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" t t ^ ^ w emzeti időkben magyar darab-
r ^ H bal kezdi szezonját a Nemzeti 

J ^ ^ ä színház: az első előadás Gábor 
Andor „Palika" cimíi darab-

jának bemutató-előadása lesz. Hogy min-
denki nagy kedvvel és izgalommal készül 
a bemutatóra, az most nem frázis. A kedvet 
az okozza, hogy nagyon jók a szerepek; 
az izgalmat az, hogy nagyon nehezek. 

Gábor most másodszor kerül szinre a 
Nemzetiben. Három évvel ezelőtt játszották 
Liptai Imrével együtt irt „Sarkantyú" 
cimü darabját. Akkor a kritika az örven-
detes és elismerő meglepetés hangján vette 
tudomásul, hogy a legviccesebb kuplék 
és a legfalrengetőbb Pufi-mókák vidám 
embere igen jól kezeli azt a tollat is, 
amely komoly és mélyen járó témák iro-
dalmi sulyu mondatait veti papirra. Most 
ez még örvendetesebben és erősebben ki 
fog derülni. Gábor, aki tenger darabot 
lefordított már életében és kísérteties biz-
tonsággal ismeri minden szó, gesztus és 
szin teátrális hatását, fiatal éveit messze 
túlnövő öreg rutinnal ír a színpadra s ez 
a biztonság, amely már egy fölényesen 
kezelt kézügyességgé vált nála, engedel-
mesen szolgálja a komoly és tehetséges 
költő célját, az értékes téma színpadi 
érzékitését. 

A téma ezúttal egy fiatal fiu erős tra-
gédiája. Palikának hívják a fiút; már nem 
kis gyermek, de még nem férfi. Most tette 
le az érettségit egy vidéki, drága inter-
nátusban, ahol bőkezű nővére nevelteti. 
Ez a nővér színésznő s a naiv Palika 
boldogan és hálásan gondol nővérére, a 
nagy művésznőre. Az érettségi után haza-
jön Palika és megtudja a nagyon is mez-

telen valóságot. A nővére igen kis színésznő, 
de annál nagyobb kokott és őt gazdag 
nagyurak diszkrét pénzén nevelték ilyen 
előkelő internátusban. A tizennyolc esz-
tendő naiv gyereksége és esetlen idealiz-
musa nem birja el ezt a brutális lelki 
csapást. Innen a fiu tragédiája, ebből a 
csomóból visz a kibonyolódáshoz az író 
egész sor megrázó jeleneten át. Hogy mi 
a vége, azt a bemutató előtt nem illik 
részletesen elmondani, Palika minden-
esetre életben marad annak a számára, 
akibe szerelmes. Mert hiszen az csak ter-
mészetes, hogy tizennyolc esztendejével 
szenvedélyesen szerelmes. 

Ezt a szerepet, a legérdekesebb és leg-
nehezebb szinészi feladatok közé tartozót, 
Rajnai Gábor fogja játszani, a Nemzeti 
színház Király Ernője, Csortosa és Kör-
nyeije egy személyben. Olyan passzióval 
készül a bemutatóra, mint annakidején 
a Faunra készült. Kétségtelen, hogy ennek 
az alakításnak szinészi sikere sem iesz 
kisebb. 

Egy másik főszerepet Rákosi Szidi 
játszik : ő a Palika anyja. Az ő páratlanul 
éles jellemző erejének itt kiváló tere van. 
Az anya, ahogy meg van irva, a legszíne-
sebb és legeredetibb színpadi alakok 
közül való, — méltó a Rákosi Szidi ős-
humorára. Hasonló az eset Palika apjának 
a szerepével. Ez az apa egy furcsa, sze-
rencsétlen részeges fráter. Somlay Artúr 
játsza, — a szerep lélektani finomságait 
és egészben véve érdekes nyers erejét az 
isten is neki teremtette, Paulay Erzsié 
sem kis feladat és szintén nem érdektelen : 
ő játsza a nővért, az élettől agyonhajszolt, 
családjáért küzködő, boldogtalan kokottot. 



2. oldal SZinilAZ! ÉL£T 

Bayer Gizi, a Nemzeti-szinház uj tagja. 

A Rajnai partnere pedig: Bayer Gizi, 
a Nemzeti legújabb naivája. Voltaképpen 
még kezdő színésznő. A szerzők nem 
igen szeretik, ha uj erőkkel éppen az ő 
darabjukban kísérletez a színház. Kétsze-
resen esik tehát a latba, ha Gábor Andor 
a női főszereplőre vonatkozó kérdéseket 
ragyogó arccal és ezzel az egy szóval 
intézi el : „Nagyszerű ! ' A Palika sikere 
egy egész sor színészi sikert rejt magá-
ban előre, s e sikerek között nem a leg-
kisebbnek ígérkezik a Bayer Gizié. Egy 
bájos, tide kis leányt kell játszania, Palika 
családjának egy távoli hozzátartozóját, 
akit a drámai összeütközés először gyen-
géd rokonból szerelmes bakfissá, majd 
szerelmes bakfisból komoly, szilárd, nemes 
nővé avat. Hosszú a skála, nem kis léleg-
zetvétel kell hozzá. De akik próbát láttak, 

azt mondják, hogy lélegzettel bőven, sőt 
pazarul bírja a kis Bayer Gizi. 

Mindent összevéve: ha valaha előjelek 
ígértek valamit, akkor a Nemzeti Színház 
szép és komoly sikerrel kezdi a szezont. 
Még pedig magyar író sikerével, ami az 
egészet mégegyszer olyan becsessé és ro-
konszenvessé leszi. 

Műsoron 
Ennyi keresztnév aligha 
Szerepelt még mint e soron 
Levő darabnál : 
Gábor Andor : Palika. 

* 

Ehhez nem férhet kétség, 
A Nemzeti áldozatkészség 
Szobrába egynémely szinész is 
Verhetne egy szeget 
Azt a bizonyos : „szerződést szegett 

* 

A Lyon Lea sikere miatt 
— Könnyű, ezt megjósolni előre. 
Mig az „Éviké" sorra kerül 
Régen Éva lesz már belőle. 

* 

A napokban fenn voltam 
Bécsben 
És fenn 
Kedves meglepetésben 
Volt részem. 

