
nek fölvételei most folynak, főszereplői pedig 
Z. Molnár, Almási Sári, Lubinszky és Szőreghy. 
Végül Garas rendezésében készült el a Kutató 
Sámu-e\ cimü film is ugyancsak elsőrangú fő-
szereplőkkel : Várkonyival, Almási Sárival és 
Farkas Antóniával. 

M „Színfíázi Síet(S űeüotési táélája 
kaphstó pirOí, világos ói söt í tkék s j iuban a kiitlôban K 8.— árban. Portó 65 fill. Egy évfolyamhoz 2 tábla ke!!. 
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MOZI FiLMFÖLFÉTEL A ROMÁN CSAPA-
TOKRÓL. Pénteken, augusztus 29-én, nagyobb-
szabásu fiimfölvételt készítettek az Andrássy-uton 
a fölvonuló román csapatokról. A fölvételeket 
angol filmoperatőr csinálta. 

14—20 MILLIÓ KÁR. A tanácsköztársaság fenn-
állása első napjaiban az egész magyar filmipart 
szocializálta, illetve egy központba egyesitelte. 
A központ a kommün bukásával elszámolás 
alá került, melynek munkáiafai javában folynak 
egy miniszteri biztos vezetésével. Eddigi hírek 
szerint a filmközpont körülbelül 14—20 millió 
korona deficittel fejezte be müködését.ami tetemes 
kárt jelent az amugyis sok nehézséggel küzködő 
magyar filmszakmának. 

MOZIELŐADÁS A PÁPA ELŐTT. Benedek 
pápa nemrégiben azzal a kéréssel fordult a Gold-
wyn-Company angol filmgyár római képviselőjé-
hez, hogy szeretné a vállalat „ Thais" cimü filmjét 
végignézni. A pápa kérését a legnagyobb kész-
séggel teljesítették és az előadás megtartására 
átalakították a Vatikán Sala Pia nevü termét. 
A darab főszereplője Mary Garden, az Amerikában 
és Franciaországban ismeretes énekesnő, akinek 
a művészete sokban hasonlít Dusehez, a világhírű 
művésznőéhez. 

EGY HÚSZEMELETESiMOZI. Mineapoiisban, 
a hires amerikai malom-városban egy húsz-
emeletes épületetemeltek, amelynek fő jellegzetes-
sége, hogy a filmszakma minden ágához tartozó 
anyagok, gépek alkatrészek nyers anyagok, stb-
részére külön hatalmas központi elárusilóhelye-
ket foglal magában, végül pedig a vevők és 
idegenek szórakoztatására hatalmasméretü mozgó-
képszínház áll rendelkezésre. A nagyarányú épület 
az amerikai filmszakma egyik kedvelt találkozó-
helye. 

j B E I R A T K O Z Á S j 

j s Mim hiíl s£inészislioiájclba | 
(VII.ker., Csengeri-titca 28) \ 
S z e p t e m b e r 8—15-ig* j 
Naponta délután 3-tól 5 ig. : 

LaHiK : Jósseí-tér 13. = 
H á g á n - és cseporSoktaSás. 

. . . S tudd meg hazám, ez uj honfoglalásban 
A színművészet egy nagy hatalom; 
Tréfával, dallal, papirkoronával 
Midőn magához annyit oda.von, 
Nem puszta eszköz szórakoztatásra; 
Sziv irívelődik, elme finomul, 
Az idegenben honfilángot ébreszt 
S nyelvet szerettet öntudatlanul ! 
Ódarészlet Tóth JózseJ színművész szentesi 

emléktáblája leleplezésére, 1885 okt. 22. '* 

A szinész bármily nagy legyen is pályáján, 
épen ugy, mint a zenész, csak a pillanat gyö-
nyöreit nyújthatja művészetével s lángleikének 
alkotásai bármily mértékben ragadják el kora 
nemzedékét, nem marad meg számára csak az 
az egy elégtétel sein, hogy ragyogó nevét mű-
vészi alkotásaival hagyhassa hátra mintául és 
gyönyörűségül az utónerrzedéknek. 

