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A közönség a diktatúra alatt 
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okat olvastunk a proletárdik-
tatúra alatt arról a magas 
színvonalú, megértő, tisz-
tult izlésü s más hasonló ne-
mességekkel felruházott kö-

zönségről, mely a romlott és tompalelkü 
burzsujok helyét a színházakban elfog-
lalta. Az uj közönség — ez kedvelt témája 
volt az akkori szovjet-dicsérő Íróknak 
— s a proletárok meg lehettek elé-
gedve azzal az esztétikai érettségi bi-
zonyítvánnyal, melyet ezekben a cik-
kekben kaptak. Nap-nap után hallot-
tuk, hogy itt is, mint annyi más téren, 
elérkezett az a nagy változás, melytől 
egy u j korszak fog számítódni. 

Bár, bevallom, egy szót se hittem 
azokból a cikkekből, még i s néhányszor 
elmentem a színházba a szovjet alatt, 
mert arra valóban kíváncsi voltam, 
hogy miképen viselkedik a proletár-
közönség. Voltam egykétszer a Ma-
gyar- és Vígszínházban, egyszer az 
Ope rában , kétszer a Nemzetiben. A 
megfigyeléseim elég széleskörű tapasz-
taláson alapulnak tehát. 

Meg kell mindenekelőtt jegyezni, hogy 
a közönség a szovjet alatt se volt igazi 
proletárközönség, azaz tisztán szegény 
testi munkásokból álló tömeg. Az olcsó 
jegyeket ezek a rétegek a legtöbb eset-
ben továbbadták kishivatalnokoknak, 
diákoknak, mindenféle szellemi munká-
soknak, akik erős burzsujárnyalatot ad-
tak a nézőtereknek. Különbözni azon-
ban ezek mégis jelentékenyen külön-
böztek a régi, diktatúra — vagy pláne 
háború előtti közönségtől. Már egy 
egyszerű végigpillantás a nézőtéren 
elömlő emberfe jszőnyegen is nyilván-

valóvá tette a nagy változást. A kö-
zönség szürkébb és dísztelenebb volt, 
mint előbb. De nemcsak a csillogó haj-
diszek és ápolt hajzatok hiánya idézte 
elő ez t ; maguk az arcok sokkal jelen-
téktelenebbek és üresebbek. De ez még 
hagyján. Kezdődött az előadás s én 
azt figyeltem meg. Minden szinházba-
járó ismeri azt az érdekes folyamatot, 
mellyel a darab kezdetén a nézőtér 
lassan elcsendesedik s a közönség 
figyelme belekapcsolódik a darab me-
netébe. A lüggöny szétválása után 
rendesen még hallani köhögést, meg-
jegyzéseket , izgést-mozgást, szinlapzö-
rögést ; mindaz aztán lassan elcsitul s 
végül is ma jdnem teljes csendben a 
nézőtér s a szinpad lelkének egye^ü 
'ése megtörténik. Minél kongenialisabb 
a darab és a közönség, annál gyorsabb 
ez az egyesülés. Nos, a diktatúra alatt 
a nézőtérnek ez az elcsitulása szinleg 
lassabban történt m e g s tökéletesen kö-
rülbelül sohse jött létre. De természe-
tesen a közönség nemcsak ilyen néma-
sággal reagál a darabokra. Sőt ellen-
kezőleg ez igazi visszahatás ugyancsak 
zajos szokott lenni. Taps, kacaj, erő-
sebb lélekzés, a hangos nevetéssel járó 
testi mozgás mind együtt adják azt a 
hang-vihart, mely valami hatásos ko-
mikus jelenet vagy mondás után a 
nézőtéren elsüvölt. A komoly hatás 
nem ilyen zajos, de az is megismer-
hető a szinház légkörén. Nos, ezek a 
nézőtéri légköri változások a proletár-
diktatúra alatt sokkal bágyadtabbak, 
e lmosódot tabbak voltak, mint a rendes 
közönség előtt. A nézőtér nem fogott 
fel annyi szeretni valót s nem hatódott 
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m e g oly sokszor, mint az úgynevezet t 
bourgeois közönség. Általában tom-
p á b b lelkűnek, szórakozottabbnak bi-
zonyult. Az a hit, hogy a nagyobb 
fokú naivság lesz jellemző vonása, nem 
vált be. Sokkal inkább hasonlítottak 
ezek a proletárházak azokhoz a rossz-
indulatú, blazirt nézőterekhez, melyek 
a bourgeois világban akkor jönnek létre, 
mikor nagyon fásult, nagyon unott 
Elsőosztálybeliek kerülnek véletlenül 
négyszemben együvé. 

Csak egyben nem csalódtam. A 
durva, vaskos komikum itt is hatott. 
Minden szinházjáró tudja, hogy a leg-
biztosabb sikert valami alacsony, vas-
kos szónak, egy három kérdésnek vagy 
komikus színezetű szitoknak a kimon-
dása okozza. Egy-egy : „az öregapád", 
„az ángyod térgye", vagy „te bivaly!" 
egész biztosan röhely-vihart támaszt . 
Az ilyesmik ezúttal is hatottak ; sőt 

igen gyakran ezek idézték elő a ritka 
kacajoázisokat a sivár közönysivatag-
ban. 

Mindez nem akar a proletárközönség 
becsmérlése lenni, hanem csupán egy-
szerű megállapítása egy ténynek. Kü-
lönben egészen természetellenes lett 
volna, hogy az elnyomott, kizsákmá-
nyolt, művelet lenségben és anyagi 
szűkösségben tengő proletárság — mert 
ez mind igaz f — mint színpadi közön-
ség egyszerre a polgárságnál művel-
tebbként , f inomabbként , fogékonyabb-
ként bontakozott volna ki. Nem, a pro-
letárság egyelőre szellemileg is a sze-
gényebb osztály, ami azonban csak 
egy okkal több ahhoz, hogy mindenki, 
aki az egész emberiség szellemi és 
anyagi felemelését tűzte ki céljául, ezt 
az osztályt is segítse ahhoz, hogy az 
élet összes javainak bírásához és meg-
értéséhez eljusson. 

Magaziner Böske Simonyi Tompa Balogh Böske 
(Nefelejcs) (János) (Ervin) (Jessy) 

RevÜszinház — „Csókbakter" (Papp R. felv.) 
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U-SZ/NHÀ -JL. •S.LA r^g-fier 

A nagy sikerekben gazdag kezdet, a „Tavasz" 
és az örökké vidám „Hejehuja báró" sorozatos 
előadásai után pompás u j operettet mutatott 
be a mult héten a Szerecsen-utcai Kristálypalotá' 
ban működő Revüszinház, Budapest legújabb 
operettszínháza. Bécsből került hozzánk az uj 
operett, ott már több mint ötszázszor játszották 
„Mädel, küss' mich" cimmel Hart és Schwarz 
művét, melyhez Stolz Róbert irt finon., lendü-
letes muzsikát, mely Budapesten mér az első 
előadás után népszerű lett és megkezdte a hó-
dító útját ebben a zenés magyar világvárosban. 
A darab librettóját Balassa Emil ültette ét 
magyarra sok friss ötlettel, kedves és hálás 
szellemességgel fűszerezve a kalandos cselek-
ményt, mely a vizitündérek birodalmát a való-
sággal köti össze. Finoman, hangulatosan csen-
dülnek Balassa versei is, melyek a zenének ad-

nak szárnyakat és hogy Stolz muzsikája nálunk 
is népszerűvé lesz, azt a bécsi zeneszerző a 
kitűnő előadáson és a szereplők produkcióin 
kivül elsősorban a magyar forditó munkájának 
köszönheti. 

A Revüszinház pazar bőkezűséggel állította 
ki a látványos darabot, mely rendezőjének, a 
kitűnő Biódy Istvánnak kezében lett csak igazén 
látványossá. A modern színpadi technika min-
den csalafintaságát, a világítási eszközök min-
den lehetőségét igénybe veszi Bródy, hogy „A 
csókbakter", rendeltetéséhez hiven mint látni-
való is érvényesüljön. Csupa szin és fantaszti-
kum, vidámság és friss elevenség a szinpad. 
Pillanatra sem terjeng az az unalom, amely a 
legjobb operettelőadésokban sem marad el, min-
dig van valami, ami lekösse a figyelmet. A kórus 
Bródy István hires kórusa is teljes érvényhez 

Tompa, Magaziner Böske, Simonyi, Balogh Böske, Gallay, Sugár Teri, Horthy, Tarnay Leona 
Revüszinház — „Csókbakter" (Papp B. feli') 
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jut, akár sellőkből, akár matrózokból áll és min-
den alap megvolt hozzá, mikor a bemutató-
előadáson az egyik páholyban egy ur hangosan 
odaszólt szomszédjához : 

— Ha ezt Bécsben ötszázszor adták, itt Buda' 
pesten legalább ezerszer kell játszani. 

• 
Az első felvonás egy tengeri csodabarlangban 

játszik. Felhők úsznak sebes iramban a távoli 
borús égen, komor sziklacsúcsok merednek 
jobbról, balról, messze viharzik a tenger, a bar-
langot pedig rendeltetéséhez hiven csodaszép 
seRők, karcsú hableányok népesitik be. Jókedvük 
volna, de Nefelejcs, a legkisebb sellő nagyon 
szomorú. A tengeren úszkálva egy nagy hajó 
korlátjánál csókolódzni látott egy szerelmes párt, 
azóta nem leli nyugtát. Nem is tudja még, mi 

csók, de sejti, hogy valami nagyon jó lehet, 
ámbár mikor barátnőjével, a kis Moszatkával 
megpróbálja a csókolódzást, cseppet sem izlik 

neki a dolog. Megismerkedünk Vizimanóval is, 
aki szereti magát Vizi Emánuelnek nevezni és 
örökös békaugrásokkal menekül felesége, a 
kétszázegynéhány éves, de még mindig ifjú és 
szörnyen féltékeny Jucibaba elől. Jucibabénak 
egyébként oka van a féltékenységre, mert Manó 
állandóan a hableányok körül legyeskedik. 

Véletlenül a csodabarlangba téved Ervin, egy 
fiatal tengerészruhás utas, aki azután Nefelejcs 
kérésére meggyőzi a kis tanulatlan sellőt arról, 
hogy a csókolódzás nem valami utolsó dolog, 
csak éppen érteni kell hozzá. És ez az Ervin 
érti a dolgát, annyira érti, hogy Nefelejcs nem 
is akar elválni tőle többé. Vele kiván menni 
ki a nagy világba, az emberek közé, akik 
csókolódznak. A tenger királynője beleegyezik 
Nefelejcs távozásába, de feltételül kiköti, hogy 
Ervinnek hűnek kell maradni hozzá : ha Ervin 
más leányt is megcsókol, a kis sellőnek vissza 
kell térnie a csodabarlangba. 

Magaziner Böske és a hableányok 
Revüszinház — „Csókbakter" (Papp R. felv.) 



MAGAZINER BÖSKE 
(Nefelejcs) 

Revüszinház — „Csókbakter" (Angelo-kreáció és fotográfia) 
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A második felvonás egy óceánjáró kivilágí-
tott fehér fedélzetén játszik. Ide hozta magá-
val Ervin a kis Nefelejcset, aki nehezen akar 
beleszokni az emberi életbe. A hajón van Ervin 
menyasszonya Jessy is, aki, hogy megbosszulja 
magát a csapodár vőlegényen, Jánossal udva-
roltat magénak. De amikor Nefelejts meg-
pillantja Jánost, megismeri benne a hajón 
csókolódzó férfit és most már az ő csókját 
kívánja. Ervin viszont visszakívánkozik meny-
asszonya mellé, de nem meri megcsókolni, 
mert hiszen akkor Nefelejcsnek vissza kell 
térnie a sellők birodalmába. 

A matrózok a tengerből furcsa szörnyet húz-
nak fel a fedélzetre : Vizimanót, aki részint 
Nefelejcs után érzett szerelmétől űzve, részint 
a tenger királynője által küldve úszott a hajó 
után. Ő a csókbakter, akinek vigyáznia kell, 
hogy Ervin ajka más nő ajkát, mint Nefelejcsét, 

SUGÁR TERI 
(Lady Havelock) 

r evüszinház : „Csókbakter" (Angelo felv.) 

ne érintse. Eredetileg az a szándéka, hogy 
siettesse a csókot, mert akkor vele együtt 
Nefelejcsnek is vissza kell térnie, de mikor a 
ha jó borbélya kicsinosítja, frakkot ad rá és 
megpillantja a hajón utazó sok finom uri 
dámát, elhatározza, hogy minden körülmények 
között teljesiti csókbakteri hivatását, csakhogy 
mentől tovább maradhasson az emberek szép 
világában. Egyedüli keserűsége, hogy Juci-
baba nagy féltékenységében ide is követi fér-
jét. A helyzet lassanként veszedelmessé válik. 
Nefelejcsnek már csak János kell, viszont Ervin 
minden áron meg akarja csókolni Jessyt. A 
csókbakter a tenger királynőjét hivja segít-
ségül, aki ismét figyelmezteti Nefelejcset a 
fogadalomra. 

A harmadik felvonás színhelye a városligeti 
Gerbeaud-pavillon. Az óceánjáró gőzös utasai 
világkörüli utjukban elérkeznek Budapestre. 
A helyzet már nagyon akut és minden eshető-
ségre készen eljönnek a vizitündérek a tenger 
királynőjével együtt és mint virágárus lányok 
várják a nagy pillanatot. 

Vízi Manó teljes gavallérrá fejlődött. Udvarol 
Jessynek, de csapja a szelet Lady Havelock-
nak is. Jessyvel táncol is és a keringő zenéje 
mellett szerelmes szavakat suttog a fülébe. 

HORTHY SÁNDOR, MAGAZINER BÖSKE 
(Vizimanó) (Nefelejcs) 

Revüszinház : „Csókbakter" (Papp R. felv.) 
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— Ah, milyen jó ig-y szállni, szállni — sut-
togja Jessy. 