Sokat 
Tapasztaltam ; többek közt azt is 
Hogy utánozzák a magyarokat. 

És nem kis 
Büszkeség fogott el, mert a színházak 
Németül játszanak Bécsben is. 

Szenes ember 



SZinuÁZl ÉLET 3. olda! 

Medgyaszay Vilma — Rózsahegyi Kálmán — S a j ó Géza Mészöly felv. 
Modern Színpad. „Vájjon mit csinálnak." 

/Viodern Színpad másodig 
hónapja. 

Ä
kabaré uj rezsimjének műsora 
nemcsak nagy sikert és példát-
lanul zsúfolt házakat hozott, 
hanem titkos gondokat is: hogy 
lehessen összehozni ezekután 

olyan műsort, amely legalább olyan jó 
legyen, mint az első volt. És most itt a 
második műsor, eddig kizárólag pótszékes 
házak nézték és esténként a távozók közt 
itt-ott felbukkan a megjegyzés: „Ez még 
jobb, mint a mult hónapi". Bárdos Artúr 
fáradhatatlan munkakedvének, ötletességé-
nek és rátermettségének ennél szebb bókot 
senki nem mondhat. 

Mint a mult hónapi műsornak a Va-
sziljka, ugy ennek is megvan a maga 
szenzációja. Ezúttal Emőd Tamás a büszke 
szerző, a darabnak pedig „Vájjon mit 
c s i n á l n a k ? . . . " a cime. Megragadó és 
ellenállhatatlanul kedves dolog ez. Messzi 
Tatárországban játszik, egy tatár menyecske 
házánál, ahol két jó magyar baka sínylő-

dik muszka fogságban. Az egyikbe bele 
is szeret a menyecske és titkon szökni 
segiti őket. Csupa sziv és hangulat a kis 
darab és hogy a méltó sikere meglegyen, 
ahhoz a tehetség egész garmadája segiti. 
Először is : a két főszerepet Medgyaszay 
Vilma és Rózsahegyi játsza. Mindakettő 
tökéletes. Ennél Magyarországon sehol 
sem tudnak jobban játszani. Azután a 
diszletet Rippl-Rónai József tervezte, ami 
nemcsak színházi pikantéria, hanem ese-
mény valósággal, ha meggondoljuk, hogy 
Rippl-Rónai a ma élő festőművészek leg-
nagyobbjai közül való és a magyarságot 
az egész világ előtt reprezentálja. A darab-
ban előforduló orosz számok zenéjét fol-
kloristák gyűjtötték orosz fogolytáborok-
ban. Van köztük egy altató-nóta ; ragyogó 
igazgyöngye a népköltésnek. Erre külön-
ben Gorkij irta azt a szöveget, amelyet 
Medgyaszai Vilma páratlan nagy művé-
szettel eredetiben ád elénk. A darab töké-
letes és izig-vérig művészi színpadi meg-
jelenése Bárdos Artúr szcenirozását ma-
gasztalja, és eléggé meg nem dicsérhető 
szép munka. 



4. oldal 

Még egy darabja van a Medgyaszai— 
Rózsahegyi kettősnek. „Kávéház" a cime ; 
hogy ki irta az nem nyilvános. Mi tudjuk, 
hogy négyen ültek össze és négyen irták 
a lecsúszott zsentri kis történetét. Bizo-
nyosan ezért van annyi ötlet és tehetség 
benne. 

A blüettet most Harsányi Zsolt és 
Nádor Mihály irták. „Három árva" cimen 
arról szól, hogy Nizsinszki, Jadlovker és 
Tango ugy élnek nálunk a háború alatt, 
mint hal avizben. Gellért Nizsinszki-maszk-
ján meg lehet szakadni a nevetéstől. 

Roppant mulatságos a Gábor Andor 
és Szirmai Albert kis operettje, amely a 
cár hadba indulásáról szól. Boros a cár 
és Vidor Ferike a cárné. Amit a tízperces 
kis operettben csinálnak, az maga a kabaré 
és valóban az ötlet és szatira gurmand-
jainak való. 

Karinthy Frigyes paródiát irt a Lyon 
Leáról. Sajó a rabbiban mind rendkívül 
elmés irodalmi tréfákat, Békefi mint nagy-
herceg Törzsöt, Hollós Rózsi pedig Gomba-
szögi Fridát utánozza. És mikor Huszár 
bejön, hogy a drámai göböt, mint Seiffen-

OTUÁZÍ ÉLET 
steiner Salamon, megoldja, mindenki az 
oldalát fogja a kacagástól. Békefi „A ka-
bala" cimü kis tréfája is mulatságos szám. 

A magánszámok ! Csupa ötlet és kaca-
gás, vagy más oldalon a legfinomabb 
költői szépségek. Medgyaszay Vilmának 
Ernőd Tamás „A faláb" cimen és Nádas 
Sándor „Ki tud róla?" cimen irt uj számot. 
Mindakettőnek nagyértékü zenéjét Szirmai 
Albert irta. 

Óriási sikere van Kökény Ilonának. 
Egy bécsi szubrettet persziflál azzal a 
pompás kupiéval, amelyet Harsányi és 
Szirmai irtak neki. Mióta a kabaré fenn-
áll, nem volt erre példa: a közönség 
beletapsol a második strófa refrénjébe. 
El lehet képzelni, mi van a harmadik 
strófa után. Boross pedig az elhunyt kis 
vízilóról szóló Gábor-Szirmai-kupléval 
már megtalálta az idei nagy slágert. Ez 
a kupié egyike a legelmésebbeknek, ame-
lyeket valaha irtak. 

Vidor Feri jóizü és aktuális cseléd-
nótája a német katonáról éppen olyan 
nagy hatású, mint Sajó uj dala és aktuá-
lis kupiéi. (Sajó a darabokban is feltü-

Konc — Pécsy Erzsi — Hollós Rózsi Mészöly felv. 

„Chopin." Modern Színpad. 



SZinUAZi ELET 5. oldal 

Sajó Géza Medsyaszay Vilrr a Rózsahegyi Kálmán Mészöly feiv. 
(A cigány) (A kasszatündér) (cikefalvi Kukó Aladár) 

Modern Szinpad. „A kávéház." 

nően tehetséges.) Nagy sikere van Hollós 
Rózsi elmés uj Pierrot-dalának, és Sellő 
Ilus egy iskoláslány-kupléval meglepő 
tehetségnek mutatkozik. 