Sima Ferenc. (Szegedi Hiradó-ból 1885 okt. 27. i 
* 

A művészet meg nem fizethető kincf. Aki 
művészetét a hazának szenteli, az megszámit-
hatlan kincset halmoz a haza oltárára. Leővey Klára. 

m 

„A t ips szép, jó és szükséges is, mert az nem 
csupán a szinész játéka, saját inűizlésünk, értel-
műn*, fogékony és érző szivünk mellett is szól ; 
de a taps csak muló gyönyör a szinész kebelén, 
elvonuló szellő a (engeren, té!i éjen ragyogo 
csillag.* 

Szegedi Híradó, 1859. 28-ik szám. * 

Mennyi hirre, dicsőségre 
Mondjuk — beleunva végre, 
Hogy : „komédia biz ez ;" 
S mily kevés komédiára 
(Szégyen az uj Tháliára) 
Mondjuk : „Hirre érdemes". 

Gáspár Imre. 
* 

Megöregedni nem művészet, de művészeiben 
megöregedni — dicsőség. 

* 

A szinpad bölcsője az ollár volt. Hajléka 
századéveken keresztül a templom. Dajkái a 
papok. A Golgotának szivetmegrázó, hatalmas 
jelenései az első drámák. 

S mikor a templom hatalmas boltívei közül 
rozoga, inogó deszkákra vonult a magyar szín-
játszás, a pajták, a faggyugyeityávaf világított 
odúk is templomokká magasztosultak. A haza-
szeretet templomaivá. A nemzeti nyelv oltáraivá. 

J einwies ienö. 
* 

Az első színtársulatnál (1792 ben) a próba-
késést 7 krajcár büntetési pénzben áíisi ito lak 
meg minden forint után. 
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HALLÓ, Ml ÚJSÁG? 
PÁRTOS JSNÖ a Royal-Orfeum közismert 

táncos színésze magán-iánctanfvlyamát ismét 
megnyitotta. Színpadi és szalon-táncok művészi 
oktatása. Jelentkezés d. u. 1—3-ig VI., Gróf 
Zichy Jenő-u. 7. II. 12. 

SOV.OGYI MÓR ZONGORAMŰVÉSZ Zene-
Consérvatoriumában (Erzsébet-körút 44.) a be-
iratisok zongora, hegedű, ének és a többi tan-
szakokra t rár folyamatban vannak és naponta 
10 12 és 2—6-ig eszközölhetők. Ez az előkelő 
intézet a mult tanévben ís élénk tevékenységet 
fejtett k i : nyo'c növendékhangvers nyén fényes 
tanújelét adta annak, hogyan lehet a klasszikus, 
nemesirányu taniláti rendszerben a modern 
pedagógia legújabb vívmányait meglepő ered-
ménnyel alkalmazni. Az elsőrendű tanári k:-r 
néhány kitűnő tanerő',el bővült : így az ének-
tanszakon Somogyi B. Carolla operaénekesnő 
mellett k'aczér Margit n Magy. Nemzeti Opera-
ház volt elsőrendű nuívcsznóje is fogja az éne-
ket oktatni. A hegediitanszak „Mesteriskolával" 
bővült, melynek vezetésévei Berény Henrik, a 
kiváló hegedűművész és zeneszerző van meg-
bízva, aki Joachim (Berlin) és Leonard (PárisJ 
iskolájából került ki. A zongora „Mesteriskolát* 
Somogyi Mór kiváló zongoraművészünk vezeti. 
Azok a növendékek, akik a niesterisko át siker-
rel beíejezték, művészi oklevelet nyernek. Ama 
éneknövendékek, akik opera és operett szerep-
körre készülnek, a színpadi játékot Ferenczi 
Frigyestől, a Magy. Nemzeti Opera rendezőjétől 
sajátithatjál: el. Az oktatás az összes tanszako-
kon szeptember elején veszi kezdetét. 

UJ ZENEISKOLA. Somogyi Adrienr e opera-
énekesnő és zongoraművésznő, a fiatal művész-
gárda egyik legzseniálisabb tagja, k'.t ugy a 
külföldön, valamint a mult évadban a Vigadó 
nagytermében tartott önálló zongora-liargverse-
nyén zajo an ünnepeltek és aki a „Scala"-szin-
há /ban : Angot asszony leánya vigopera cím-
szerepében a Magy. Nemzeti Opera tagjai közre-
működésével fényes sikert adatott, zeneiskolát 
nyitott (Rózsa-utca 45.) zongora, hegedű, ének 
és a többi tanszakokra, ugy kezdők é ; haladók-
részére, mint a legmagasabb művészi kiképzésig. 
A művésznőnek itt alkalma nyilik, hogy mint 
államilag képesített okleveles zenetanár, tapasz-
talatokban gazdag pedagógia-kvalitásait érvé-
nyesítse. A téii évadban több izben lesz alkal-
munk Somogyi Adriennének ugy is mint zongora-
művésznőnek, ugy is mint ária- és dalénekes-
nőnek kiváltságos művészetében gyönyörköd-
hetni. 