— Dőlj hát a karomba, — feleli Vizi Emá-
nuel, — és mondd, hogy — elvtárs ! 

Vidáman mulat az egész társaság, de Nefe-
lejcs végre is megunja a földi él»*t örömeit és 
minthogy Ervin mégis csak megcsókolja Jessyt, 
megy vissza a csodabarlangba. De megy vele 
János is. 

* 

Fantasztikumaiban is, vagy épen azért, csupa 
jókedv, vidámság ez az operett. A Revüszinház 
kitűnően összeválogatott gárdája, Bródy István 
utmutatásai szerint, pompásan játsszák végig 
az egész bohóságot. Nefelejcs szerepében 
Maga/iner Erzsi jut el primadonna-szereplésé-
nek ujabb nevezetes állomásához és u j nagy 
sikerekhez. Különös báj van bakfisos megjele-
nésében és az igazi nőt játssza 
meg a kis sellő alakjában. Stolz 
finom melódiái nagy hatással 
csendülnek meg kitűnően isko-
lázott, nagyobb feladatok meg-
oldására is hivatott hangján, a 
táncai temperamentumosak és 
előkelőek. Jessy szerepében Ba-
logh Böske nyújt pompás ala-

' kitást. Kedves, ötletes és csu-
pa temperamentum. Különösen 
nagy sikere van esernyős kettő-
sének, melyben Simonyi Dezső, 
János személyesitője a partnere. 
Sugár Teri Lady Havelock alak-
jában vonzó és kellemes jelen-
ség. Rendkívül meglepőek fre-
golis átöltözései, illetve ellen-
kezőleg. A tenger királynőjének 
komolyabb igényeket támasztó 
dalait Varga Irma énekli fris-
sen csengő szép hangján, de 
a harmadik felvonásban Gallai 
Nándorral van egy tánckettőse, 
amelyben bebizonyítja, hogy 
táncosnőnek is van olyan ki-
tűnő, mint énekesnőnek. Horti 
Sándor Vizimanó szerepében 
gondoskodik bőkezűen a hu-
morról, Tompa Béla mint János 
énekel nagyon szépen, Tarnai 
Leona pedig Jucibaba szerepé-
ben női részről képviseli kitű-
nően a komikumot. 

Külön meg kell emlékezni,fa 
női szereplők toalettjeiről, ame- Revüszinház : 

lyek a színpadi látványosság mellett külön 
látványosságot jelentenek. Régen nem ját-
szottak nálunk operettet ennyi és ennyiféle 
érdekes és festőien szép kosztümmel. Végül 
nem szabad megfeledkezni Barna Izsóról, aki 
a zenekar élén gondoskodik arról, hogy „A 
csókbakter" zenéje nálunk is népszerű legyen. 
Kálmán titkár díszlettervei nagyszerű fantá-
ziára vallanak. Mindent összevetve, alighanem 
igaza lesz a páholybeli urnák. 

Az 1848—49-iki szabadságharc első halottja 
Szathmáry Dániel szinész volt. 

* 

Ez a világ komédia azoknak, kik gondolkoz-
nak s tragédia azoknak, kik éreznek. 

Horace Walpole. 

WBHSm 
WÊÊÈBÉÊÊà 

MAGAZINER BÖSKE 
(Nefelejcs) 

Csókbakter' (Angelo kreáció és fotográfia) 
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Ágy-irók 
Irta : SZOMAHÁZY ISTVÁN 

Az olvasmány és az ágy-olvas-
mány két különböző dolog. 
Tizennégy éves korom óta 
mindig csak olvasás után 

tudok elaludni — néha tizenöt perc, 
néha negyedfél óra múlva — s jogo-
san hiszem, hogy e tekintetben a leg-
első szakértők közé tartozom. A menet-
rendkönyvtől a detektivregényig már 
mindennel megpróbálkoztam s aligha 
tévedek, mikor megállapítom, hogy az 
ágyolvasmányok íróinak, rövidebben: 
az ágyiróknak ép oly speciális tehet-
ségre van szükségük, mint például a 
bohózatiróknak, vagy a forradalmi köl-
tőknek. 

Ágyiró ném lehet mindenki, a pár-
nák közt, vízszintes helyzetben más 
az ízlésünk, mint az Íróasztalunk mel-
lett. Én sokáig a nagy Henthschel-me-
netkönyvet olvastam s igen jó ered-
ményeket értem el a nappali és éjjeli 
vonatok böngészésével, de igen jól el-
altatott egyidőben a vásárok névjegy-
zéke is. Ezek az olvasmányok egy-

Varga Irma Gallay Nándor 
(A tenger királynője) (Lord Havelock) 
Revüszinház: „Csókbakter" (Papp R. felv.). 

ideig kellemesen elzsibbasztották az 
idegeimet, de később — az ember las-
sanként a legpikánsabb olvasmányokat 
is unalmasoknak találja — már a leg-
lassúbb vicinális menetrendje és a la-
josmizsei országos vásárok dátuma se 
ringatott álomba. Ekkor tértem át az 
északsarki és délsarki utazásokra, me-
lyek a laikus szemében tudvalevőleg 
ugy hasonlítanak egymásra, mint egyik 
tojás a másikra. A sok hó, a kutyák 
által vont szánkók, a jégzátonyok, a 
koplalás, a jéggé fagyott lehellet, a sok 
hosszúsági és szélességi fok, melyekbe 
nappal is belezavarodik az ember, az 
éjszaka magányosságában a legnyug-
talanabb idegeket is elbódítja. Nem 
panaszkodhatom az afrikai útleírásokra 
se, különösen, ha igazi földrajztudósok 
tollából eredtek. A nagy fölfedezők, ha 
Íróasztaluk mellé ülnek, istennek hála, 
oly unalmasak, hogy a legálmatlanabb 
embert is biztos sikerrel elaltatják. Elő-
nyös tapasztalataim vannak egy régi 
egyptologusról, Ebers Györgyről is, 
aki egész sereg vastag regényt irt a 
faraók koráról Ez a kitűnő ember egy-
időben diadalmasan vetekedett a mor-
fium- injekciókkal : tiz-tizenöt perc múlva 
a legcsökönyösebb virrasztót is ájultan 
dobta a szeszélyes Morfeusz karjai közé. 

Az ember ízlése azonban bizonyos 
idők múlva megváltozik s én, belevé-
nülve az olvasásba, lassanként rájöt-
tem, hogy a német egyptologusnál 
hasonlíthatatlanul nagyobb eredménye-
ket érnek el az angol asszonyirók, akik 
öt-hatszáz oldalas regényekben mesé-
lik el a gazdag bárónét és a szegény 
lelkészkisasszony történetét s hőseiket 
Monte-Carlotól Melbourneig és Paler-
motól Kalkuttáig végighurcolják. Ezek-
ben a regényekben voltakép semmise 
történik, de a vénasszonyos pletykázás 
oly kedves bennük, hogy félrebillent 
fejjel, kicsurgó nyállal alszunk el olva-
sásuk közben, mint gyermekkorunk es-
téin, mikor öreg dadánk duruzsolt ben-
nünket álomba a meséivel. Az ő nar-
kotikumuk nem a veronál halálos der-
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medtségével altat el bennünket , hanem 
az opium édes bágyadtságával , mely 
kéjesen zsibbasztja öntudat lanságba 
minden egyes idegszálunkat. 

Istennek hála, az angol asszonyirók 
mesélő ereje sokkal gazdagabb a car-
diffei szénbányákénál és évtizedek tűn-
tek el a semmiségbe, anélkül, hogy a 
drága áfiumból egy pillanatig kifogy-
tam volna. Nyugodt és zavartalan ál-
momat a proletárdiktatúra kitöréséig 
az ismeretlen Gert rudeknak, Maggiek-
nek és Dorotheeknek köszönhetem, 
akik felé, a világ minden tájékáról, 
százezrek és százezrek hálás horkolása 
hallatszik. Csak akkor, midőn a bol-
dogabb világ földerengése megmaradt 
idegeinket cafatokra tépte, bizonyultak 
hatástalanoknak még a legszentimen-
tálisabb angol regények is. És ekkor, 
szükségét érezve annak, hogy útlevél 
nélkül egy másik világba menekülhes-
sek, újra elővettem az öreg Jókait, a 
régi, ódonnyomásu első kiadásokat, 
melyek még a néhai Heckenast-nyom-
dában készültek s boldogan, magamról 
és a világról megfeledkezve olvastam 
megint a Kőszívű ember fiai-1, a vSze-
relem bolondjai-1, a Fekete gyémán-
tok- at, a Szép Mikhál-t, a Szegény 
gazdagok-at s kedvem szerint, senki-
től se zavarva, szökhettem vissza a 
drága és kedves világba, melynek ka-
pujánál se Lenin fiuk, se határrendő-

rök nem állták el az utamat. Gyalog 
szerrel, ekhós szekéren utaztam, fü-
tyürészve men tem át a határon és a 
falusi csárdában, a hol fáradtan meg-
pihentem, t isztességtudó öreg juhász 
ült, aki világéletében se hallott még 
semmiféle direktóriumról. A vörös, 
nyughata t lan és reszkető városból az 
öreg Jókai karonfogva vezetett át az 
alföldi rónaságra, a szepességi városok 
falai közé, a kecskeméti kollégiumba, 
a régi pesti rondella nézőterére, ahol 
jámbor parasz ok, furfangos fürmende-
rek, gerandiumot cipelő juiá tusok és 
magyar verseket szavalló, borostásarcu 
aktorok tárták ki elém barátságosan a 
karjaikat. Ágyirónak nem volt hatásos 
az öreg Jókai — sokszor hajnalig is 
ott virrasztottam a könyvei fölött — 
de a gyönyörű álmok, melyekbe a 
nemzeti gyász idején ringatott, millió-
szor felülmúlták hatásban azokat az 
orgánumokat , melyeket az orvosi tu-
domány az agyongyötröt t idegek le-
csillapítására kitalált. 

Wertheimer Elemér Kálmán Lajos, a .Csókbakter" Bródy István, igazgetó 
a Revüszinház igazgatója díszleteinek tervezője a „Csókbakter" rendezője 
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Sok hajó 
Közelebb hozták a messzi tengert, 

amit már nem láttunk évek óta. Buda-
pestet kinevezték tengeri kikötőnek. A 
viz — hogy kevés ötletességgel, de 
csillámló reménységgel mondjuk — ki-
húzta a várost a vizből. Kint vagyunk 
a bajból, Istennek hála és megint kint 
vagyunk a bajból, mint már annyiszor. 
Valami jó kabalája lehet ennek a vá-
rosnak, amit nem tudott agyonverni se 
háború, se bolsevizmus, ahol a „jó reg-
gelt" az optimizmus, a világfájdalom 
végső állomása pediglen Zerkowitz. Az 
utolsó pillanatban ráültünk a Duna há-
tára és tudjuk, hogy meg fogunk élni. 
Újra meg fogunk élni. Már megint nem 
facér város Pest. 

Amióta kineveztek bennünket belföldi 
Hamburgnak, rögtön lejebb szállt a 
kivándorlási kedv és buzgalom, aminek 
árfolyama pedig már fájdalmasan ma-
gas és népszerű volt március óta. Soha 
és sehol még annyit nem fantáziáltak 
Amerikáról, mint félesztendő óta itt, 
ebben a városban, amely a jó eszten-
dőkben maga is kis Amerikának hitette 
magát, a példátlan karriérek emberei-
nek elszántsága és talpraesettsége, SZÍVÓS 
és verekedős életrevalósága miatt. De 
már épitik a kikötőt, kémények és zász-
lók a mérhetetlenségig sokasodnak, a 
New-York paródiából igazi Amerika 
lehet, dübörgő élet, jókedv, biztos jövő, 
egészséges alvás, friss ébredés, lélek, 
test és zseb egészsége. 

A szinház ? Nagyon vigyázzunk rá. 
Pest, amig álgazdag volt, legalább a 
szellemiekre tartott. Teringettét szi-
goruabbak és kritikusabbak voltunk, 
mint a francia akadémia. Körúti kávé-
házak zárkózottak, Sudermannt, ha bal-
sorsa az irodalmi asztal mellé sodorja, 
kinevetik, kivesézik. Ohnet , a házépítő, 
se kiadót, seredakciót nem kapott volna 
Pesten. Ez bizonyos. Lehettünk törpék 
(— azok voltunk? nem is bizonyos—), 
de ambíciónk az gulliveri volt. 

Ebből ne is engedjünk. Kikötőnk az 
legyen nagy, kéményektől feketélő Cse-
peltől Újpestig, de a szinház azért ne 
matrózkocsma és zengerájos lebuj. Kár 
volna, ha gazdagodva, veszitenőnk szel-

lemi díszünkből. A szinház ne múljék 
a Duna vízállásán, színvonala ne azévol 
emelkedjék és alászálljon. Ami a miénk, 
az a miénk. Kulturánk belterjes és ne 
feledjük el, hogy a magyar darab — 
hónapokon át az egyetlen reális valuta 
„követel" rovat a külföldi főkönyvben 
— azért volt jó exportcikk, azért kel-
lett, mert eredeti volt, más zamatu, a 
a többitől külömbözó. Európai és nagy-
városi, de az a darab Európa és az a 
darab nagyváros, ami benne jelentkezett, 
vibrált és érdekelt, Pest volt. 

A magyar darab nem volt Baedeker, 
tanulságos utvezető a nyájas idegen 
számára, nem volt tudatos kirakat és 
reklámárjegyzék. Ha az lett volna te-
hetségtelen lett volna, mint minden, 
ami előre eltökélt erőlködés, természet-
ellenes és nem igazi. A magyar darab 
nem akart más lenni, mint jó darab 
— mindegyik külön a legjobb darab — 
és mert csak ilyen irodalmi és színházi 
ambíciói voltak, lett ennél sokkal több: 
programm, hóditózászló, békéltető dip-
lomácia. 