A kabaré uj tagja, Forgács Rózsi, 
Gábor és Reinitz egy komoly szép melo-
drámáját szavalja. Vers és színésznő egy-
máshoz méltóan művésziek és emelkedet-
tek. A legújabb tag Pécsi Erzsi, debüje 
pedig általános feltűnést keltő nagy siker-
rel járt. Két müdalt adott elő : egy Jensen-
számot és Bizet hires pásztordalát. Kolo-
raturája és előadásának művészi bája a 
nagy és kiváló énekesnőkével vetekszik. 
Ha igy folytatja, utoléri a legelsőket ez a 
rendkívül csinos szőke asszony. A „Cho-
pin" cimü zenei kép (mellesleg: pompás 
kabaré-ötlet) arra ad alkalmat neki, hogy 
elénekelje Chopin örök /4-moll-keringőjét, 
amelyre Harsányi Zsolt irt verset. Nem 
lenne csoda, ha ez a 
divatba jönne és aki 
mindjárt Chopin-valcert 
Pécsi Erzsi megmutatta, 
kelni. Ebben a képben különben, (amely-
nek művészi beállítását Bárdos Artúr ter-

vers hamarosan 
énekelni szeret, 
énekelne otthon, 
hogy kel! el éne-

vezte) Hollós Rózsi is feltűnik egy finom 
és légies Chopin-tánccal. Kívánatos volna, 
ha a kabaré ezeket a zenei képeket ren-
desen folytatná a muzsikakedvelők igaz 
művészi örömére. 

Mi a műsor vége? A Pufi-darab. Gábor 
Andor frappáns humora most a zsir-
kérdésről beszélteti Pufit. A hallgatók 
még a ruhatárban is szemüket törlik a 
kacagás könnyeitől. A kabaré eredetileg 
tán nem szinház, de a Modern Szinpad 
olyan, mintha a legjobb szinház volna 
Pesten. 



6. oldal szinuÁzi c m 

Kormos Ilonba. 
(A cimképhez.) 

A Télikertben valóságos nagy operett-
színházhoz illő nagy operettsiker van: 
Mérei és Ötvös Adorján „Rózsalánc"-át 
minden este viharos tapsok ünneplik. 

Ezeknek a forró tapsoknak jó része 
Kormos Ilonkának szól, aki a darab egyik 
főszerepét játssza. A kedves és kitűnő 
magyar szubrett igen gyors egymásután-
ban aratja a sikereket. Még nem olyan 
régen a bécsi Raimund-szinház kényes 
közönsége ünnepelte. Onnan amerikai 
túrára készült, de közbejött a háború 
és Kormos Ilonka vendég gyanánt a budai 
színkörben lépett fel. A Pirosruhás hölgy-
ben különösen emlékezetes sikere volt. 

A budai szezon végén aztán a Télikert 
nyerte meg nékány vendégestére a mű-
vésznőt. A „No de méltóságos ur"-ban 
való szereplése ezt is felülmúlja. Minden 
tánclépését és énekhangját zugó taps 
követi: 

E heti számunk címlapja igazolja, hogy 
a tehetségen felül még más is kell a nagy 
sikerhez: olyan szépség, mint amilyen 
erről a képről mosolyog rá az olvasóra. 

Szinészg\?erel<el(. 
Két kis barátnő fényképe : Lánczy 

Margité és Ághy Böskéé. Két üde, fiatal 
lány, aki már tagja a Nemzeti Színháznak, 
a tradíciók tiszteletreméltó csarnokának. 
A két kis lány a helyén van itt a tradí-
ciók között: mindakettő a régi szinész-
családból való. Lánczy Margit a felejt-
hetetlen Lánczy Ilka kis leánya, Ághy 
Böske pedig Ághy bácsié, aki hosszú 
ideig volt neves vidéki színész, legutóbb 
pedig a Kolozsvári Nemzeti színház ügye-
lője. A kislányok tehát a vérükben hord-
ják a tehetséget. Semmi kétség: gyakran 
és örvendetes sikerek közepette fogunk 
még találkozni a nevükkel. Adja Isten 
nekik is, a Nemzeti Színháznak is. 

Mészöly felv. Ághy Böske 
A Nemzeti színház tagjai. 

Lánczy Margit 



SZinUAZl ELET 7 0M3I 

Harctéri gondok. 
— Szerkesztői üzenet. — 

Dr. Kovásznai Gábor. Remél-
hetőleg nem fogja rossz néven 
venni, hogy hozzánk intézett kér-
déseire a nyilvánosság előtt fele-
lünk. De nem lehet leküzdeni egy-
könnyen az örömet, amelyet afelett 
érzünk, hogy a lövészárokban vala-
kinek kedve és ideje lehet vissza-
gondolni az itthonhagyott szép 
és kedves dolgokra. Itt küldjük 

önnek a harctérre a „Színházi 
Ëlet"-et azzal az őszinte kíván-
sággal, hogy ezeknél a gondok-
nál a lövészárokban soha nagyobb 
gondja ne legyen. Egyszersmind 
sietünk felelni a kérdéseire: Pet-
rás Sári most jött haza Bécsen 
keresztül Schweizből, a Bristolban 
lakik és a Királyban fog fellépni. 
Lonzay Annie most nem játszik se-
hol és csendesen éldegél Főherceg 
Sándor-u. 27. sz. alatti lakásában. 

Hétfőn, mint rendesen , Zug-
ligeti megje lent a szerkesz tő-
ségben. A kalapját hanyagul rá-
tette arra a p o h á r sörre , ame-
lyet a segédsze rkesz tő hozatot t 
magának . 

— Uraim, — mondta ellent-
mondás t nem tűrő hangon. — 
Költő vagyok ! 

— Nem. — véltük mi — in-
kább a sorsharag , amely a 
költővel egy anyaméhben szü-

letett és minden hétfőn meglátogat bennünke t . 
— Most ne t réfál junk, — mond ta — csinál-

tam egy ódát a Katona József szobrának le-
leplezéséhez . Ott el fogom szavalni. Az első 
közlés diját, mint D'Annunzió a quartoi beszéd-
del tette, illő összegért á t engedem önöknek . 