Szerkesztői üzenetek 
(E rovutban készséggel adunk Jelvildgosiiást i 
színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, raj-
zokat nem adunk vissza és azok megőrzésen 

nem vállalkozunk.) 
Maca, Kalocsa. 1. Báró Aczél-u. ?. 2. 1890. 

február 2-án született Aradon. Ugyanott járta 
iskoláit is. Nem végzett szinésziskolát, miután 
Pethes Imre inagánnövendéke volt. 1914^ őszén 
szerződött a Vígszínházhoz, hol első izben 
Bródy Sándor : Tanitónő-jében lépett föí. -
Sehonnai I. Még nem került színre. 2. Jgen. 
3. József-körut 17. 4. Most nincs megfelelő 
szerepe 5. Nem ismerjük. — Istennőm. ..Szín-
házi Élet szerkesztősége" cimre kell beküldeni.— 
D.-rajongó. Nős, színésznő a feleségé. — B. G -
imádó. 1. Nem vonult vissza. 2. A Színházi Étet 
kiadóhivatalában tessék, megkérdezni. 3. Ő tőle 
kell megtudakolni. — Érdeklődő. Megjelent róla 
fénykép a Gólem-számban. — F. Mariska. 1. Báré 
Acíél-u. 3. 2. Baross-tér 20. 3. 4. Belvárosi 
Szinház a cime. — V. Piroska, Csongrád. À pályá-
zatot befejeztük. — Olynwia. 1. Nem kiildte még. 
2. Igen. — H. Erzsi. 1. Nincs meg. 2 Fercnc-
körut 19. 3. Rákóczi-ut 23. 4. Pálfy-tér ö. 
5. Vörösmarty-u. 78/b. — F. Jenő. Kérésének, 
hogy egy néhány szinészeti szakkönyvvel ír.e^-
isxiertessük, szívesen teszünk eleget, már csak 
azéit i s , I l i ivel olvasóink közül többen kérték 
föl erre a rovatvezetőt. A legtartalmasabb munka 
a három kötete; „Déryné naplója", mely a mult 
század nevezetességeit foglalja magában. Bayer 
József két kötetben megirta a „Nemzeti Játék szia 
Történetét", ebben a magyar színészet múltjára 
vonatkozólag igen becses adatokat talál ; ugyan-
csak ő tele való a „Shakespeare drámái Magyar-
országon" c. munka. Rakodczay Pál két kötetbe« 
megirta (Egressy Gábor és kora c. munkájában) 
a legkiválóbb tragikusunk é l éé t és koitársai 
működését. A memoár-irodalom remeke Molnár 
Györgynek két kötetes műve, melynek „Világos-
tól—Világosig" a cime, — egy másiké pedijj 
„Világos után", — úgyszintén ö irta meg Shakes-
peare és Molière jelesebb színdarabjai gyöngy-
szemeit. Becses tanulmány Salamon Ferenc 
Silberstein Ö.vös Adolf munkája, a „Dramaturgiai 
dolgozatok", S igligeti „A dráma és válfajai", 
Sziiry Dénes „Drámai impressziók"-ja, Egressy 
Gábor is szaporította a szakmunkákat. Két nagy-
szerű könyvének cinie: „A színészet iskolája" é« 
,A színészet könyve". Beöthy Zsolt munkái 
,Színműírók és Színészek", „Színházi esték", 
.A tragikum". Császár Imréé: „A szinész alko-
tása", „A művészetről". Gyulai Pá lé : „Drama-
turgiai dolgozatok", „A vén szinész", „Az e l s i 
magyar komikus". Névy Lászlóé: „A drámai 
középfajok elmélete", „A komédia elmélete", 
„A tragédia elmelete", dr. Bárdos Artúré: „Az 
uj szinpad". dr. Hevesi Sándoré: „A szinjátszái 
művészete", „Az előadás művészete". Szigetvári 
Iván : „A komikum elmélete", stb. Az itt felsorolt 
müvek természetesen nem merítik ki az összes 
szakkönyvek cimeit, lehetőleg csak a fontosab-
bakat jegyeztük ide. Irodalmunkban megjelent 
ezenkívül még vagy 400 szinészeti szakmunka 
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és számos szakcikk. Ezek felsorolására nir.cs 
helyünk. Ha azonban az érdeklődök felkeresnek 
bennünket, mindig készséggel adunk útbaigazítást. 
Egyébként, e műveket meg lehet rendelni a 
Színházi Élet kiadóhivatala utján. 