Tehát : csak irni és irás közben csak 
arra gondolni, amire szabad, az irásra 
és az életre, amit irunk, amit bántunk, 
amiért rajongunk, amit kritizálunk, 
átkozunk, imádunk és megfejteni nem 
tudunk. Millió kajüt tőszomszédságá-
ban is Íróasztal — Íróasztal, maga egy 
külön világ. 

Ezen a világon rajta — mint kör-
nyezet és eszköz — az a külön kis 
világ, melybe az irót sorsa élni küldte. 
Élni látni és szenvedni. De ebből a kis 
világból, a nagyba, az igaziba, mert 
sosem valóba, csak az iró idegeiben 
élőbe, csupán csak annyi menjen át a 
másikból, kézzelfoghatóból, nem na-
gyon fontosból, amennyi abból emberi. 
Sosem az aktuálitás, mindig az emberi, 
az örök, ami igaz volt tiz és az lesz 
másik tizezer esztendő múlva is. De 
ami azért lehet jelentéktelennek is lát-
szó, nem Eiffel-torony, csak porszem, 
kő, megfoghatatlan sóhaj vagy öröktől 
való haragos felhördülés, egy szó : Ja j í 

Lakatos László. 
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A legteljesebb siker jegyében zajlott le az újon-
nan megnyílt Fővárosi Kabaré finoman össze-
válogatott irodalmi nivón álló műsorának be-
mutatója. Haimath Imre, a kabaré művészi ve-
zetője minden lehetőt elkövetett, hogy változatos 
és művészi szépségekben gazdag kabarészámo-
kat nyújthasson a közönségnek és e célból a 
legnevesebb Íróinkkal szövetkezve állította össze 
a premieren előadott darabok és magánszámok 
szines sorozatét. De sokban eméli a kiállítás 
szépség-ét az a gondos és odaadó munka amely-
lyel a kabaré helyiségét varázsolták franciás 
finomságuvá és ebben Keleti és Ribner igazga-
tóké az érdem, akik semmi anyagi fáradtságot 
nem kiméivé igyekeztek azon, hogy otthoniassá 
és megnyerővé tegyék külsőleg is a Fővárosi 
Kabarét. Maga a műsor annyira ötletes és for-
dulatos, hogy beillene bármely párisi kabaré 
kereteibe is és az előadó színészek mély meg-
értésükkel és tehetségük teljes hozzáadásával 
nyújtanak segítséget ahhoz, hogy a közönség 
egy percre se szűnjön meg ünnepelni ezt a 
Budapest közepére varázsolt párisi izlésü és 
stilusu kis kabarét. 

Elsősorban kell megemlékezni Sólyom Janká-
ról, a kabaré dizőzéről, aki a bemutatóval de-
bütált és azóta a legnagyszerűbb sikereket aratja 
a „Legenda" és a „Haragszik a tenger" cimü 
Harmath-Buday magánszámokkal. U j irányt, 
egyéni művészetet visz a színpadra Sólyom 
Janka és ahogy Buday Dénes, a dalok szerzőjé 
az utolsó hangokat is lefogja a zongorán, fel-
hangzik a szűnni nem akaró taps, mely Sólyom 
Jankát, az újonnan feltűnt és nagyrahivatott te-
hetséget részesiti meleg ovációkban. Szőllősy 
Rózsi, a kabaré primadonnája, aki különben a 
legfranciásabb igényű kabaré-szinésznő eddigi 
nagy sikereit esténként ujabbal gyarapítja a 
„Pató Pál" timü lélekbe vágó hangulatos Petőfi-
Komjáthy dallal. Az „Egy bál története" magán-
számának előadásával vagy inkább elcsevegé-
sével pedig olyan magasfoku, kivételes beszélő-
művészetről tesz bizonyságot, mely nálunk egye-
dül Szőllősy Rózsi sajátja és mely maga a leg-
szebb művészet. Sarkadi Aladár a Vígszínház 

volt művésze a könnyezésig nevetteti meg es-
ténként a közönséget egy jelenet előadásával, 
mely az idősebb emberek által jól ismert egy-
kori Mandl-mulató színészeit viszi sikerült meg-
látással a színpadra. Itt láthatjuk SarkűdiAla-
dár sokoldalú művészetét a maga teljességében, 
amint a régi Király-utcai színésznők és színészek 
játékát olyan hűen kopirozza le, hogy akik 
emlékeznek az eredetiekre nem győznek eleget 
tapsolni Saikadi-nak. Végtelenül bájos] Vidor 
Ilonka a Harsanyi és Buday illetve Losonczy 
bakfisnótáival, melyeknek előadásával sok-sok 
megérdemelt tapsot arat esténként és öregbiti 
művészi sikereit Ferenczy Károly, mély meg-
értést vált ki a „Vágyak" cimü Tisza János dallal 
és a „Dal egy ócska konflisról" Heidlbeig 
muzsikával szintén csak fokozza az est kellemes 
hangulatát. Sok tapsot kap még Radó ?ándor, 

BALOGH BÖSKE. S1M0NYI 
Revü- színház : » Csókbakter* 

(Papp R felv.) 

A 
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Vidor Ilonka, Kubinyi Margit, Czobor, Perényi Sári 
Fővárosi Kabaré — „Gizike meg a gólya" {Papp R. felv.) 

a „Politikai kháosz" és „Szervezkedjünk" cimü 
Magyar László dalokkal melyekben nagyon sok 
a kedves szatira a közállapotokat illetőleg'. 
A műsor többi része kis darabokat foglal ma-
gában,melyek közül nagyonkiemelkedik Harmath 
Imre és Komjáti Károly „Chanson d'amour" 
cimü miniatűr operája. A nagy hozzáértéssel 
megirt szöveg és a melodikus tehetséges mu-
zsika erős tényezői annak, hogy Szőllősy Rózsi, 
Bálint Béla és Perényi Sári forró sikereket arat-
nak vele esténként. Nagyon szépen érvényesül 
a kis operában Bálint Béla ércesen csengő hangja 
és Szőllősy Rózsi ismert énekművészete. A 
„Gizike meg a gólya" Harsányi vígjátékban 
Vidor Ilonka, Kubinyi Margit, Perényi Sári és 
Czobor kapnak nagyszerű szerepeket és sokat 
mulat a közönsfg azon az elmés tévedésen, hogy 
Vidor Ilonka, — a legbájosabb színpadi kislány 
— a csókot erkölcstelenségnek tartja és mert 
ő csókolódzott, következményekre számit. 

Nagyszerűen adta az aggódó anya szerepét 
Kubinyi Margit, aki ezzel egyszerre elfogadott 
jó színésznővé avanzsált. Lakatos László a 
,853"~as cimü vígjátékkal szerepel a műsoron 
nagyszerű alakításokra nyújtva módot Szől-
lősynek, Czohomak és Gyárfásnak, aki egy 

pesti kocsis szemtelenségét viszi a színpadra 
olyan kedvesen, hogy most az egyszer még 
a pesti kocsisnak is megbocsájtott a darabon 
nagyszerűen mulató közönség. Szomaházy Ist-
ván szatírája az „Üzembiztos" kiváló ötletes-
ségről tesz tanúságot és hogy az egyes szere-
pek Csathó Gitta, Sarkadi és Krasznay kezei-
ben vannak, csak biztosítékai annak az elisme-
résnek, amellyel a közönség lerója háláját a 
szerző és az előadó színészekkel szemben. A 
műsor utolsó száma „Jönnek a szép téli esték" 
cimü Szenes Béla tréfa. Már a szerző neve is 
teljes garancia a darabot illetőleg, hét még ha 
elmondjuk, hogy a női szerepet Mezey Ilonka 
játssza, a férfi szerepben pedig Huszár Károly 
mint Pufi kergeti nevető görcsökbe e közön-
séget. Az egyes zeneszámokat Hetényi-Heidl-
berg Albert zeneszerző kisíri zongorán. 

Az előadásokat estéről-estére táblás házak 
nézik végig és nem csalódunk, ha azt állítjuk, 
hogy a Fővárosi Kabarénak nagyon sokáig 
nem fog kelleni műsorváltozlalásról gondol-
kodni és Harmath Imre, a hosszú és fárasitó 
munka után egy nagy időre megpihenhet, 
örvendezve a művészileg ahala irányiioit 
kabaré elsőrendű sikereinek. 
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A FŐVÁROSI KABARÉ TAGJAI 
1 Gyárfás. 2. Szőllösy Rózsi. 3. Czobor. 4. Bálint. 5. Vidor Ilonka. 6. Huszár Károly. 7. Ferenczy 
' 8. Ifj. Kraetke. 9. Csathó G. 10. Radó. 11. Sarkadi 
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A Szigeten 
Irta : HARSANYI ZSOLT 

Fogd meg az utcán találomra az első járó-
kelőt és kérdezd meg tőle, hogy évenként 
hányszor megy ki a Margitszigetre. A vála-
szon kétségkívül megbotránkoznának a külön-
féle nemzetek most Budapesten időző egyen-
ruhás tagjai, mert valamennyien Európa egyik 
legszebb helyének vallják a szent királyleány-
ról elnevezett szigetet. A Hungárián és a 
többi nagy szállókon kivül nincs hely Pesten, 
ahol annyi román, francia, angol, olasz, ame-
rikai tisztet lehetne látni, mint a Szigeten. 
Elragadtatva bámulják és lelkesen irigylik ezt 
a gyönyörű darab földet a pestiektől, akik vi-
szont többre becsülik a legsötétebb kávéházi 
zugot is, ha alsós akad benne. 

A szovjetkormányt nem illeti ez a szemre-
hányás. Ők bizony siettek nyári szovjetházat 
csinálni a Nagyszállóból és feleségeik a leg-
rémesebb pongyolákban itt méltóságos asszo-
nyozták egymást az óriási gesztenyék alatt. 

Írók és művészek csendesen bandukolva és 
fogcsikorgatva pillantanak egy-egy népbiztos-
névá vedlett mosogatódézsa u tán . ez volt a 
Sziget képe a nyáron. De aztán egy szép na-
pon a Jancsik-familia rohanvást szaladt be 
Pestre, László Jenő is szállóbeli szobájában 
hagyta a kommün alatt „gyűjtött* selyemha-
risnya rakományát és a Nagyszálloda halljá-
ban azok is összeismerkedtek, akik eddig nem 
ismerték egymást, mert boldogan borultak 
egymás nyakába. 

A szinházi hagymadobálók egész nyáron 
épülhettek volna azon, hogy a pesti bohémek 
— szép számban — milyen őszinte és lelkes 
utálattal fordultak el ettől a ibahusrendelő, 
fürdőház-bojkottáló, szálloda-poloskázó rabló-
bandától. A toll és lárma emberei élték a maguk 
életét augusztusig akasztófahumorral, azóta a 
felszabadulás vidámságával. 

(Papp Rezső felv.) 
Czobor, Szőllősy Rózsi. Gyárfás 
Fővárosi Kabaré — ,A 853-as" 
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Kiss Józsefnek mindig akkora udvara volt, 
mint egy primadonnának. Az öreg ur büszkén 
is fogadta az általános hódolatot, büszkeségé-
nek különös oka, az apró Bauer Sárika társa-
ságában. Mikor verseit emlegették előtte, rá-
mutatott az ördögmotolla gyanánt futkosó 
unokára : — ez az én legszebb költeményem. * 

Ha mér családi boldogságról van szó, el 
kell mondani, mi történt a Vámos Árpádék 
hézatáján. Ő és a felesége, Medgyasszay 
Vilma, kiköltöztek egy pár hétre a Szigetre — 
enni. Van ugyanis egy terrénum, ahol Mimi, 
a tehetségek .tehetsége, határozott antitalen-
tum: az élelmiszerbeszerzésj 

Egyszóval nagyokat ebédeltek Keresztesék 
konyháján és Miminek nem volt semmi gondja. 
Egy szép napon hirtelen szótlan lett és szomorú. 

— Borzasztó, — mondta, — szegény Lili I 
Nagyon aggódom érte. Minden jel szerint a 

* legközelebbi napokban meglátogatja a gólya 
és kiskutyusokat fog neki hozni. 

Mimi heteken keresztül nem szűnt meg ag-
gódni e nagy esemény küszöbén. Be is köl-
tözött a városba, hogy hátha orvosi beavat-
kozásra is szükség lesz. A nagy esemény azon-
ban simán zajlott le : Lilike egy erős és egész-

séges fiúgyermeknek adott életet. Az újszülött 
tiszta fehér és Mimi folyton annak megvita-
tásával zavarja az urát a Karamazoff testvérek 
olvasása közben, hogy mi legyen a neve a 
csöppségnek ? Aki valami nagyon jó kutya-
nevet tud, irja meg egy levelező lapon elsejé-
től kezdve a Fővárosi Orfeumba. 

* 

Gábor József is öltött néhány kellemes 
hetet a Szigeten a feleségével, valamint Gábor 
Tommyval és Gábor Zsuzsikával. Géborné 
gyengélkedett, nehezére esett a járás, ennél-
fogva nem a vendéglőben étkezett a család, 
hanem vagy kirándulási piknik módjára a szálló 
mögött a Dunaparton, vagy kedvezőtlen idő 
esetén a szobában. A színháziakat nem ismerők 
előtt méltán feltűnt egy elegánsan öltözött 
gavallér, aki minden délben és minden este 
óriási ételhordó csészét cipelt a kavicsos utakon, 
így aztán meg lehet érteni a következő pár-
beszédet : 

— Mondja kérem, ki az, akinek ez az ele-
gáns ur hordja az ebédet ? 

— Gábor József. 
— "És ki az, aki hordja ? 
— Gábor József. 

* 

Krasznay, Sárkady, Csathó Gitta 
Fővárosi Kabaré — „Üzembiztos* (Papp R. felv.) 
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Nemrégen Farkas Imre és ifjú felesége is 
lakói voltak a Szigetnek. Búcsúznak Buda-
pesttől, végleg Bécsbe költöznek, ahol Farkas 
Imre követségi tanácsos. 

— Most már te is szabadabban lélegzel, — 
mondja egy barátja, — hogy tul vagy Kun 
Bélén. 