— Pardon , tud tunkkal Katona Józsefnek 
nincs szobra . Nem is készül . 

— Elég disznóság, —vélte Zugligeti — ez jel-
lemzi Magyarországot . E lvég reaBánk bánkö l tő -
jéhek igazán kel lene Budapes ten egy szobor . Én 
a leleplezési ódát már meg is csináltam. Önök 
csináljanak szobrot . Önök, egy szinházi lap, — 
ez az önök kötelessége. Tessék nyüjtést indítani. 

— Most más ra kell a közönség pénze, nem 
szoborra . 

— Na kérem, helyben vagyunk. Ide akar tam 
kilyukadni. Egy ötletet hoz tam önöknek arra 
nézve, hogy kell ezt a szobro t egy kra jcár 
költség és fá radság nélkül leleplezni. 

— N o s ? 
— Nagyon egyszerű .Telefonozni kell Fényes 

Lászlónak. Ő ugy leleplezi, hogy olyan még 
nem volt. 

Zugligetit felszólítottuk, hogy távozzék. 
— Hát legalább vegyék meg az ódát. Már 

kész van. 
— Hol v a n ? 
— Készen van a fe jemben . Már csak le kell 

írni. Rögtön leirom, ha kell. 
— Tudja, mit, kap egy koroná t , ha nem írja le. 
— Gyerünk ! — mondta Zugligetijszigoruan. 

A koroná t á tvet te és zsebre te t te Aztán feltette 
a kalapját az ódá jára . Ekkor előkerült az el-
veszet tnek hitt sör. Zugligeti sz igorúan meg-
itta és méltóságtel jesen távozot t . 

/ 

j 
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Csortoseknál. — Néhány percig az Operaházban. — 
Hogyan jutott fogságba Garamszeghy Sándor? — 

Beregi Oszkár és a bolgár bevonulók. 

Tudnivaló dolog, hogy Csortos Gyula 
nemcsak kiváló színész, hanem feltűnő 
tehetségű rajzoló is. Tehetségének ez a 
képzőművészeti vonása első pillantásra 

Csortosék és kis leányuk, Mária. 

meglátszik a lakásán. Csortosék a Mérleg-
utca 2. számú házban laknak és a ked-
ves, meleg lakás Ízléses berendezésén 
szemmellátható, hogy akik ezt a bájos 
fészket berendezték maguknak, ugyancsak 
értenek a dologhoz. Szinek, vonalak mű-
vészi harmóniája, otthonos és intim leve-
gője bizonyít amellett, hogy ez a lakás 

igazi művészember la-
kása. És pedig nem a 
koszorú-szalagokkal és 
virágcsokrokkal hival-
kodó lakás, hanem az 
emelkedett ízléssel be-
rendezett előkelő ott-
hon, amely nem arra 
való, hogy a színész 
kiállítást rendezzen be 
benne saját magából, 
hanem arra, hogy a 
művész magának való 
otthont találjon benne. 

Ebben a lakásban 
éldegélnek Csortosék 
ketten, sőt mi több : 
most már hárman. A 
harmadik egy igen fia-
tal hölgy, korára nézve 
éppen most egy fél-
éves, amennyiben ápri-
lis 11-én született, a 
nemzeti ünnepet ilyen-
formán a Csortos-há-
zaspár számára külön 
nagy ünneppé avatván. 
Neve : Csortos Mária, 
foglalkozása: urileány. 
Tervei a jövőre nézve 
egyelőre ismeretlenek. 
Az apja, aki most ter-
vez helyette, kijelen-
tette, hogy semmiesetre 

Mészöly feiv. sem lesz színésznő. 
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Pedig kétségtelen, hogy nagyon tehetsé-
ges kislány; azt, hogy a „papa" és „mama" 
már a legtisztább szövegkiejtéssel tudja 
szavalni. 

De ne vágjunk a dolgok elébe. Ebben 
a finom és kedves lakásban kerestük fel 
Csortosékat, hogy mondjanak el maguk-
ról egyet-mást a Színházi Élet olvasói 
számára. 

— Most minden szabad percemet és 
minden munkaidőmet, — mondotta Csor-
tos, — a Vigszinház uj darabja foglalja 
le. Az „Őnagysága ruhája" ez a darab, 
Knoblauchtól való és számos képen 
keresztül azután hat különböző szerepet 
játszom a legkülönbözőbb miliőkben, a 
legkülönbözőbb kosztümökben. Szép, ne-
héz és különösen kedvemre való feladat. 
A darabot éppen ugy szeretem, mint a 
szerepet. Szép és szí-
nes a dolog ; hollan-
di környezetben játszó 
képe például a leg-
szebb németalföldi ké-
pek művészi levegőjét 
viseli magán. A próbák 
erősen folynak, min-
denki nagy kedvvel 
próbál, én különösen, 
és persze. Más mostan-
ság nem érdekel, ez 
a darab és ez a sze-
rep teljesen lefoglal. 

Ezek után Csortos-
néhoz fordultunk, aki-
nek Bamberger Frici 
korában is mindenki 
utána fordult az utcán, 
de most még bájosabb 
és érdekesebb, mint 
lány korában. Feltettük 
a kérdést, amely az 
olvasót bizonyosan a 
legjobban érdekli : ho-
gyan ismerkedett meg 
az urával ? 

— Nagyon egysze-
rű történet, persellyel 
gyűjtöttem egy gyer-
meknapon. Mindenkit 
megpumpoltam az el-
hagyott gyerekek szá-
mára és Csortos Gyu-
lát is arra vitte sétálni Mészöly felv. 

a végzete. Persze őt is megpumpoltam, 
a pumpolástól személyss ismeretség, az 
ismeretségből . . . egyszóval éztán ma-
gától jött minden. Nem sokkal később 
már Olaszországban voltunk nászuton és 
és most már itt van a baba. Drága kis 
jószág csak vele foglalkozom és igazán 
nem jut eszembe akármi egyébbel törődni. 
Nagyon visszavonulva élünk, társaságban 
nem járunk; ha elmegyünk valahova, ket-
tesben megyünk el, de mihelyt kinn vagyok 
az ajtón, már is sietnék vissza a babához. 