Sasvári Lenke. 1. Nincs más mód, mint be-
iratkozni valamalyik sziniiskolába. Ha mint irja 
öt középiskolát végzett cs jó hangja van. Ugy 
föltétlenül fölveszik. 2. Az Országos Színész-
egyesület iskolája Lipót-körut 1. alatt van. — 
Luci. 1. Havas-u. 2. 2. Szerecsen-u. 57. 3-
Rákóczi-ut 76. 4. Sziget-u. 38. — Cs. folly. 
Nem kell ilyen iskolát végeznie. Jelentkeznie kell 
valamelyik filmgyár irodájában fölvételre. — Mozi 
rajongó. Elegendő, ha a film témáját lehetőleg 
hőven, részletesen leirja s azt beküldi valamelyik 
filmgyár irodájába. — /.. Aranka. 1. Nincs fele-
sége 2. Nőtlen 29 éves. — K. L. Heves. Az 
cmlitett iskoia valószínűleg nem nyílik meg. — 
AI. Ilona. A megváltozott viszonyok folytán újból 
bizalommal fordulhat az említett sziniiskola 
igazgatójához — Seii. Rózsika. A címe Krisztina-
körut 15. — \V. Olga. Próbálja meg a Vígszín-
ház szinésziskolájához fordulni. (Lipót-körut 1.) 
IV. Gittuska. 1. Budapesten született 1894-ben. 
2. Igen. 3. A Stár filmgyárnál szerepelt először 
4. J,\szott színpadon is, n Belvárosi Színháznak 
tagja volt. — W. Gindóka. 1. Újpesti rakpart 4., 
2. Nem fogják operálni. 3. Rákóczi tér 16. 4 - 5. 
A Belvárosi Színházban tessék érdeklődni. — 
T. Manci. A kérdezett énektanárnő címe: Heraldné, 
Krisztina-körut 89. sz.— Balaton. A Beregi-albumot 
a Színházi Élet boltjában megkaphatja. — S. Alice 
1. nőtlen. 2. 2£. éves. — Magda. A Művészeti 
Almanachot még megkaphatja a Színházi Élet 
boltjában. (VII, Erzsébet-körut 29.) — Éva. A be-
küldőit versek nem a mi lapunknak ví.lók. — 
A. Erzsi. 1. Az emiitett i-kola nem nyílik most tnár 
ine,». A sziniiskolák ellenben megnyílnak. A szini-
egyesület iskolája (Lipót-körut 1.) már n egnyílt. 
A Rózsahegyi Kálmán Népszínház u. 22. sz. alatti 
iskolája e hó közepén nyílik meg. 2. A kérdezett 
művésznő a Pannónia s'.állóban lakik. — T. Sári. 
Nős. — V. Géza. Ebben a hónapban megala-
kulnak újból, illetve átszerveződnek a film-
gyárak. A hó végén valamelyik filmgyárnál, pl. 
a S'.arnál (Kossuth Lajos-u 13), a Korvinnál 
(RAkóczi-ut 9.) vagy a Phönixuél (Rákóczi-ut 76.) 
kell majd jelentkeznie, hogy nem használhatnók-e 
mint segédrendezőt. —24 éves előfizető. Amennyi-
ben a hangját akarja kiképeztetni ugy fordulhat 
teljes bizalommal Gu'.hy Sománé énekiskolájá-
hoz Rákóczi tér 6. 2. Bármelyik fővárosi tánc-
akadémiához forduljon. 3. Royal-szálló ? 

Kíváncsi. 1. Nőtlen. 2. 12 éve. 3. Több orfeum-
ban. — Piry. Erre a kérdésié nem feleJhetünk. 
Amennyiben tényleg olyan fontos az ügy, e rovat 
vezetőjét tessék személyesen a szerkesztőségben 
megkeresni. — Kapuvár 19. 1. 2. P. J. a városi szín-
házban jMszik. 3. Rákospalotán tartozkodík. 
4. 20. 5. Nem. — Média. 1. Nőtlen. 2. 22. 3. Igen. 
— Érdeklődő. 1. Amennyiben feltűnően jó meg-
jelenése és tehetsége van, ugy érvényesülhet. 
Jelentkeznie kell valamelyik filmgyár irodájában. 
2. Nem. 3. Már vissza is jöttek. — Álarc. 1.36. 
2. Erre a kérdésre nincs módunkban felelni. 
3. Van. 4. Több tehetséges ember van közöttük. 