— Igen, — felelt a „Tul a nagy Krivánon" 
szerzője, — tul a nagy zsiványon . . . 

A hall közepén állnak ketten : Szép Ernő és 
Farkas Imre. A szigeti bakfisok számára egye-
nesen észbontó látvány. A két iró mélyen és 
behatóan, lelkes odaadással beszélget. 

— Ó, Istenem, — sóhajtja egy bakfis, — 
most irodalomról beszélgetnek. Milyen gyö-
nyörű dolog lehet, mikor két költő igy fára-
dozik a magyar nyelv művelésén. Mindenemet 
odaadnám, ha hallhatnám ezt a beszélgetést I 

— Tudod mit, — mondja egy másik, — 
tégy ugy, mintha sétálnál és menj el mellet-
tük és hallgasd ki őket. 

Megtörténik. A bakfis csalódottan, sőt meg-
döbbenve tér vissza. 

RADÓ SÁNDOR 
Fővárosi Kabaré (Papp R. felv.) 

— A Farkas Imre könyörög a Szép Ernő-
nek, hogy adjon száz gramm dohányt a makra-
pipájába, de a Szép Ernő csak ötven grammot 
akar adni és ezen veszekednek. 

• 
Császár Imre csendesen sétálgat a fürdőház 

előtt. 
— Mi van a gomblyukában ? — kérdi egy 

szép asszony, aki pusszerlit eszik. 
— Szimbolumom : egy őszi falevél. 
— Ugyan menjen, — feîel a szép asszony, — 

tűzze oda ezt I 
És átnyújt neki egy habcsókot. 

• 
Hajdú Ilona az édesapjával, Kiss közjegyző-

vel lakott kint a Szigeten. Az öreg méltóságos 
ur nyilván nem hajlandó tudomásul venni, hogy 
a leánya már a felnőttekhez tartozik. Olyan 
kordában tartotta, mintha a Bűvös vadász ki-
tűnő primadonnája még nem lenne tul o 12-ik 
évén. 

Egy este Hajdú Ilona a nyaralók nagy kéré-
sére átment a Kisszálló zongoratermébe éne-
kelni. Egyik ária követte a másikat. Egyszer 
csak a karkötő órájára tekintett Carmen és 
elsáppadt. 

— Mi baja ? — kérdezte ijedten mindenki. 
— Rémes — mondta rémülten a művésznő — 

a papa szigorúan meghagyta, hogy féltízkor 
legyek fenn a szobában és most fél tiz mult 
5 perccel. 

Lélekszakadva rohant ét a Nagyszállóba. Az 
urak utána. A folyosón a szobaajtó előtt Hejdu 
Ilona igy szólt az urakhoz : 

— Most mind menjenek el jó messzire, mert 
nagyon szégyelném, ha kihallatszana, amit én 
most fogok kapni. 

Fordított a viszony Balogh Böske és a kis-
leánya között. Katalin cárnő korántsem volt 
olyan zsarnok, mint a Balogh Böske hasonnevű 
leánya. Ugy terrorizálja az anyját, ahogy 
akarja. Egy délután uzsonnázni hívták a szőke 
szubrettet. 

— Még nem tudom — felelte a társaságnak — 
előbb meg kell kérdezni. 

— A mamájától ? 
— Ó dehogy ! A leányomtól. 

» • 
Mihály István, az ifjú lirai és kabaréköltő, 

egész nyáron szerelmes volt. A szerelem oly-
kor zivatarokkal is jár. Mihály István egy este 
valami vacsorai zavar miatt igen nagyon neki-
keseredett. 
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szállóban liftes fiúnak, hol megállapodik Keresz-
tes mesterrel, hogy ma ő lesz a borfiú és 
valóban ki is hordja a 2 deci borokát a ven-
déglőben, hol pedig ő hajtja a kocsis felül-
vigyázata mellett a lóvasutat. 

Legjobb barátja Kraszner, Budapest legki-
tűnőbb szállóigazgatója. Kraszner megfogja 
az Andris fülét és komolyan szól : 

— Te ^Andris, itt valami bőr nőtt ki a feje-
den, ezt le kell vágni. 

Andris tiltakozó arccal válaszol : 
— Hogy gondolsz olyat ? Hiszen az oda van 

születve. 

Aki Amerikában is szerző 
Leírhatatlan az irók iránt érzett 
Tiszteletem mértéke. 
S azt hiszem magyar valutában már 
Ki sem fejezhető 
Drégely Gábor értéke. 

A Szigetnek legboldogabb lakója 
viszont H. Vidor Ilonka. A Fővárosi 
Kabaréban, ahol üdvöske gyanánt 
szerepel, igen nagy sikeré van, volt 
kritika, amely Harmath Hédihez ha-
sonlította, a premieren egy kocsira 
való virágot kapott, mi kell több egy 
színésznőnek ? Azonfelül a fia, Har-
sányi Andris, már-már Wilsont is 
megszégyeníti hirnév dolgában, olyan 
népszerű a Szigeten. Hol beáll a Nagy-

SZŐLLÖSY RÓZSI, BÁLINT BÉLA 
Fővárosi Kabaré: ,Chanson d'amour" {Pi'PP R. felv) 

— Borzasztó — panaszkodott — milyen le-
vert, humortalan, savanyu, elkeseredett, mérges, 
szomorú, dühös, bánatos vagyok ! Mit csináljak 
dühömben ? Most felmegyek a "szobámba és 
reggelig vígjátékokat fogok irni. 

A legkedvesebb asszony a Szigeten egy 
mosolygós arcú, fehérhajú mama, a Sebestyén 
•Géza édesanyja. Hat felnőtt fia van, egyik 
sikerültebb gyerek, mint a másik. A legkiseb-
bik, Sebestyén Dódi esténként hűségesen meg-
látogatja a mamáját. Dehát a hallban jó vérű 
fiatalemberek is akadnak, egy-egy kártyaparti 
hamarosan összetoborzódik és Dódi zsebében 
ficánkolni kezdenek a százasok, amelyeket 
mint Magyarország legfiatalabb szinidirektora 
keres az utószezonban Budán. A játék hazárd 
és ezt egy tisztes anya nem nézheti nyugod-
tan. Sebestyénné nekidurálta magát és bizony 
odalépett a kompániához : 

— Fiam, nem tűröm tovább ezt a dolgot, 
gondold meg, hogy borzasztó veszteségekbe 
mehetsz bele. Ha ilyen fiatalon kez-
ded, mi lesz belőled később ? 

Dodi, mint engedelmes fiu, felállt 
az asztaltól. Elég nehéz szívvel, mert 
éppen nyert. Másnap este Sebes-
tyénné leült rendes lórumpartijához. 
Inkább móka, mint kártyázás ; kraj-
cáros alapon megy a dolog és a leg-
viharosabb pech esetén 2 koronát 
lehet veszteni. Egyszóval Sebestyénné 
nyugodtan várta, mikor szabadulhat 
meg a piros felsőtől, mikor megér-
kezett a városból a fia. Dodi szigo-
rúan odalépett a lórumhoz : 

— Anyám, nem tűröm tovább ezt 
a dolgot, gondold meg, hogy bor-
zasztó veszteségekbe mehetsz bele. 
Ha ilyen fiatalon igy kezded, mi 
lesz belőled később ? ! 
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Szén Őfelsége 
Miről is szólna Nagy Endre uj daljátéka, 

mint a szénről. Sötét a színpad, a tárna szája 
álmosan tátong, de egyszerre vakitó világos-
ság fénye ömlik el és megjelenik fürgén Tisza 
Karola mint Szén Őfelsége. Testhez simuló 
fekete ruháján vibrálva játszik a fény és Szén 
Őfelsége pajzán nevetéssel körútra indul. 

Először a gazdag gyárost keresi fel. Egy 
pillanat alatt csillárok fényében uszó terem 
varázslódik a színpadra és kacagva lejt be 
Szén Őfelsége a palotába. Ott ül a hideg kan-
dalló mellett a távollevő gyáros felesége, de 
hiába van nála a szerelmes házibarát, hideg 
a kandalló, fázik az asszony, nincs szerelem. 
És Szén Őfelsége megszánja őket, nevetve 
hoz tüzet a kandallóba és így bizonyos, hogy 
megcsalják az öreg gyárost. Még- szerelmes-
kedik a boldog pár, de már ellibben Szén 
Őfelsége, leszalad a függöny és rögtön utána 
változik a kép. Egy szegény munkáscsalád 
szük szobácskáját látjuk magunk előtt. Csen-
desen ülnek egymás mellett a férj és feleség, 
de Szén Őfelsége mint egy mesebeli tündér 

SOLYOM JANKA 
Fővárosi Kabaré (Popp R. felv.) 

hipp-hopp tüzet gyújt a kályhába és a -k i s 
család boldogan dicséri az áldásos meleget. 

Szén Őfelsége most egy kis dalt énekel 
a függöny előtt és mire a végéhez ér, mér ott 
van a színpadon a gyár, a hideg mozdulatlan 
gépekkel. A bányák aranyoskedvü szelleme 
kacagva gyújt ja meg itt is a tüzet és egyszerre 
fütyülni kezd a gőz, zihál a kazán, forogni 
kezd a lenditőkerék és boldogan látnak a 
munkához a szorgos munkáskezek. 

Nagy Endre színházának u j műsoréban a leg-
sikerültebb számok egyike ez a kis daljáték, 
melyhez Nádor Mihály irt finom, dallamos 
muzsikát. Nagy Endre maga a szerzőségen 
kívül mint rendező arat vele nagy sikert : 
a darab kiállítása valóban meglepő. Az egyes 
szerepekben Tisza Karolán kívül Heller Margit 
és Nyikçs Árpád állják meg jelesül helyüket. 

Finom és szellemes Nagy Endre szinháza uj 
műsorának többi száma is mind. A színház 
címén kivül az egész műsoron nem szerepel 
ugyan Nagy Endre neve, de a darabokból, 
a dalok szövegéből, a sok kedves apró, vidám 
tréfából kiérzik az ő szeretetreméltóan csúfon-
dáros hangja, sokoldalú ötletessége és érzel-
mes költészete. Egyéniségének bélyege ott 
van mindegyik darabon, mindegyik dalon. Ka-
cagtatóan vidám „A hipnotikus család" című 
kis vígjáték, melyet Zöldi Vilma, Stella Gyula 
és Ligeti játszanak. Egy ostoba férjről, egy 
ravasz feleségről és egy szemfüles udvarlóról 
van benne szó. A férj örökösen hipnotizálja 
feleségét, aki — csak hogy békessége legyen — 
ugy tesz, mintha a hipnotizálás valóban sike-
rülne is. Hogy a szemfüles udvarló azután ezt 
a maga céljaira kiaknázza, természetes követ-
kezmény. 

A műsornak nem uj száma, de ma is oly 
értékes, mint a régi műsorban volt a „Balassa 
Bálint" cimü dalos játék, melyet Balassa ver-
seinek beillesztésével Zilahy Lajos irt. Külö-
nösen ennek a zenéjében tűnik fel Nádor 
Mihály gazdag invenciója, finom költői érzése. 
A virágénekek között van több is, amely ma-
radandó értékkel számithat. Antal Erzsi és 
Szántó Gáspár nagyon szépen éneklik a finom 
melódiákat és a kis opera teljes hatással ér-
vényesül minden este. 

De a finom daljáték nagy sikerének" méltó ré-
szese a zenekar is, melynek minden tagja igyekvő 
munkával segíti elő az erkölcsi győzelmet. 
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A rendes konferansz mellett Nagy Endre 
konferanszié tanfolyamot is rendez a színpadon. 
Hogy hallatlanul mulatságos ez a persziflázs, 
azt szinte felesleges itt megjegyezni. Simái 
István és Sáfiány Vilmos aktuális strófákat 
adnak elő, Antal Erzsi és Tisza Karola nagyon 
szép dalokat énekelnek. Általában alig van 
még egy kisszinház Budapesten, amelyre annyira 
igazsággal alkalmazni lehetne a diszkreditált 
„irodalmi" jelzőt, mint Nagy Endre színházára. 
Itt valóban nívós és irodalmi minden és öröm 
látni, hogy ostoba trágárságok helyett, a mi 
finomodottabb izlésü közönségünk már sokkal 
szivesebben hallgatja a finom irodalmiságokat. 
Ahogyan egész eddigi pályafutásában, kultur-
munkát végez a színházában is Nagy Endre 
és mert az izlésnemesitésnek, a finom szóra-
koztatásnak azt a módját érti, amely vidám és 
mulatságos, nagy sikere van egyre népszerűbb 
u j vállalkozásának. . 

Fedák István 
Egy derék, áldott jószivü, joviális magyar 

ur hunyta le örök álomra szemeit : Fedák István, 
Fedák Sári édesapja meghalt. Beregszászon, a 
nagy Zsazss szülőföldjén volt orvos, évtizedek 
hosszú során át lelkiismeretesen végezte köte-
lességét, a világ hivságos dolgaival sohasem 
törődött sokat. A hirnév, dicsőség nem izgat tf 
nem csábította, azt megszerezte ősi családi 
nevének a lánya, a Zsazsa, akit ép ugy bál-
ványozott, mint ahogyan Fedák Sári rajongott 
az ő édesapjáért. 

Kevés lelkesebb nézője és egyben szigorúbb 
kritikusa volt Fedák Sárinak az öreg Fedák 
Istvánná!. Ott volt a lánya minden premierjén, 
vele együtt drukkolta végig a sorsdöntő első 
előadást, de utána kíméletlenül, a legszigorúbb 
objektivitással mondta el a maga egyéni véle-
ményét. A kortársaival ellentétben nem volt 
maradian konzervatív ember Fedák István. Tu-
dott a korral haladni, megértette, mit kiván» 
a mai szinpad és a mai közönség és ehhez tu-
dott alkalmazkodni véleménynyilvánításaiban. 