Ennyi gyengéd szeretet és gondosko-
dás tárgya, a kis Csortos Mária, valóban 
megérdemli, nemcsak a szülői rajongást, 
hanem a távol állók hódoló elismerését 
is Nagyon szép kis hölgy, olyan előkelő, 
hogy búcsúzáskor neki is igy köszöntünk: 

— Kezeit csókolom. 

Csortos és a kisleánya. 
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Szerdán, este nyolc óra tájban benéz-
tünk az Operaházba. Csepke, a derék 
portás vidáman üdvözöl. 

— Csak tessék, az igazgató ur fenn 
vann az irodában. 

Kern Aurél azonban nincs másodeme-
leti szobájában. Lement az első emeletre, 
tanácskozni. Ezt az egyik karmester árulja 
el. Az összes karmesterek együtt vannak 
ugyanis és várják a direktort. Az előbb 
nagy zenekari próba volt és ennek tanul-
ságait akarják megbeszélni. 

Kern Aurél benn van dr. Majovszky 
Pál min. tanácsosnál. Odabenn ugyanis 
nagy tanácskozások folytak, Majovszky, 
Kern Aurél és Tóth Imre a Nemzeti Szín-
ház igazgatója között. Ez a tanácskozás 
több mint három óra hosszat tartott. Kern 
Aurél azonban csak néhány percig vehe-
tett részt benne, mert a zenekari próbán 
ott kellett lennie. A tanácskozásról pedig 
rohamlépésben rohant fel a második eme-
letre. Mikor meglátott, még visszakiáltott: 
kezdjük már a munkát, nyakig benne 
vagyunk a tervekben . . . Mire a monda-
tot befejezte, már fenn volt a karmesterek 
között és elkezdték a délutáni próba tanul-
ságait vitatni. 

* 

Garamszeghy Sándor, a Nemzeti Színház dél-
ceg és köznépszerüségnek örvendő színésze az 
északi harctéren orosz fogságba jutott. 

Felkerestük a feleségét, a Rózsahegyi iskola 
kedves énektanárnöjét, hogy megtudjunk tőle 
eeyet-mást a fogságbajutás körülményeiről és 
Garamszeghy további sorsáról. 

Szentkirályi-ulca 36. szám alatt van Garam-
szeghyék művészi gonddal berendezett lakása. 
Kedves, meleg otthon ez, intim és finom, és 
m ntha a szobáknak lelkük volna és szivük, mely 
bizonytalan sorsra jutott gazdájuk után sir. Vagy 
talán csak Garamszeghyné szavai nyomán kél 
az emberben ilyenforma érzés 

Galíciában Tarnopol táján harcolt a férjem, 
mikor fogságba jutott. Addig a napig, naponta 
naponta kaptam tőle irást. Szeptember 13-án irta 
aL utolsó levelet. És ahogy most már a harma-
dik helyről értesülök tizennegyedikén fogták el 
az oroszok. Egv kisebb csapattal igen exponált 
helyen volt és két nagy túlerő körülkerítette kis 
csapatát. 

Néhány hónap előtt Égerben parancsnok volt 
a fogolytáborban. Sok érdekes dolgot irt akkor 
arról, hogy milyen mintaszerű rend uralkodik 
ott és mennyire leikükön fekszik, hogy a foaoly 
oroszokat a lehető legtisztább és legegészsége-
sebb módon lássák el. Innen aztán a frontra 
került, nagyszámú ütközetben vett részt, de hála 
isten semmi baja sem történt. Ezt a fényképet, 

Garamszeghy Sándor és hü „Fecské''-je. 

mely „Fecske" lovával ábrázolja szintén az orosz 
harctérről küldötte. Egy bajtársának a fölvétele. 

— Most persze egyetlen törekvésem van csak, 
hogy őt hazahozathassam. Mert erre van némi 
reményünk. A németek ugyanis hazaengedtek 
olyan, fogoly művészeket, akiket hazájuk felmen-
tett. Én is elküldöm majd a felmentő irást Orosz-
országba. Hátha akkor hazaengedik a férjemet. 

* 

Kedden éjjel nagyszámú bolgár be-
vonuló utazott át Budapesten. Bécsből 
jöttek és mentek haza, lelkesen, vidáman, 
nótázgatva és hangos hurrákat kiáltozva 
Magyarországra és népére. 

Fogadtatásukra megjelen többek között 
Kresteff Iván, a budapesti bolgár királyi 
főkonzulátus ujságiró körökben jólismert 
és népszerű titkára is, aki honfitársait egy 
kis beszédben akarta üdvözölni és további 
kitartásra lelkesíteni. 

Kresteff titkár kevéssel a vonat meg-
érkezése előtt a pályaudvaron meglátta 
Beregi Oszkár főhadnagyot, aki szolgálatra 
volt kirendelve a pályaudvarhoz. 

— Nemsokára itt lesznek a bolgár 
polgárok, szólt Beregi. 

— Nem üdvözölné őket egy szép be-
széddel ? 

— Mért ne, feleli a Nemzeti Színház 
kedvelt művésze. 
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Az ut szegletén a színházi helyárakat 
nézte e tehén és ott levonta e tanulságot 
belőle : 

Milyen dőre, hogy míg otthon ingyen 
mehetek, itt csak nyolc kroncsiért jutha-
tok legelőre. 

De bolgárul ! 
— Helyes. írja le a beszédet, és majd 

egy-kettőre megtanulom. 
így is történt. Beregi Oszkár bolgár 

nyelvű beszéddel köszöntötte a bevonuló 
bolgárokat. Érces hangon felcsendülő sza-
vainak hatalmas hatása volt. 

A bolgárok percekig hurrázták Beregit. 
Aztán pedig karban kiáltották: Dolu Srbija! 
Vesszen Szerbia . . . hl{i nem al^ar boszanl<odni. 

Bibic urat a guta kerülgette. Szép, körpályán 
járt körülötte a gutuska és egyre közelebb igye-
kezett hozzá. 

Ennek pedig az volt az oka, hogy Bibic ur 
már a negyedik elKésett színházlátogatót engedte 
be abba a sorba, melynek legszélén ült. 