Maszirozás és kozmat ika i k e z a í é s 
e i fenébsn te l jes el látást ke res I n t e l -
l ikens leány. Rákóczi-ut 65. a ein. 

- — — - — 1 
1 I B I SZÍNHÁZI É L E T ÉV-

Ű I KÖNYVE, 

M Ű V É S Z E T I 
Ü L M A N Ä C H 

[ Szerkesztet te : rsCZK SAN DO K 
j A színház, irodalom és rnü-
1 vészét minden ágáról, rend- a 
\ kivin sok és é r d e k e s o i - | 
• vásni való, becses adatok, 1 

továbbá novellák, versek, i 
essayk a legkiválóbb írók § 
tollából, rajzok, fotográfiák S 
stb. 1 

A vaskos t 
kötet ára: I 

í 
Kapható minden könyv- I 
kereskedésben, tőzsdéóen 1 
és a SZÍNHÁZI ÉLF.T I 

1 Boltjában, (VII. kerület, 1 
i Erzsébet-körut 29. szám.) 8 

É r d e k f e s z í t ő k és m u l a t t a t ó k 

SZEMES BÉLA KÖHYIfO: 
C s u d a s z é p M a g d a 

(Egy pesti leány regénye.) Ára 12 korona. 

A enezteSen fáncosné 
Ára 8 korona. 

A Krifiéf-féri Kolumbusz 
(Útirajz.) Ára 5 korona. 

A z ö l d b ő r ü p r i m a d o n n a 
(Tréfák.) Ára 5 korona. 

Kapha tók s „Szinli&zi Éle t" bol t jában, VII, Erzsébet-körut 29 

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

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

forró lüktetésű drámává. 
Solti ára 10 korona és 10 % drágaság! pótlék j 
Kapható a „Színházi Élet'boltjában, VIL, Erzsê- I 
bet-körut 24 és minden könyvkereskedésben j 
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Színházi képrejtvény 
Megfejtési határidő 1919 szeptember 13. 
A megfejtést és a megfejtők névsorát lapunk 

33. számában közöljük. 

f f M 

e C T 

A megfejtők között a következő dijakat sor-
soljuk ki: 

I. dij : .Mátyás" történelmi dráma, irta Fényes 
S tmu. 

II. di j : Rajnai Gábor arcképe. 
III. dij : Dal a gittáron cimü kotta, irta 

Andrássi Ede. 
A Színházi Élet 28. számában közölt képrejt-

vény helyes megfejtése : Lakatos László. 
Az 1. dijat Barta Lajos „Örvény" cimü szín-

művét Czenner Kálmánné, VI., Szondi u. 82. 1. 8. » 
g II. dijat Várkónyi Mihály arcképét foanovich 
Nóra, IX., Ráday-u. 16. I. 18., a III. dijat Zerko-
witz Béla „Én nem tudom miért?" cimü kottá-
ját Holly Antal, VIII., József u. 74. II. 14. nyerte el. 

Helyesen fejtették meg még: Aszódy Margit, 
Wesselényi-u. 13., Belacsek Vilma, Kispest, 
Bártfay Jolán, Magyaróvár, Bogdánffy Irén 
Magyaróvár, Blass Frida Nefelejfs-u. 50., Czi-
rányi Boriska, Szerecsen-u. 52., Nagy Erzsike, 
Rákospalota, Dezső Mária, Rákóczi-ut 8/b., Déry 
József, Várfok-u, 8., Elek Boriska, Villányi-ut 10., 
Eghy Rózsika, Kaposvár, Eötvös Jenő, Tass, 
Fíirkasoví-zky Ferenc, Zalaegerszeg, Földes 
Gizilla, Podmaniczky-u. 43., Farkas Irén, Kis-
kunltallas, Güttinger Rózsi. Kecskemét, Grün-
berger Renée, József-tér 14., Glück Lilly Wes-
selényi-u. 57., Gi.lár Anci, Némeívölgyi-itt 70., 
üroszmann Gizella, Újpest, Gang Ciliké, Eszter-
gom, Gombos Ilonka, Bálvány-u. 26., Haán.Pál, 
Hajtsár-ut 5/c., Hawlicsek Ferenc, Andrássy-ut 19., 
Huszerl Kató, Erkel-u. 18., Hegyessi Erzsébet, 
Népszinház-u. 12., Háüóssy József, Erzsébet-
körut 18., Hirsch S. Sándor," Lázár u. 16., Hoch-
hoiíer Jolán, Rákospalota, Hönig Nándor, Dob-
utca 82., Hickel Mária, Nefelejts-u. 50., Istoko-
vics Mariska, Újpest, Illés Bözsike, Szigetvári-u. 
10., Juhász Ágoston, Rózsa-u. 61., juhász Lujza, 
Sziget u. 16., Klein Ibolya, Balassa-u. 11., Kan 
csár János, Gödöllő, Kertész Sándor, Szondi-u. 