Beregszászról Tótszerdahelyre költözött Fedák 

István és az orvosi praxistól visszavonulva pél-
dás buzgalommal vezette lányának a birtokét. 
Mikor Zsazsa Tótszerdahelyt eladta, a szép, ősz 
körorvos Szentlőrincre került, ahol leányának 
villájáhnn élvezte a jól megérdemelt pihenést. 
Egyenes magyar modoráért, joviális természe-
téért megszerette Szentlőrinc és a környék 
egész népe, mely teljes számban jelent meg a 
végtisztességen. Fedák István halála nemcsak 
Zsazsát borítja mély gyászba, hanem mind-
azokat is, akik az öreg urat ismerték és szeret-
ték. És senki sem volt olyan aki ismerte és ne 
szerette volna. 

Fedák István most meghalt, csendesen le-
hunyta szemeit arra az álomra, amelyből nin-
csen ébredés. Gyászt hozott azokra, akik közel 
álltak szivéhez, de a gyász mellett meg lehet 
mindegyikőjüknek a vigasztalása is, hogy az 
öreg magyar ur szép életet élt és becsülettel 
eltöltött hivatás után tért meg őseihez. 

FEDÁK ISTVÁN f 
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Mi volt a neve azelőtt? 
Irta : RÁSKAl^FERENC 

Mindazok, akik a közönséggel állandó kontak-
tusban vannak ; még inkább, akik a közönségből 
élnek, nagyon jól tudják, hogy a közönség min-
denekfelett — konzervatív. Azt a régi latin igaz-
ságot : quieta non movere (nyugton hagyni a 
meglevőt) többek közt a színigazgatók vallják 
leginkább magukénak. Amit a közönség nagyon 
megszokott, ahhoz csökönyösen ragaszkodik. 
Igen nagyon terjedelmes cikk lenne abból, ha 
most rendre megirnók csak azokat az idevágó 
eseteket, amelyekről csupán nékünk tudomásunk 
van. Különben se fontosak jelen esetben, mert 
hiszen mindössze arról akarunk szólani : a kü-
lönféle pesti színházaknak, vauétéknek, kaba-
réknak mi volt a nevük azelőtt. Kiderül majd, 
hogy egyik-másik ugyancsak sok névváltozáson 
ment keresztül. Ami, összevetve a közönség 
konzervatív természetével, ugyancsak nagy bá-
torságra vall a — direktorok részéről. 

Mindenekelőtt ejtsünk szót azokról a helyi-
ségekről, amelyek névváltozásokon nem mentek 
keresztül. Ilyen a Nemzeti Szini áz, Operaház, 
Vígszínház, Magyar Színház, Király-Színház, 
Várszínház. A Madách Színházat nem emiitjük, 
mert hiszen annak még nincs olyan múltja, hogy 

Környei Béla az Operaház előtt 
(Papp Rezső felv.) 

névváltoztatáson mehetett volna át. A többiekkel 
kapcsolatban azonban van egy és más megje-
gyezni való. Igy például a jelenlegi Nemzeti 
Szinház csak lényegileg volt mindig az, ami 
most ; ellenben épületileg már éppen nem, mert 
a régi helyiségét otthagyván, a néhai Nép-
színház épületébe költözött. Helyesebben a Nép-
színház-Vigopera helyiségébe, mert hiszen erre 
változtatta nevét a Népszínház, mielőtt megszűnt 
volna. A Vígszínház meg egyáltalában nem annak 
köszönheti, hogy eddig meg nem változott, 
mintha mint név valami nagyon népszerű volna 
azok előtt, akik a névváltoztatásra jogosultak, 
már mint a Faludiak előtt. A Vígszínház szó 
ugyanis külföldi nyelvekre lefordítva egészen 
semmitmondóan hangzik ahhoz képest, amit a 
szinház valóban jelent a szinházi kultura szem-
pontjából. Holott a külföldi szinházpiacon gyak-
ran van keresnivalója a Vigszinház-nak. Mit volt 
mit tenni ? Faludiék nem fordítják le, hanem ugy 
ahogy van, magyarul ejtik ki szinházuk nevét 
külföldön is. És meg kell adni, hogy azzal a 
nagy renoméval, amivel színházuk rendelkezik, 
külföldön is kitűnő hangzásúvá lett a Vígszínház. 
De meg kell állni pár szóra a Király Szinház-nál 
is, még pedig nagy-nagy csodálkozással amiatt, 
hogy még mindig — ezt a nevet viseli. Gon-
doljuk csak meg, hogy a magyar királyságból 
Népköztársaság majd Tanácsköztársaság lelt, 
ám a Király Szinház maradt: Király-Szinház. 
Kétségtelen, Beöthy László nem az alkalmaz-
kodó emberek közül való. 

Néhai, tragikus végű Bálint Dezső-nek pél-
dául egészen más meggyőződései voltak e te-
kintetben. Amikor a világháború kitört, a fran-
ciás nevü / oyal Orfeum-ból Nemzeti Orfeum 
lett. De aztán, amikor kezdett kiderülni, hogy 
bizony nekünk az ántánt oldalán volna a helyünk, 
a „Royal" szó az uj névnek közepére került, 
egyelőre csak zárjelben és kis betűből és lett 
Nemzeti (Royal) Orfeum. Mikor aztán a háborút 
elvesztettük, és Lovászy nyilt parlamenti ülésen 
az egész országban visszhangot keltve elkiár 
totta : — Mi igenis ántántpártiak vagyunk ! — 
akkor egyszerre eltűnt a zárjel, a Royal betűi 
megnőttek, meg olyannyira, hogy elnyomta, 
mellőzötté tette a Nemzeti szót. Kezdett Bálint 
népszerű variété-szinháza megint csak mint 
Royal Orfeum szerepelni, hogy azután csak-
hamar mint Nemzeti Royal Orfeum nyerjen 
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végleges nevet. Testvériesült vele a Sörkabaré, 
amennyiben Nemzeti Royal Kabaré lett belőle. 

Mozimultja van az Apollo Kabarénak,amennyi-
ben azelőtt Apollo-mozi volt. Ép igy a Muskátli 
Kabarénak. Viszont kabaré múltja van a Mozgó-
kép-Otthon-nak. Ennek helyén volt a Bonbon-
nière, az első pesti kabaré, melynek neve utóbb 
Nagy Endre kabaré lett, hogy ismét Bonbonnière 
legyen belőle, Bálint Dezső tulajdonéban. Ha 
már a Teréz-köruton vagyunk, említsük meg 
azt a szomszédos kis kabarét, mely Gyár-utcai 
bejárattal mint Ferenczy-Kabaré kezdte meg 
működését, hogy két évi szünetelés után Érdekes 
Kabaré néven a körút felé nyissa ki ismét kapuit. 
A felejthetetlen Sziklay Kornél nyitotta meg, 
eladván csakhamar Dobos Istvánnak, a hires 
repülőnek, aki a diktatúra alatt Szamuellyt 
Moszkvába vitte és vissza is hozta. (Hogy ej-
tette volna le darabokban valahol 1) Dobos egy 
Bella nevű fiatal hirlapiróra bizta a kabaré ve-
zetését, ő is keresztelte el Intim-re. 

De most mér aztán maradjunk a kabarénál. 
Az éppen most megnyilt Fővárosi Kabaré, mint 
tudjuk, Mascott néven mulató volt. És ugyan-
ott a Fővárosi Orfeum Somossy-orfeum. Ameny-
nyiben egészen egyszerű névváltoztatások ezek, 
ép annyira nemes tendenciájuak is. A Somossy 
éra alatt az egész palota a többé-kevésbé 
kétes hirü mulatozás színhelye volt. Lassan-
lassan azonban kiszorult a nagy nézőtérről 
minden frivolités annyira, hogy az uri csalá-
dok szórakozóhelye lett a Fővárosi Orfeum. 
Csak a földszinti kis helyiségben mulatoztak 
tovább, a Mascott-ban, hogy most két munkás-
életü embernek, Ribnernek és Keletinek erkölcsi 
érzéke onnét is kifüstölje a frivolitást. A néhai 
Somossy-palota erkölcsi megtisztulása ilyen-
formán befejezést nyert. Igaz, huszonöt év kel-
lett hozzá. 

Somossynak egyébként volt orfeuma a mos-
tani Király Szinház helyén is és másik, végleg 
eltűnt orfeum az Oroszy, mely az Uránia 
Színházban volt. 

No de a rekordot mindenesetre az Andréssy-
uti szinház tartja. Faludi Sándor mint Modern 
Színházat nyitotta meg, hogy — rendőri intéz-
kedésre — még ő alatta Modern Színpad, majd 
Modern Színpad Kabaré legyen belőle. De ez 
se volt elég a változásból néki, mór a legközelebbi 
szezonban Nagy Endre Kabaré lett belőle, 
kerek öt év utón pedig Medgyasszay Kabaré. 
Még meg se melegedett a név mellett, mór 
Modern Színpad lett belőle Bárdos Artúr alatt. 
Hatszor ment ét tehát névváltoztatáson egé-

szen rcvid idő alatt. Ezután azonban, nehogy 
még meg találják szólni, nem nevet, hanem 
épületet cserélt, átköltözvén Bárdos égisze 
alatt a Koronaherceg-utcába. Az Andrássy-uti 
helyiség ezalatt pihenni tért, nyilván, hogy u j 
erőre kapjon egy ujabb névváltoztatáshoz. 
Nyilvánvaló volt, hogy u j neve lesz, pedig a 
Koronaherceg-utcai helyiség, ép e sorok író-
jának ötletéből, Belvárosi Szinház lett és igy 
amaz újra megnyílván, minden további nélkül 
lehetett volna ismét Modern Színpad. Hogyisne 1 
Csak azért is Andrássy-uti Szinház lett belőle. 
És ezzel a Modern Szinpad végleg meghalt. 

Hozzája képest egészen enyhe név-karriéren 
ment át a Jardin d'Hiver, előbb Télikert majd 
Nagy Endre Szinháza lett. (A nyári helyi-
ségből Jardin de Paris-ból meg Berlini Kert, 
de mór a nyáron megint Jardin-íént szerepelt.) 
A Városligeti Szinkör-bö\ Budapesti Szinház 
lett. Igen alapos névcserén ment át a Revü-
szinház. Mint Palais de Danse kezdte meg 
karrierjét, folytatta Kristálypalota néven, majd 
Steinhardt Géza neve lett a cégére, hogy azután 
rövid időre mint Kis Komédia vonzzon zsúfolt 
házakat. Mikor pedig a Kis Komédia elfoglalta 
a Folies Capiice helyét, Revüszinház lett belőle. 

Ha nem is játszanék most a Revüszinház szín-
padán Medgyasszay Vilma, akkor is eszünkbe 
jutna, hogy a Medgyasszay Szinház megnyitás 
és névváltoztatás előtt áll. Szivből kívánjuk, 
hogy nyisson ki mihamarább, de a régi nevén. 

SOMLAY ARTHUR 
{Bernát Ilma rajza) 



22 SZÍNHÁZI Ï*LC r 

I F ^ l S 
INTIM PISTA, hogy mikor lép már fel 
végre Fedák Sári? Alig várjuk, hogy 
ismét a színpadon lássuk. 

— Bizony Zsazsa is nehezen várja már, 
hogy a színpadról köszönthesse az ő lel-
kes közönségét, de egyelőre nem szándé-
kozik huzamosabb ideig egy darabban en 
suite játszani. Hogy azonban eleget tegyen 
a minden oldalról jövő ostromnak, az 
Unió rt. felkérésére Zsazsa nemsokára 
mégis csak fel fog lépni, még pedig 
a „János vitéz" címszerepében. A „János 
vitéz" -nek valóságos díszelőadása lesz ez 
a legközelebbi, amely különben Kacsóli 
Pongrác népszerű daljátékának sor szerint 
négy százhetvenhatodik előadása. Az ünnepi 
alkalomra Bakonyi Károly, a szövegíró 
külön prológust irt, a zenekart pedig 
ez alkalommal maga Kacsóh vezeti. Fedák 
mellett uj lesz a híres magyar daljáték 
minden többi szereplője. Iluskát Tóth 
Böske, a Margit-Színházban feltűnt fiatal 
énekesnő játssza, Bagó Nádor Jenő lesz, 
a francia királyi Rátkai Márton alakítja, 
a francia királykisasszony szerepében pe -
d'g Hegyi Anna fog debütálni. 

—- Valóságos repriz lesz tehát. 
— Még pedig a javából. Repriz és ün-

nepi előadás. 
— Szóval Beöthy László szüretel. Való-

ságos szenzáció, ami most két színházá-
ban „A farsang tündéré"-vei meg „A sas-
fiók"-kal végbemegy. 

— Pedig mindezek • mellett Beöthy a 
mult héten a szó szoros értelmében is 
szüretelt : százötven hektoliter bora lesz. 

— Honnan tudja ilyen pontosan ? 
— Onnan, hogy magam is ott voltam 

f>. szüreten. Soha életemben szebb szüreti 

mulatságon nem vettem részt, mint Lon-
tán, a Beöthyék rezidenciájában. A szüre-
ten résztvett a környék egész előkelő-
sége és élvezte a legfigyelmesebb házi-
gazda és a legszebb háziasszony vendég-
szeretetét. És nem utolsó sorban egészí-
tette ki ezt a duettet trióra a kedves 
házikisasszony, Beöthy Baba, akinek olyan 
baromfitenyészete van, amely messze föl-
dön ritkítja párját. Büszke is nagyon 
Baba a csirkéire, kacsáira. Ugy hivja őket 
*az én növendékeim". Ami pedig a szüret 
eredményét illeti, ha majd maguk-elé 
kerül egy finom ctikettes palack „Château 
Beöthy" felírással, gondoljanak arra, hogy 
én ott voltam, mikor azt a remek nedűt 
szüretelték. 

— Szívesen gondolunk magára és majd 
iszunk Beöthyék egészségére Uj darab ? 