Mikor már egy kissé lecsillapodott és ismét 
a színpadra kezdett figyelni, ebben a pillanatban 
egy ujabb elkésett zavarta meg. Dühösen för-
m dt rá : 

— Mért jön ilyen későn ? 
— Mert nem akarom magamat a későnjövök-

től zavartatni, felette bölcs nyugalommal az újon-
nan érkezett. 

A l{ét igazgató. 
Bárdos Artúr és Kern Aurél találkoztak 

az utcán. Az egyik a legnagyobb színház-
nak az Operának, a másik a legkisebb-
nek, a kabarénak az igazgatója. Elkezdtek 
diskurálni. Bárdos gratulál Kernnek az 
Opera közelgő nyitásához, Kern gratulál 
Bárdosnak a kabaré példátlan sikeréhez. 
Aztán elkezdtek művészeti kérdésekről 
beszélgetni és mint mű-
vészeti kérdéseknél tör-
ténni szokott, alaposan 
össszevitatkoztak. 

— Te csak ne beszélj, 
— mondta Kern tréfásan, 
a te színházad tizszer 
belefér az enyimbe. 

— Jó, jó. — mondta 
Bárdos, — csak te ne 
beszélj. Mert, hogy nálad 
mit csinálnak, azt eltudja 
játszani az én színházam. De próbálja elját-
szani a te színházad, amit nálam csinálnak! 
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A hdziszerzö sikere. 

k ücskey Tihamér,foglalkozására néz-
ve szerző volt. Nem cselédszerző, 
hanem u. n. háziszerző, igen : ká-
véházi szerző. A kávéházban min-

denki tudta róla, hogy ő egy nagy szerző. Hosszú 
hajáról és a hosszú hajhoz közmondásszerüleg 
almazkodó elmebeli állapotától könnyű volt erre 
rájönni. Aztán, hogy minden félreértést elkerüljön, 
hogy szerzői mivoltát senki kétségbe ne von-
hassa, a kávéházban sohasem fizetett és a hóna 
alatt mindig egy gyűrött kottapapirt szorongatott. 

Ez a kottapapír már évek óta ott van a hóna 
alatt. Azt hiszem: műtéti beavatkozással lehet 
majd csak eltávolítani onnan. Ez a kotta volt 
háziszerzőnk legjobb szerzeménye. Szövegét is 

ő szerezte, zenéjét is ő szerezte, hogy hol azt 
senki se tudja ; ugy van az ilyen dologgal az 
ember, mint a náthával, valahol ránk ragad, de 
hogy hol és mikor, az örök rejtély. 

Tény, hogy ez a kotta a kávéházban nagy 
tekintélyt hitelezett, vagyis kölcsönzött történe-
tünk hősének. Rücskey teljes tudatában volt 
nagyságának és ugy viselkedett, mint ahogy ez 
egy háziszerzőhöz illik. Állandóan verte a taktust, 
és hangos-tüntetően csörgette zsebében a hegedű 
kulcsokat. 

Rücskey modern gondolkodású ember volt és 
tisztában volt azzal, hogy karriért csak üzleti 
alapon lehet csinálni. Öt ügynököt fogadott 
tehát és ezek hat hónapi munka után már kilá-
látásba helyezték, hogy a közeli hónapokban 
a színészekkel és direktorokkal vezetett tárgya-
lások eredménvre fognak vezetni és kupiéját 
végre elő is adják majd. 

Napok, hetek és hónapok multak és barátunk 
változatlan és szűnni nem akaró energiával ül-
dözte azt a direktort, aki dalát előadatja. 

A mult héten azonba hirtelen fordulat állott 
be házi szerzőnk ügyében. 

Rücskey Tihamér egy este elment a Vígszín-
házba. Persze a hagyományos kotta volt ott a 
hóna alatt. Az első felvonás után mikor a lám-
pák, melyek előzőleg elaludtak, felébredtek és a 
függöny legördült, Rücskey örömében felhördült. 
A nézőtéren egy direktort fedezett fel. Rücskey 
Columbus, alig hogy felfedezte a direktort, mind-
járt elhatározta, hogy most lépéseket tesz kupléja 
érdekében. Körülbelül tizenöt lépést tett kupléja 
érdekében, mert a direktor nem messze állt tőle. 

Persze önöket az is érdekli, hogy ki volt az 
a direktor. Nem Beöthy, sem a Faludiak közül 
valaki, még kevésbbé Kern Aurél, Tóth íme, 
sőt Bárdos Arthur se, emiitett, de meg nem 
nevezett ur, egy kültelki mozi-kabarénak volt 
tulajdonos igazgatója. 

Rózsahegyi Ilonka. Uher feiv. 

Fodor Oszkár, a népszerű vidéki színész és 
rendező, ki a Lyon Lea filmen is játszik, lett a 
székesfehérvári színház uj igazgatója. Igen jó 
erőkből szervezte a társulatát és nagy ambíció" 
val látott hozzá művészi tervei megvalósításához. 
A társulat pr imadonnája Albert Erzsi lett és 
és énekes naivának leszerződtette Rózsahegyi 
Ilonkát, aki vidéki színpadokon jelentős sikereket 
aratott és bizonyos, hogy székesfehérvári közön-
ség is hamarosan meg fogja kedvelni. 

— Uram, — szólt Rücskey — van egy kitűnő 
szerzeményem, hallgassa meg. 

És a nézőtér kellős közepén elfütyülte ordí-
totta, táncolta nagy müvét. 

A direktor ennyi tehetségtől megijedt és halál-
sápadtan mondotta : 

— Elfogadom a dalt, csak ne bántson tovább. 
Toboz Printyőke kisasszony, ez a minden bájjal 
megkent művésznő fogja majd előadni. 

Rücskey miután nagyobb összegű előleget is 
kapott, (majdnem egy korona és tizenöt fillért) 
boldogan rohant el törzskávéházába és minden 
élőlénynek azt harsogta fülébe : 

— A kuplémat elfogadták a Vígszínházban'. 
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Legénybúcsu. 
Filmbohózat 3 felvonásban. 