79., Karsay Károly, Gödöllő, Kriszt János, Hat-
van, Krappal Margit, Váczi-ut 54., Kerényi 
Boriska, Práter-u. 54., Krämer Klára Miskolc, 
V. Láng Renée, Szondy-u. 95., Lewin Böske, 
Bpest, Licht Irén, Wesselényi-u. 13., Licht 
Sámuel, P. M. K. B. Lövöldctéri fiókja, B. Mol-
nár Frida, Cegléd, Mitelmann Károly, Lajos-
utca 121., Müller Mariska, Esztergom, Molnár 
János, István-ut 28., Nyitray Ármin, Damjanich-
utca 27., Nagy György, Verseny u 10., Nagy 
Ilonka, Rákosszentmihály, Ösztreicher Artúr, 
Damjanich-u. 46., Pécsi Gusztáv, Szövetség-
utca 52., Pákh Albin, Kecskeméti-u. 4., Rosen-
mann Manci, Kispest, Ranschburg Lily Hernád-
utca 32.. Rein György, Tápióbicske, Singer 
Ferike, Ó-u. 42i, Salzberger Rózsa, Wesselényi-
utca 18., Steiner Imre, Hatvan, Szende Zoltán, 
Ballatonlelle, Schiffer Böske, Dob-u. 112., Schäffer 

• Lenke, Devecser, Sz2czal János, Ó-Buda Timár-
utca 13/a„ Sttankó Sárika, Monor, Szerérri Erzsi, 
Bercsényiu. 3., Timka Hilda, Újpest, Vajda Nusi, 
Baross-u. 28., Winter Rezső, römvölgy-u. 20., 
Weisz Ellus, Vilmos császár-ut 10., Wickler 
Mihály, Kecskemét, Weiner Vilmos, Ózd, Winter 
Miklós, Örömvölgy-u. 20., cseitey Zórád Etelka, 
Ferenc-tér 1., Zsoldos Ernő, Nefelejts-u. 57. 

A szerkesztésért felelős : INCZE SÁNDOR 
Igazgató: MOLNÁR IMRE 

E g f i i ü i k o z n e t t k a l Mimi 
J í z s e f 49 51. Tantt rtnyok felvétetnek. Hajszálakat, szép!«« 
szemíSlcáőt, mitessert eítárolit vlllanycyal. Aro'u&uilftSütft« 

végleg eltávolít öí-.ch .sí«!>ei 
kozmetikai Intézető. Mindennes.Q 
szépséghibák kestlése, »zeplőel-

tivolitte, ráncok kieimitása, arcgozölés és arortasszázs ju-
ínyos bérletben. Budapest, VII., Almáasy-ctca 8. szAas. 

Mindent takarít 
n 

T a k a r í t á s i 

fordul. 

¥11.. l e r t M c i I I Telelőn: Jőzsef l i t—SS. 

Hajszálakat nők arcáról, kar-
Iáról k i i r t j a 
f s l s i ő s n é g g e i 

Pfíil ít? CÄfinSfA kozm. intézete, Andrásey-nt 8S. I. <-m. 
lULLAa UftiiULI H Ragten! hatás. Mieden eddigit felülmúl. 
» M I R A C L E * hajeltávolitészer széLSüidése utasítással. 
Arcápoláí!. összes szépséghibák kezelése. Szemöíceirtán. 
Bámulatos hatású háwlaBztészerek, ára 3 6 K. — Pouder-
pótló 2 0 korona. Hajnövesztö £ 0 borona. — ílajfestő 
a a korona. Illat- és szépitő.izerek. Érdeklődésre válasz 
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