— Sőt uj darabok. Vau szép számmal 
belőlük. Még Molnár Ferenc se adja egyes 
számban : mindjárt hármat irt egyszerre. 
Három egyfelvonásos darab adja Molnár 
uj művét, amely „Színház" összefoglaló 
címmel kerül majd előadásra a Vígszín-
házban. A darabok mindegyikének van 
természetesen külön cime is. Az egyiké 
„Előjáték Lear királyhoz," a másiké 
„A műkedvelő," a harmadiké „Direktor 
ur !" Mint a címekből kitűnik, mind a há-
rom darab a színház világában játszik. 
Molnár a mult napokban egy irodalmi és 
színházi társaságban felolvasta uj darab-
jait és első nagy sikerét aratta velük. 
Hallatlanul mulatságosak és egész termé-
szetesen nagy sikerük lesz, ha majd a 
nyilvánosság elé kerülnek. A darabok 
férfi főszerepeit valószínűleg Hegedűs 
Gyula és Góth Sándor fogják játszani. 

— Pompás lesz ! Van más uj darab is ? 
— Van, még pedig olyan, ami nagy 

meglepetést fog kelteni. A Vígszínház 
megszerezte előadásra egy eddig egészen 
ismeretlen fiatal iró, Fazekas Frey Imre 
darabját. Az iró, aki régebben a Nyugat 
munkatársa volt nemrégiben egy egyfel-
vonásos darab témáját elmesélte Huszár 
Károlynak, a derék Pufinak, aki azov 
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melegiben tovább mesélte a legnagyobb 
elragadtatással Jób Dánielnek. A tapasz-
talt és rutinos Jób azután biztatta Faze-
kas F rejt, hogy kár volna a nagyszerű 
témát egy felvonásba süriteni és az iró 
engedye a buzdításnak, megírta a dara-
bot — három felvonásban A darab el-
készült, Faludiék elolvasták, el vannak 
ragadtatva tőle és előadják, „Fritz" a da-
rab címe, egy lakájról szól és valószínű-
leg Csortos játssza majd a címszerepet. 
Ennyit az uj darabokról. Most pedig 
sietek . , . 

— Hová, hová ? 
— Jegyet biztosítani a János vitéz re-

prizére. 
Csókolom a kezüket. A viszontlátásra ! 

A KALAPOK. A legtöbb fan-
tasztikusan elegáns kalapja Buda-
pesten Mészáros Gizának van. A 
nagyszerű Giza a mult héten ismét 
u j kalapot akart venni vagy ren-
delni, de sem kedvére való_ kala-

pot, sem megfelelő anyagot nem talált. Egy 
órahosszat volt már hiába az előkelő belvárosi 
kalapszalonban, mikor végül idegesen fordult 
a tulajdonosnőhöz : 

— Mondja, kedvesem, hát sehol sem lehet 
most Budapesten egy elegáns, nekem való 
kalapot találni ? Már egy kalapért is külföldre 
kell mennem ? 

— Dehogy nem — válaszolt a szalon tulaj-
donosnője. — Sőt nem is kell messzire menni. 
Hiszen ma a művésznőé Budapest legdusabban 
felszerelt kalapraktára. 

Báthory Gizá 
A szókimondó asszonyságnak 

u j személyesitője van a mult 
hét óta : Báthory Giza debütált 
minap nagy sikerrel e kitűnő, 
de épen exponáltsága miatt ké-
nyes szerepben. A feladat nehéz 
volt, Blaháné és Fedák Sári 
után nem hálás dolog színész-
nőnek Hübscher Kata alakjában 
a színpadra lépni, Báthory Gizá-
nak azonban volt bátorsága 
hozzá és osztatlan siker jutal-
mazta merész vállalkozását. A 
szépen, talán legszebben be-
szélő magyar színésznő, aki 
finom, decens játékával mindig 
leköti a figyelmet, melyet hang-
jának lágy melódiája vonz maga 
felé, most sem tévesztett hatást 
jeles és kivételes kvalitásaival. 
Kellő mérséklettel találta el a 
mosónő pajzán hangjót és komi-
kumában is finom volt mint 
marsallné. Az egész szerepben 
pedig dominálóan jutott ér-
vényre asszonyisága, amely 
minden alakításában vonzó 
egyéni zamattal érvényesül. 
Csak olyan színésznőknél ta-
pasztalható ez, akik egyúttal 
szép asszonyok is. Báthory 
Giza ezekhez tartozik azzal, 
hogy nem csak egyszerűen 
színésznő. Még több annál is, 
amit „művésznő'" névvel szok-
tunk jelölni Jó színésznő. Ezt 
bizonyítja legújabb alakítása is. 

C2> 
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Elere. . . . Kedves jó publikum em-
lékszel-e még erre az öt betűből álló 
bűvös szóra ? Hogyne emlékeznél í Hát 
van e valaki Pesten és Budán, aki izga-
tottan ne várta volna a karcsú kis pro-
peller tetején, hogy végre valahára el-
hangozzék a filigrán riadó. 

Volt valami arisztokratikus nyugalom 
ebben a budai átkelésben. Volt benne va-
lami, a nem nagyon siető, a dolgában 
biztos ember fölényéből. Aki nagyon siet 
menjen gyalog, vagy váltson be az 
omnibuszra, a hidon át. Ugy is volt. 
A kis propellerek utasai nagyrészt ele-
gáns öreg urakból, katonatisztekből, 
éltesebb budai hölgyekből álltak. Még 
a második osztály is magánvi?elte az 
exkluzivitás bélyegét. Bírósági kézbe-
sítők, levélhordók, altisztek, miniszte-
riumbeli szolgák foglalták le a fedélzet 
kisebb és nyitott részét. 

Egész őszint-én bevallom én is pro-
pelleren szeltem át a Dunát, valahány-
szor Budára vezetett az utam. Istenem 1 
Nekem is van érzékem a szép iránt. 
Igazolni akartam veséző barátaimat, 
akik, azt hiszem, elég találóan, az élet-
művész jelzővel szoktak megtisztelni. 

Szép is a vizi utazás. Az édes anyám 
évek óta készül már Bécs városába 
hajóval . Azt tartja, hogy a Duna két 
part ja között szelni a hullámokat, vetek-
szik bármilyen tengeri kirándulással. 

A kis propeller csak keresztbe szeli, 
engem mégis öröm fogott el, valahány-
szor ráléptem a rozoga hajóhidra. A 
gépház mellől szoktam nézegetni a 
sürgés-forgást. 

A kapitány mereven néz a lejáróra, a 
parton még nyugodtan lépeget egy 
éltesebb pár a hid felé. No ezeket m é g 

megvárjuk. Hopp, már fent is van mind a 
kettő. A következő percben a személy-
zet elrántja a kis föpallót, leereszti a 
hidon emelkedő sorompólécet, egy biz-
tos mozdulattal megoldja az apák le-
ütésében kissé megviselt hajókötelet. 
Most rohan a hid felé egy megkésett 
familia, de már visszavonhatatlanul 
késő: 

— Kész — zug végig a fedélzeten. 
A kapitány végigsimítja deresedő 

szakállát, még egy pillantás jobbra, 
balra : Kling, kling — hangzik fel a 
parancsnoki hid csengője. A kapitány 
kihajlik a ragyogó sárgaréz csőre s 
bele leheli a Lope de Vegák hires 
Szezámját : 

— Elere. . . . 
Pillanat műve az egész, s néhány 

perc múlva a biztos mozgás félreös-
merhetlen jelei mutatkoznak. 

A csavar megperdül a vizben, még 
egy kis manöverirozás a parton, azután 
egy bátor fordulattal, neki a túlsó 
partnak. 

Én csak a kapitányt nézem. Vad, 
viharvert arc, kétoldalra fésült szakálla 
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sejteti velem a messze tengeren tom-
boló vihart, a világítótornyok előtt küz-
ködő Oceanjárót , a kietlen szigetek szik-
láit ostromló hullámhegyeket. Tisztán 
érzem, hogy meg nem rebbenő tekin-
tetével ő is azokat keresi a lassan ki-
bontakozó tabáni partokon. A két part 
közé szorított hajós álma a végtelen 
tenger. Biztosan tudom én ezt, mert a 
propeller-kapitányokkal érzek már évek 
óta. Nem eggyel vitatkoztam már erről. 
Tagadják, tudom, de mégis igy van. 

— Ugyan kérem a tenger — mondta 
az egyik — s legyintett a kezével, 
egyszerű viz, sima hajózás. A nagy 
veszélyt a folyó rejti magában, az az 
igazi hajós-feladat. 

Én nem mondtam ellen, csak az ar-
comról láthatta, hogy nem hiszek neki. 
Amint hogy nem is hittem. Hisz kiér-
zett a hangjából a fájdalom. Neki is 
fájt, hogy lebecsüli a tengert. 

— Különben a csavargőzös itt a Du-
nán a legközelebb áll a tengeri hajó-
hoz — mondom én engesztelőleg. 

S a vén hajós hálásan simogat végig 
a tekintetével, s megszorítja a kezemet. 

* 
Egyszer a parlamentből siettem a 

kereskedelmi minisztériumba. Sürgős 
volt az utam, s az Andrássy-téren el-
csíptem egy induló hajót. 

Idegesen jártam a fedélzeten, félkettő 
mult, s ott csak kettőig van hivatal. 
Odaléptem hát a parancsnokhoz, s ka-
lapot emelve megkérdeztem. 

— Ugyan kérem mennyi idő alatt 
érünk a Bomba-térre. 

A propeller már hasította a hullá-
mokat. A kapitány kihúzta magát , majd 
kissé előrehajolt, s szeme elé tartva 
ellenzővé formált tenyerét vontatottan 
válaszolt : 

— Ha az idő nem változik, három 
perc múlva ott leszünk. 

* 

Es míg fent a parancsnoki hídon 
büszkén és dacosan kormányozza a 
kapitány a karcsú kis hajót, s a forró 
nyári dél erősen tüz a csillogó Dunára, 
a fedélzet alatti kajüt (mert ilyen is 
van a propelleren) rendszerint egy sze-
relmes párnak ad biztos búvóhelyet . A 
pesti fiatalok erre is rájöttek. Mert 
ugyan kinek jutna másnak eszébe, a 
naptól áttüzesedett kis kajütbe lépni. 
Itt ugyan nem zavarja őket senki se, 
legfeljebb egy másik szerelmes pár egy 

pillanatra. Az újonnan érkezők, ha 
már van lakója a kabinnak, átsietnek 
a másik hajóra. 

A nap lángcsóvákat szór be a nyitott 
ablakon, a szerelmesek már alig lát-
szanak a leszakított és elhasznált jegy-
halomtól, de azért utaznak vigan ide-
oda. Egy jó barátom tartja az ide-oda 
hajózás rekordját. Egy augusztusi napon 
negyvenszer utazott a Vigadótól a 
Bomba-térre és vissza. Halálosan sze-
relmes volt egy szőke lányba, s mégis 
egy feketét vett el feleségül. 

* 
A budai Tegethoff-kávéház a dunai 

hajósok kedvenc feketéző helye. Itt 
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r.ek végig a parton, lassan egymásba 
hajolva, s összesúgva. 

Nelson, Lady .Hamiltonnal sétálhatott 
ilyen kevély öntudattal a nápolyi csá-
szár pálmái alatt. 

Hova lettetek kedves propeller-kapi-
tányok? Mit csináltok? Itt vagytok 
Budapesten ? Hogy hiányoztatok nékem, 
kedves dunai tengerészeim. A hosszu-
járatuaktól hallom néha a ti komman-
dótokat, a sikló-vezető is fülembe sí-
polja, de nekem csak akkor kedvemre 
való, ha ti hajoltok a csillogó sárga-
ré ícső felé, s ti adjátok ki a vissza-
vonhat lan kemény parancsot : Elere. 

Tél 
Amilyen hosszú darabot csak 
birok, 
olyat irok. 
Ok; 
A közönség szívesen néz meg 
Egy 70-íelvonásos darabol, 
Mert a színház fűtve lesz és 
Boldog, ha minél tovább marad ott. 

(SZ.J 

gyűlnek össze a fü ige propellerek pa-
rancsnokai, hogy megbeszél jék az el-
múlt nap eseményei t . Ide járnak a 
hosszujáratu, s rövidjáratu kapitányok 
is. A propeller-kepitányok külön asz-
talnál ülnek. A lapátoskerekü hajósok 

Már meg is kötözték a propellert, 
s az utasok után kijön a személyzet, 
indul s a hidon vigyázz állásba marad 
Csak a kapitány nem távozott még. O 
utol jára 'hagyja el a hajót. Azután sietve 
megindul ő is. A parton már várják. 
Mosolygó nő várja a parton, s a kapi-
tány gyorsan belékarol. Mennek, men-

S ha ráborul az est a Dunára, s ki-
gyúlnak a parti jelzőlámpák mintha 
kétszer olyan fürgék lennének a kis 
alkotmányok. Tiz fele jár az idő. Fut-
nak már hazafelé, a kikötőbe. A Bomba-
tér, az első és végállomás, éjjelre kikötő. 
Jön, jön egy utolsó kis hajó. A kapi-
tány fent áll a hidon. Hallom érces 
hangját : 

— Lassits . . . 
És a propeller méhében enyhül a 

kattogás. 
— Félgőz — hangzik újból. 
— Hátra, félgőz . . . elere lassan . . . 

állj . . . 

a középső főasztalt foglalják el. A hát-
térben térkép. Látható a Kanári-szi-
getek, Madagaszkar , az afrikai part 
végig. 