Nomen est omen és a „Legénybúcsu" 
cim Budapesten, a Királyszinházbeli nagy 
siker után már csak jó kaballa lehet. Ennek 
a filmdarabnak különösebb ajánlólevélre 
különben nincs is szüksége, hiszen „Der 
Herr ohne Wohnung" cimen mindnyájan 
jól ismerjük. Néhány százszor adták Bécs-
ben és nálunk is viharos sikert ért el 
sorozatos előadásai alatt. 

Egy részeg ur kalandjairól szól a darab, 
egy kedves részegről, aki kocsisának rossz 
lakáscímet mond és aki éjjel idegen la-
kásba kerül és ott nagy galibát okoz. 
Gustav Waldau, a müncheni udvari szín-
ház komikusa játsza a címszerepet a fil-
men, mely sok derűs percet fog okozni a 
pesti közönségnek is. 
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Kővári Gyula Kabaréja. 

f A Kristálypalota is azon 
mulatóhelyek közé emelkedett, 
melyek egyre nagyobb súlyt he-
lyeznek az u. n. színpadi szá-
mokra, ahol a táncokon kívül 
egyre több kabaré-tréfa, és dal 

szerepel a műsoron. E hónapi műsora kü-
lönösen nívósat produkál és mi mindenek-
fölött fontos: mulatságosat. 

Ott ahol Kőváry Gyula és Mály Gerő 
szövetkeznek a közönség megnevettetésére 
oda bevonul a vidámság és kacagás. 
Kőváry kabarétréfái, Mály mókái és a 
többiek kedves apróságai egytől-egyig 
nagy derűt keltenek. 

Kőváry nemcsak mint színész első-
rangú, hanem mint szerző is nem egy 
siker osztályosa. A Modern-szinpad igen 
sok ötletes, vidám jelenetét hozta szinre. 
És ő abban az irigylésre méltó helyzet-
ben van, hogy müvei főalakjának kreáló-
jával igen meg lehet elégedve lévén Kő-
váry, a bohózatiró, igen közeli kapcso-
latban Kőváry színésszel. 

Trude Voigt-yi percekig tartó tapssal 
ünnepli a közönség estéről-estére. A mű-
vésznő a napokban fenn járt a Fészek-
ben és közkivánságra elénekelte hires 
cigarettadalát. Az intim szűk körben épp 
olyan nagy hatást váltott ki, mint esten-
ként a színpadon. Erről az alakításról 
még sokáig fognak beszélni Budapesten. 

Kithy Starling. 

Virágerdővel borítják és hangos-lelke-
sen fogadják Kithy Starlingot a csuda-
szép táncosnőt, aki kénytelen kétszer-
háromszor is megismételni számát. 

„Az alagút" — 
október 18-án. 

A könyvsiker a dolog természeténél 
fogva jobban terjed, mint a színházi, vagy 
mozisiker — de Az alagút regénynek — 
amint bizonyára emlékezetes — még gyor-
saság dolgában is felért a sikere a leg-
nagyobb operett-házakéval is. Hogy mily 
hatalmas lesz a mozidarab-Alagut szen-
zációja, előre látható. Október 18-án jele-
nik meg Budapesten Bernhard Kellermann 
grandiózus regénye a mozivásznon. A 
Mozgókép-Otthonnak, amely bemutatja 
a filmet, már nem kell aggódnia, hisz a 
budapesti bemutatót megelőzte a berlini 
példátlan siker. A berlini moziközönség 
a ragyogó Union mozipalotákban valósá-
gos lelkesedéssel fogadta a legnagyobb 
sikerű német regényt. Irtunk mar azokról 
a szinte megoldhatatlan nehézségekről, 
amelyekkel az Alagút készült. A bemuta-
tón mindenki fogja látni a film grandió-
zus jeleneteiből ezeket a ragyogóan meg-
oldott technikai prdblémákat — és azt. 
hogy a pénznek tekintetbe sem vételével 
készült az egész nagyszerű filmregény, 
amely emlékezetes szenzációs lesz soká a 
Mozgókép-Otthonnak. 

Kun Mihály művészi Ízléssel készült plakátja. 
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A jószívű palóc. A 
jószívű palóc gazda, Kö-
vesd vidékéről kis görbe 
faluból került Pestre. Meg-

látogatta a huszár fiát, aki két golyóval 
a lábában ide került a helyőrségi kórházba. 

Ha jól akarja kend tölteni az idejét, — 
mondta búcsúzáskor a húszár, — menjen 
az Erzsébet-köruton a Rojál-orfeomba. 
Ott akár megdögölhet a röhögéstől. 

Az öreg palóc életében nem járt szín-
házba, de most megfogadta a fia tanácsát. 
A kasszánál azt tanácsolták, neki, hogy 
vegyen erkély-ülőhelyet. Megvette, felve-
zették és leültették. Nagyon bámult az 
öreg és tátotta a száját. Egyszer csak észre 
veszi, hogy mögötte egy sereg ember áll 
a karzaton. Azt is látta, hogy mellette 
üres helyek vannak. Tudniillik még nem 
volt nyolc óra, s még nem telt meg a 
ház. Az őreg palóc nagyon elcsodálkozott, 
hogy azok ott szoronganak a rács mögött. 
Nyájasan odaszólt nekik: 

— Ejnye, mit fáradnak ottan magok is. 
Üljenek ide mellém. Van itt elég h e l y . . . 

A rossz iró. Alkalmas 
lett a hadsereg számára Ka-

i rinthy Frigyes is. Mundért 
öltött, de nem került a tűzbe, 

mert meglátták a katonáék népfelkelő 
céduláján, hogy iró. 

— Na, ha iró, — mondta egy logikus 
őrmester, — irjon az irodában. Azzal be-

osztotta egy kórház irodájába segédszol-
gálatra. Karinthy az óta ott körmöli az 
aktákat, még pedig nem valami kitűnően, 
mert a kiváló humoristának rettenetesen 
rossz irása van. 

A napokban egy másolt aktája a min-
denható káplár kezébe került. A káplár 
megnézte az aktát, ránézett a merev hap-
tákban álló Karinthyra és rosszalólag 
csóválta a fejét. Az írás csakugyan nagyon 
csúnya volt. Végre igy tört ki a káplár: 

— Azt nem értem, hogy tud maga 
ebből civilben megélni! 