Az asztalnál nagy U-hajó vita. Egy 
főhosszujáratu viszi a szót. Lehetetlen 
dolgokat mond a búvárhajóról . Látszik 
hogy csak az Über Land und Meer-hő\ 
ösmeri. Egy propelleres már-már bele 
is szól. de a barát ja visszatartja. Izgatot-
tan hallgatom a nagyszerű vitát, s meg-
hatva konstalálom, hogy a hosszujára-
tuak is el vannak jegyezve t i tokban a 
tengerrel. A szép hosszú Dunán, Passau-
tól Orsováig, . átkeléstől átkelésig te 
utánad sirnak te jó öreg csendes Óceán . 
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Cejzler ur és a többiek 
— Az Apollo-Kabaré magánszámai — 

lat darab adja az Apollo-Kabaré u j mCsorá-
c gerincét, e hat darab mellett azonban az 
műsor rendkívüli sikerét nagy mértékben 
zditják elő azok a magánszámok, amelyek-
az est tele van tűzdelve. Ha gasztronómiai 

sonlattal akarnánk élni, azt mondhatnók, 
gy ezek a magénszámok a műsor gerincében 
yánazt a szerepet töltik be, mint a hosszura 
gott szalonnacsikok a nyulgerincben : az izét 
ják meg az egésznek. A magánszámok nél-
1 suta és tökéletlen volna a műsor és nem 
irényesülhetnének teljes mivoltukban az elő-
ók sem. Vidor Ferikének például van ugyan 
y kicsiny és jellegzetes szerepe a „Pistike" 
Tiű kis drámában, de igazi nagy sikerét ezúttal 
égis csak a „Cejzler ur !"-ral, Nádor Mihály-
k Mihály István szövegére irott dalával aratja. 

művésznő legnépszerűbb produkcióinak, a 
asamód-daloknak méltó íolytatása ez a kis 
>ta, amely egy kis varrólányról szól, kinek 
inden álma, minden vágya : Cejzler ur, az 
letvezető, aki a hölgyeknek szépet mond, aki 
őkelő és elegáns és üzletzárás után a Rózsi 
sasszónyt kísérgeti haza. Egyszerűen, neme-
ín, csodálatos finomsággal adja elő ezt a 
s dalt Vidor Ferike. De nem kisebb sikere 
ín Nádor Mihály Vidor Ferike számára irt 
lásik dalénak sem, a „Tanár ur"-nak, melyben 
oy szerelmes kis bakfis-diéklány mondja el 
edves, naiv ábrándjait. 
Nádor Mihály művei adják Németh Juliska 

lagánszámainak műsorát is. - A háborúban 
megvakult katonákról szól az egyik, a „Déli 
orzó", amely megkapó hatással érvényesül a 
ivéló művésznő drámai előadáséban. Finoman 
zellemes a másik dala is „A költő és a siker", 
nelynek Iiosvay László irta a szövegét. Hogy 
Németh Juliska ma egyik legkiválóbb előadó-
nűvésznőnk, azt ebből az alkalomból nem kell 
íjra és külön megállapítanunk: Az előadásén, 
íz előadott dal megjátszásán innen van a 
langjában valami különösen vibráló, meleg és 
jehizelgő színárnyalat, amely szokatlanná és 
magávalragadóvá teszi énekét. Különösen a 
Déli korzó"-ban, érezzük ezt ki, ebben a dal-

ban, amely féiig ének, félig deklamáció és 
amellyel ujabb nagy sikerét aratja esténként. 

A kitűnő,- mulatságos Magyari Lajosnak 
három nótája is szerepel a műsoron. Komoly, 
kesernyés izü dalt irt számára Berta István, a 

Király Színház karnagya Somlyó Zoltán nemes 
veretű „Jerünk tovább" cimü versére. A ma-
gyar ember elkeseredése, reménykedő ellágyu-
lása van ebben a dalban és hangulatát kitű-
nően érzékiti Magyari előadása. Vidám, kacag' 
tatóan kedves a másik két nóta, a Buday Dé-
nesnek Török Rezső szövegére irott „Én is 
bizalmi voltam" és a „Dr. Intelligens János" 
cimü, amelyet Nádoi Mihály irt Iiosvay László 
szövegére. 

Aktuális bohózatot énekel Szemere Gyula, 
kinek kellemes baritonja kedves humorral csen-
dül meg a „Csokoládé" cimü dalban, melyet 
Magyar László irt Török Rezső versére. A hi-
hetetlen módon elszaporodott utcai csokoládé-
árusokat figurázza ki benne nagyon kedvesen, 
ötletesen. E dalén kívül Szemere aktuális stró-
fákat énekel, amelyek gyors népszerűségre ta-
lálnak a hálás hallgatóság körében és nem 
egyből közülök már valóságos szállóige lett. 

Az Apollo-Kabaré uj tagjai kitűnően illesz-
kednek ebbe a válogatott együttesbe. Er-
délyi Lilinek Buday Dénes irt egy komoly, 
finom dalt „Akarom" címmel Horváth Ákos 
versére, de nagy sikere van a bohókás „Mon 
dieu"-nek is, amelyben egy vidám magyar ki-
szólás rímel a francia felkiáltásra. Erdélyi Patat 
Leónak, az Apollo-Kabaré agilis és sokoldalú 
zenei vezetőjének sikerült müve ez a kis dal, 
melynek szövegét Dénes Gyula irta. Két dala 
van Wesselly Ilinek is. Az egyik (A liit) me-
lankolikus hangulatu, egy kis fiúról szól, aki 
liften kívánkozik fel elhunyt anyjához az égbe. 
Nóti Károly irta meg a meleghangú történetet 
jól csengő versekben, Nádor Mihály irt hozzá 
zenét. A másik dala Harmath Imre vidám, 
humoros versének („A férjem egy alvó ma-
gyar"; megzenésítése. Buday Dénes kompo-
nálta és Wesselly Ili nagyon ügyesen, kedvesen 
adja elő. 

Ezzel kimerítettük az Apollo-Kabaré friss 
magánszámairól szóló beszámolónkat. Mint e 
száraz jelentésből is látható : a magánszámok 
méltó kiegészítései az u j műsor darabjainak, 
nívósak, finomak, mint általában az Apollo-
Kabaré egész előadása. 
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Royal Kabaré 
Öt egyfelvonásos és egy halom magánszám 

pereg le a Nemzeti Royal Kabaré több mint 
két óráig tartó műsorán. Hamarjában el sem 
lehet dönteni, hogy a közönség ezeken a ked-
ves kis egyfelvonásokon mulat-e jobban, melyek 
mindenike egy-egy kitűnő ötletet tér elő, vagy 
pedig a jobbnál jobb magánszámokon, melyek 
mindgyike fölér egy slágerrel. A pálmát ezúttal 
is a kabaré régi s oly kitűnően bevált házi szer-
zője Szőke Szakáll viszi el, aki a műsoron levő öt 
bohózat közül csekély négyet vall magáénak. 
„Két szoba, kerttel . . .", „Szondy-u. 7/c", „Ja j 
a szákállam", „Paula" a Szőke Szakáll darabok 
cimei, melyek a mai éppenséggel rózsásnak 
nem nevezhető helyzetnek páratlanul mulatsá-
gos persziflázsai kitűnő érzékkel meglátott meg-
világításai. A Paula cimü vígjáték pedig, mely 
különben a műsor legkiemelkedőbb száma, — 
valóságos kis műremek. Egy szerelemre éhes 
háziurról szól a darab, ki szerelmeinek tárgyait 
pont a saját lakói közül válassza ki. Igaz ugyan, 
hogy csupán egy lakója van, ezt azonban min-
den megengedett és megnemengedett szerelmi 
dühvel ostromolja. Jelenlegi lakója egy csinos 
tanítónő, kit mindenáron meg akar kaparintani 

G. KÖVESSY BORISKA 

s e célból erőszakosan behatói a szobájába.. 
tanitónő azonban mér egy barátnőjétől értesü 
a „háziúr" nagy nőbarát érzelmeiről s fondoi 
latos cselszövényeiről és egy kitűnően megir 
s fordulatos jelenetben alaposan megszégyenii 
a még tisztátlan eszközökkel is hódítani kés 
lovagot. Külön szenzációja a szellemes darab 
nak, hogy benne Solti Hermin és Virégh Jenő, 
Royal Orfeum fölötte népszerű tagjai lépnek fe 

Már csak ezért az egy darabért is érdeme 
elmenni a Royal Kabaréba. A műsor véltoza 
tosségáról gondoskodik Harmath Imre „Cup 
linger" cimü blüettje, mely erősen igénybi 
veszi a közönség nevető idegeit. A magán 
számok kaledeiszkopszerüen váltják fel egy> 
mást. Papp János természetesen itt is hódit, d( 
bőséges részük van a tapsban Nagy Macának 
Geiger Irmának, Arany Sárinak, Gruber ViL 
mának, Kerényi Irénnek, Csillag Mariskánal 
Zöldi Mártonnak, Szigeti Andornak, Fodoi 
Ernőnek, Forgács Jenőnek, Salamon Bélának 
Gyenis Edének, Eleky Anny és Pártos Jene 
duettje valósággal gyújt. . . . A sok taps 
jókedv, kacagás, mely esténként a Nemzet: 
Royal Kabaré zsúfolt nézőteréből fölhangzik 
Virágh Jenőnek a kabaré főrendezőjének is 
szól. A műsor egyetlen hibájának talán azt 
róhatnók föl, hogy már csak igen rövid ideig, 
e hó végéig létható. Az u j műsor próbái mái 
javéban folynak, dacára, hogy a mostaninak 
is állandóan táblás házai vannak s a kabaré 
kipróbált irói ebben is a jobbnál job1) darabok, 
tréfák, magénszámok dus választékát adják. 

HOGYAN KÉSZÜL A VÍG-
JÁTÉK? Van egy nagysikerű 
irónk, aki már nem egy vígjáté-
kával aratott szenzációs sikert, 
de mindamellett egyáltalában 

nem olyan ember, akiben valami sok szelle-
mességet lehetne feltételezni. Sőt ellenkezőleg I 
A szóbanforgó író a legcsendesebb ember, 
ha társaságban van, soha viccet tőle még nem 
hallott senki. A mult nyáron azonban mégis 
csinált egyet — véletlenségből. Mikor nya-
ralni készült, megkérdezte tőle esryik isme-
rőse : , 

— És mit fog csinálni egész nyáron ? 
— Legyen nyugodt, — felelte az iró — 

nem fogok unatkozni. Eszem, iszom, alszom és 
ha eszembe jut valami, két u j vígjátékot írok, 

— Ésjha nem jut eszébe semmi ? 
— Akkor csgk egyet. 
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Bróm doktor a legcsökönyösebb fajtából 
való, titkos drámaíró, a drámától kezdve, víg-
játékon, történelmi színművön, operettlibret-
tón, dramoletten és blüetten ét egészen a 
monológig mindenféle szmpadi műfajban dol-
gozott mér több-kevesebb sikerrel, de inkább 
kevesebbel, mint többel, mert mig egyrészt ő 
maga szörnyeji meg volt elégedve Írásaival, 
addig ne adj Isten, hogy hosszú évek alatt 
talált volna csak egy szinház-, avagy egyetlen 
kabarédirektort is, aki akár csak egy rövid 
kupiéját, mert persze azt is irt, előadatta volna. 
Pedig tehetsége volt, annyi bizonyos,amiről töb-
bek közt egyedül ő maga is meg volt győződve, 
csak éppen, mint mondá pechje volt mindig. 

A magunk részéről természetesen sokkal 
inkább bizunk a Bróm ur Ítéletében, mint a 
sikerekre valóban irigy igazgatók és rossz-
indulatú rendezők kritikájában, akik itt-ott még 
gorombáskodtak is vele némiképen. 

Hisz' ime most is a Pimpili kabaréból a por-
tás segítségével távolították el s a tenyeres-

talpas portás igazán nem sajnálta lábizmt 
mikor az aj tóban megadta szegény Brómun 
nak az eséshez szükséges kezdősebességet. 

Lesújtva az ujabb „esettől", Bróm dokt 
szomorúan ődöngött az őszi napfényben us 
utcákon, szomorúan, de korgó gyomorral, m< 
mit tagadjuk, immár hármadnapja nem eve 
meleget és hideget is csak alig-alig. 

— Micsoda pechem van, micsoda peche 
van I — haj togat ta egyre magában, miközb( 
maga se tudta miként, a tőzsde elé ért. 

Nem lehet tudni vájjon a kegyetlen éhséj 
tői, a tőzsde zsivajától vagy talán a látó 
teméntelen sok pénztől szédült-e meg — ( 
utóbbi mégis a legvalószínűbb, — de tén 
hogy csak nagy keservesen vonszolta mag 
a legközelebbi padig, melyre leülvén, az an 
nyos álommentő kegyes jóindulatából," csal 
hamar álomba merült. 

Elszunyadott a jobb sorsra érdemes szer; 
s alvása közben káprázatosan szép álmot látót 

A Nemzeti Szinház elölt nagy tö.neg állt 
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fen a lépcsőkön táskás em'berek ordítoztak 
rekedten s kínálták pénzüket. Eleinte nem tudta 
mire vélni a dolgot, de közelebb lépve meg-
ismerte a legfelül állókat s kiabálásukat is 
tüstént megértette. A Faludiak, Beöthy, Ambrus, 
Gél, Bárdos, Gózon meg a többi pesti színház-
igazgatók állottak ott s eszeveszetten ordí-
toztak pénzestéskájukban turkálva, hogy 
aszongya : Veszek postáért drámát, veszek 
vígjátékot, kupiét, blüettet, veszek operett-
liberettót. Veszek, veszek ! Veszek postáért ! . . . 

De körülöttük nem valami sokan tolongtak. 
Bróm doktor is gyanakvó pillantásokkal nézte 
őket, s befurakodott a tömegbe, ahol a nagyobb-
hangu kikiáltókat hallgatták. 

— Nini hisz az ott berlini Reinhardt, az 
meg ott Feleky az amerikai igazgató, ki nem-
rég járt itt Budapesten ! — s valóban az összes 
számottevő külföldi színigazgatók mind ott 
licitáltak a lépcsőkön. A bécsi Karczag, az 
amerikai Arnberg s a londoni Savage is ott 
volt, hogy csak a javát említsük. 

Az már érdekesebb volt. „Veszek dollárért 
operettet, veszek frankért drámát, márkáért 
vígjátékot, veszek, veszek !" — de mindezeket 
túlharsogta az öblös hangú angol, ki az Emke 
előtti árusokat utánozva monoton hangon 
ismételgette : „Fontot a kupiéért urak, fontot 
a kup'éért urak, urak, urak . . 