A k e d v e s s z e r z ő . Minden szín-
igazgató akkor van legjobban meg-

akadva, ha valami nagyon kedves 
embere nagyon rossz darabbal 
kopogtat nála. Ilyenkor a színigaz-

gatók legkörmönfuntabb ravaszságokkal intézik 
el a dolgot, hogy a kedves ismerős se sértődjön 
meg, de a darabot is diszkréten le lehessen 
rázni. Ha drámáról van szó, ezt mondják : 

— Nagyszerű, nagyszerű ! Csak az a baj, hogy 
ez inkább bohózati téma. írd át kérlek bohó-
zatnak. 

Ha az illető bohózatot hoz, akkor ez a válasz. 
— Rendkívül tehetségesdolog. De én azt hiszem, 

hogy ez a téma hangosan kívánja a filmet. Ebből 
grandiózus filmszkeccset lehet írni, barátom. 

És igy tovább. Ezek után elmondhatjuk, 
hogy Beöthy Lászlóhoz egy kedves ismerőse 
drámát hozott. A dráma irgalmatlan rossz volt. 
Beöthy tehát a legkedvesebb mosollyal igy szól t . 

— Kérlek a darab hallatlanul érdekes és 
izgató, csak az a baj, hogy ez a téma zenét 
követel : Ennélfogva csinálsz hozzá zenét. 

— És akkor? — mondta remegve a szerző. 
— Akkor, ha a zene nagyon jó lesz, az egé-

szet előadatom — némajátéknak . . . 

A drámai hős önérzete. 
Rózsahegyi Kálmán vadászni 
volt a vidéken és útközben 
kiszállott egy kis városkában, 

ahol éppen egy jól szervezett ripacstár-
sulat játszadozott a községi kocsma szín-
házi nézőtérré átalakatott tánctermében. 
Innen, ripacséktól hozta Rózsahegyi a 
következő jóizü hírt : 

A ripacstársulat drámai hőse roppant 
fontoskodó arccal megállította a direktorát: 

— Direktor ur, nagy baj van! 
— Nos, mennyiről van szó? 
— Adjon gyorsan egy korona előleget ! 
— Minek az magának? 
Mert tetszik tudni kedves direktor ur, 

a Vasgyárost sokkal önérzetesebben játsza 
az ember, ha egy tekintélyesebb summát 
érez a zsebében! 
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A Mozgókép-Otthon bemutatói. 
Öt szenzáció — egy héten. 

E héten a diszesnél díszesebb egyen-
ruhák tolongtak a Mozgókép-Otthonban. 
Ha betévedt véletlenül egy „alacsonyabb 
sarzsi", mondjuk egy alezredes, — szinte 
állandóan szalutáló helyzetben tarthatta a 
kezét — annyi volt a generális vendég. 
Hogy mi hozta e héten különösen nagy 
számban ez előkelő vendégeket a Mozgó-
kép-Otthonba, az egyáltalán nem titok. 
Egyedül itt adták ugyanis elő azt a pom-
pás filmfelvételt, amely az ügetőversenyen 
tartott hadimutatványokról és hadimérkő-
zésekről, Marenzi Ferenc tábornok ur 
őkegyelmessége ragyogó ideájáról készült. 

A jövő héten azonban nem kisebb 
szenzációknak lesz otthona a Mozgókép-
Otthon. 

Asta Nielsen 

a nagy dán tragika fog először fellépni az 
idén Budapesten a „Nép leánya" cimű 
ragyogóan tökéletes mozidarabban. Hiába 
jönnek évről-évre uj mozicsillagok — a 
nagy dán művésznő csillagát nem tudják 
elhomályosítani. Uj darabjában pompás 
szerephez jutott Asta Nielsen, oly széles 
skálájú szerephez, amelyben pompásan 
érvényesül páratlan színjátszó és mimikus 
talentuma. Asta Nielsen neve önmagában 
is sikert jelent, de ezt a sikert csak a leg-
teljesebb bizonyossággá erősiti az, hogy 
a darab a művésznő alakításán kívül is 
tökéletes. Pompásan felépített, minden 
jelenetében izgalmasan drámai. 

Folt, amely tisztit 
ez a cime az uj műsor második fény-
pontjának. Hanni Weisz a kiváló berlini 
filmprimadonna játsza ennek a kitűnő 
erkölcsrajznak a női főszerepét. Egy áru-

házi leányt játszik és a nagyvárosi kísér-
tések közben is megőrzi tisztaságát. Kü-
lönféle drámai fordulatok után férjhez 
megy. Elveszi az áruház főnöke. A lány 
múltján mégis van egy folt. Valamikor 
kényszerhelyzetben lopott és ezt akarja 
kihasználni egy régi ismerőse. Tönkre 
akarja férje előtt is tenni, de az asszony, 
akit ez a régi folt tisztított meg és men-
tett meg a további bűnöktől, tisztán állt 
a férje előtt, csak az intrikus bukik a 
saját maga által ásott verembe. 

Az Asta Nielsen filmet váltja lel a 
csütörtöki műsoron két uj darab. 

Két asszony 

ez a cime az egyiknek. Erkölcsrajz ez is, 
amely a legmélyebb emberi szenvedélyek-
ből épült fel. Ragyogó drámai kvalitások 
teszik egészen elsőrendűvé ezt a drámát, 
amelyben a főszereplők is csak elsőren-
dűt nyújtanak. A másik újdonság vigyjáték. 

Egy okos leány 

ez a cime e pompás bohóságnak, amely-
nél üdébb humorú darabot rég nem lát-
tunk már. Jó 'vígjátékot nagyon nehéz 
filmre csinálni, hiszen egy jó filmjáték cse-
lekménye sokkal vérbővebb kell hogy legyen, 
mint a színpadiaké. Ez a vígjáték megfelel 
a legfőbb követelménynek. Kacagtat, ellen-
állhatatlanul magával ragadóan nevettet 
meg bennünket minden jelenetében. Mig 
egy — kisebb — vígjáték is szerepel a 
kitűnő műsoron. A pesti menyasszony 
ez a cime, s épp oly üde, friss és kacag-
tató, mind a másik. 

Megérdemelt nagy sikere lesz a Moz-
gókép Otthon uj műsorának. 
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