Bróm doktor, dicséretére legyen mondva, 
hamar tisztába jött a helyzettel s látva, hogy 
még Tinódi Sebestyén is, ki ez alkalomból 
leszállott ülőkéjérői, mily drágán süti el ócska-
ságait, jócskán eladott a „véletlenül" éppen 
nála volt kéziratokból. Egyik zsebébe u iran-
kokat gyűrte, másikba a fontot, belső zsebeibe 
a ropogós dollárokat gyömöszölte, márkáért 
is adott egyetmást ímmel-ámmal, sőt Karczag-
nak is juttatott lepecsételt osztrákért a gyen-
gébbekből, a magyar igazgatóknak azonban 
semmit se adott. 

Sőt, mikor végre kocsiba ült, hogy a Bris-
tolba hajtatva amúgy kedve szerint jóllakjon, 
ott kocsizott el az orruk előtt s gúnyos pil-
lantásokkal mérte végig az eredmény nélkül 
orditozókat. 

A Bristolban mesés borravalókat adott 
előre az összes pincéreknek — csak gyorsan, 
gyorsan I — és megrendelte az egész étlapot. 
A pincérek görnyedve hordták a jobbnál jobb 
ételeket, sültet, halat, dessertet, zsardinettót. 
Bróm doktor szájában összefutott a nyál s 
kéjesen csettintgetett a nyelvével. 

Éppen hozzá akart fogni a falatozáshoz, 
mikor az egyik pincér megfogva a szájéhoz 
emelt kanalat, igy szólt : 

nekem ? 
Bróm doktor nézi a pénztv. 
— Nem látja, öregem ? Dollárt adtam ma-

gának, dollárt ! 
— Már pedig — szólt a pincér — nekem ez 

a vacak pénz nem kell, inkább ne adjon sem-
mit, vagy ha már ad, adjon pos tá t ! 

Ekkor már valamennyi pincér ott állt körü-
lötte. 

A főpincér hallván, hogy a vendégnek nincs 
postapénze, kiadta az utasítást : Vigyenek 
mindent vissza ! 

— Mér most mit csináljak ? Tűnődött Bróm, 
kétségbeesve forgatva ujjai között a külföldi 
valutákat. 

— Tudja mit ? — súgta fülébe egy jóindu-
lutu pikkoló — menjen ki a tőzsdetérre, talán 
el tudja sütni valahogy. 

— Nagyszerű, — gondolta magában Brótn 
barátunk, — hisz tulajdonképpen nem is kell 
olyan messzire mennem. Csak felébredek és 
máris ottvagyok. 

Ezzel jól belecsípett balkarjába, felébredt s 
ereje megfeszítésével befurakodva a tömegbe, 
torkaszakadtából ordítani kezdett : 

— Adok postáért frankot, adok postáért dol-
lárt, adok márkát, adok fontot, adok lírát pos-
táért ! Adok ! Adok ! 

Egy pillanat alatt óriási tömeg tolongott 
körülötte s Bróm doktor ámulva konstatalta, 
hogy mindenki vonni akar. 

No — gondolta — nemsokára mehetek 
vissza a Bristolba ebédelni és sietve huzogat t i 
ki zsebéből értékpapírjait . 

A venni szándékozók ingerülten nézték Bróm 
doktor kéziratait s összetépve a drámákat és 
blüetteket, alaposan elverték, nehogy máskor 
is eszébe jusson hasonló tréfát elkövetni. 

Szegény Bróm doktor, csakugyan pechje van. 
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„Otthon" 
Budapesten mostanában külföldi jn intá t kö-

vetve — egyre szaporodnak a tánciskolák. S 

mig egyrészről örvendetes jelenségként kell 
üdvözölnünk ezt a tényt, amely a táncművé' 
szetnek legszélesebb rétegekben való kiterje-
dését jelenti, másrészt konstatálnunk kell azt 
is, hogy a táncintézetek nem mindegyike szol-
gálja a helyes célt. A modern táncok művészi 
és szakszerű tanításával kapcsolatosan bizo-
nyos társaságbeli nevelésben is kell részest-
tenie a növendékeket a commilfaut táncinté-
zetnek. Ezt a táncintézetet sikerült megvalósí-
tania Haraszti Andor oki. tánctanárnak „Ott-
h o n i n a k nevezett táncszalonjával, hol ez a 
kitűnő táncművész és elsőrangú pedagógus a 
legkényesebb igényeket is kielégitőleg oktatja 
növendékeit. Az újonnan felkarolt Tango, 
Vanstepp, Mexix, Ragtime és Fox Trotton 
kívül alkalmuk van még a növendékeknek itt 
különórákon vagy csoportokban bárminő al-
kalmi, színpadi vagy klasszikus táncot is el-
sajátiiani. Haraszti mester táncintézete a fő-
város előkelő villanegyedében a Thököly-ut és 
Stetánia-ut sarkán van és méltán rászolgál 
arra az élénk érdeklődésre, amely működését 
kiséri. 

HARASZTI ANDOR 

Mi van eladó? 
A „Színházi Élet'" uj pályázata 

Két ember ha találkozik utcán, kávé-
házban, színházban, az első mondat: 
tudnék egy üzletet, félmillió kell hozzá. 
Ahány munkanélküli az most mind 
pénzügyi és gazdasági zseni lett és 
vesz — elad. 

A lei-ember az uj pesti tipus. Aki 
valutában spekulál. Vesz lei-t és elad 
márkát. Vesz lirát és eled piasztert. 
Semmit sem kap csak vesz, vesz, vesz. 
Egy másik vagy bőit, vagy cipőt, vagy 
négy waggon kocsikenőcsöt, vagy tiz 
waggon szeget, vagy mindent ami eladó. 

A Revüszinház operettjében a Csók-
bakterben estéről estére óriási sikere 
van Horti egy ügyes beszélyének, mely-
ben felsorolja, hogy mi mindent vásá-
rolt ő a legutóbbi napokban. 

Többek között : 
500 mázsa bajuszpedrőt 
654 liter kávéházi füstöt 
5 waggon ablakmélyedést 
16 waggon cserebogarat 
34000 színházi rejtvényt 
10 waggon vigjátékötletet stb. 

A „Színházi Élet" ezénnel megindítja 
„Mi van eladó?" pályázatát. Tessék 
megüzenni: mi van eladó? A legvidá-
mabb válaszok beküldőit bevesszük az 
Ideális Lánckereskedők Szövetségébe 
és a Revüszinház egy-egy földszinti 
jegyével jutalmazzuk. 

A GAZSI. Sarkadi Aladár, a Víg-
színház népszerű komikusa, most a 
Fővárosi Kabaréban aratja sikereit. 
Nem sokkal később, hogy aláirta 

szerződését a Fővárosi Kabaré igazgatóival, ta-
lálkozott egyik kollégájával, aki szeret nagyo-
kat mondani. 

— Te Aladár, — kérdezte a szinész — mennyi 
gázsit kapsz most ? 

— Annyit, amennyit te mondanál, hogy 
kapsz — felelte Sarkadi diplomatikusan. 

Képzelhető ezek után, milyen horribilis a 
Sarkadi gázsija. 
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A GÓLYA ÉS GIZIKE 
DARAB 1 FELVONÁSBAN 

Irta : HARSÁNYI ZSOLT 
(Játsszák a Fővárosi Kabaréban.) 

SZEMÉLYEK: 
Özv. Lázárné Kubinyi Margit 
Gizike, leánya ... Vidor Ilonka 
Géza, a nőorvos fia Cobor Ernő 
Mari ... Perényi Sári 
(A szin egy nőgyógyász rendelőjének elő' 
szobáját ábrázolja. Ahogy szokott lenni : kis 
asztalok, fotöjökkel, nézegetni való képekkel, 
könyvekkel. A függöny felmegy, senki sincs 
a szinpadon. Csakhamar csengetés hallatszik, 
de nem rendes, hanem megállapított jelszerü, 
két rövid és egy hosszú csengetés. Jobbról 
jön Mari a szobaleány ajtót nyit. Nem valami 
f inom orvos-szobaleány ez, hanem derék 

tenyeres-talpâs paraszt virágszál.) 
Mari. Mán nyitom, mán nyitom. 

, Géza. (Jön csinos elegáns fiatalember.) 
Agyon Isten Marikám, jól ad tam meg a 

1 csengőjelet ? 
Mari. Jól, ippeg ugy, ahogy a tanár ur 

mondta, hogy aszongya ; csak akkor nyissak 
ajtót, ha a csengetés oan, hogy aszongya : 
két kurta, egy hosazu. (Utánozza a csengőt.) 
Prr , prr , p r r r r r , igy. 

Géza. (Kineveti ) De jó pofa vagy te Mari. 
Apám lefeküdt? 

Mari. (Sértve.) Igenis le, ahogyan szokta 
ebéd után rendelés előtt. Vagyis, hogy nem 
rendelés előtt, mer máma mán nincs rende-
lés. Ipeg azér van az a jel a csengetyüvel, 
hogy be ne gyiijjön senki. Mer aki csak ugy 
nyomja, hogy prrr , azt nem engedem be. De aki 
ugy nyomja, hogy aszongya : prr , prr , prr r r r l . 

Géza. Jó, jó, tudom. Be van pakkolva? 
(Leül.) 

Mari. Bé van minden. Örülhet az úrfi , este 
mén a vonat, mennek pusztára. Hej, csak én 
is mehetnék, (Sóhajt.) de nekem itt köll ma-
radni egész nyáron a lakást őrizni, mig az 
urfiék odalesznek. 

Géza. Szeretnél falura menni mi ? Bánt 
a honvágy m i ? 

Mari. Nem is annyira a honvágy, mint 
inkább a honvéty. Az az én l i iskám, aki mán 
hazasyütt a háborúból, oszt mán otthol van. 

Géza. Aztán nagyon tudod te szeretni azt 
a Miskát m o n d ? 

Mari. Tudom-e? Nem tudomány köll ahhoz, 
hanem a szüvemnek az igaz érzelme. Mer 
a lehet, hogy buta vagyok, mint az öreg 
naccsás ur szokta mondani . De mán a sze-
relmi dógokba, tyti abba mán nagyon okos 
vagyok. 

Géza. (Ránéz, megvakarja füle tövét.) Na-
gyon okos vagy ? 

Mari. De nagyon ám. 
Géza. (Ránéz) 
Mari. Mit néz ugy rám az úrf i ? 
Géza. (Hirtelen.) Ülj le Mari. 
Mari. Leiijjek ? A azolssáka ? Mint egy nacs-

csága ? 

Géza. Ülj le. Tanácsot fogok tőled kérni. 
Mari. (Ijedtében leül.) Tanácsot ? 
Géza. Szerelmi dologban. Azt mondod» 

hogy nagyon okos vagy. 
Mari. Uram bocsáss, hát az úr f i szerelmes 

belém ? 
Géza. Dehogy beléd, te tehén. Másba. Csak-

hogy nagyon nehéz az ügy. 
Mari. Aztán mennyire jutott az úrf i ? 
Géza. Csókolóztunk. 
Mari. Hiszen akkor rendben van. 
Géza. Fenét van rendbe. Mikor megcsókol-

tam elkezdett sirni, orditani, jajveszékelni, 
aztán otthagyott a faképnél a ligetben, a Ru-
dolf t rónörökös szobránál, ahol tör tént az 
egész. Szaladtam utána, de ő csak sirt. Aztán 
elkergetett magától, hiába kérdeztem, mi baja, 
nem akar t szólni. Csak még jobban sirt. F.z 
volt tegnapelőtt. Tegnap elmentem hozzájuk, 
kiüzent, hogy nincs itthon. Telefonáltam, le-
tette a kagylót. Látni se akar. Hát már most 
mi az istennyilát csináljak, azt mond meg, 
ha okos vagy. 

Mari. (Vakarja füle tövét.) Ejnye mán no. 
Ennek fele se tréfa. Tán mást szeret az 
a jány. 

Géza. (Dühbe jön.) Hallod-e ! Mindjárt pofon 
ütlek. Fenét szeret mást. Engem szeret. Azt 
már én biztosan tudom. Épen ugy olvasok a 
szemében, min t a nyitott könyvben. Drága, 
kedves kis szőke, ma született angyal. Nem 
tud hazudni. 

Mari. Na azt mán ne mondja az úrfi. Min-
den jány tud hazudni. 

Géza. Ez nem tud. 
Mari. Dehogy nem. Minden jány, akinek 

legénnyel van dolga, az tud mingyá mindent. 
Csalni, lopni, hazudni, mindent. 

Géza. (Felugrik.) Kelsz fel mindjár t arról a 
székrőJ. Te buta tehén ! Hqgy mersz itt le-
ülni ? Te liba ! Mars ki rögtön a konyhába ! 
Az a lány nem tud se csalni, se hazudni, se 
lopni. Nézze meg az ember. Most megyek és 
lefekszem egy kicsit. Fél négykor költs fel. 
Most mars . 

Mari. Majd rágyün az úrfi , az én igazsá-
gomra. (Indul.) 

Géza. (Mindketten el. Géza a balhátsó ajtón, 
Mari jobbra. A szin üres. Egy pillanatig szü-
net, ekkor megszólal a csengő, de csak ren-
des csengetéssel. De Mari nem jön. Ujabb 
csengetés, Mari nem jön. Aki kinn van me-
gint csenget, végre hosszan nyomja a csengőt, 
sőt az ajtót a lábával rugdossa.) 

Mari. (Dühösen jön.) Ejnye, hogy a fekete 
fene egye le a lábát, még felkölti itt nekem 
az öreg naccsás urat, meg a fiatal naccsás 
urat . (Az ajtónál.) Ne csöngessen. (Mindezt 
suttogva orditja.) Nincs i t thon senki. 

(Özv. Lázárné hangja.) Nyissák ki. 
Mari. Nincs itthon a tanár ur é* különben 

is ne tessék ugy orditani, mert felébred. 
Lázárné. Nyissák ki. 
Mari. Nem nyitom, mert nincs it thon. Meg 

még hozzá alszik. 
Lázárné. Nyissák ki. 
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Mari. (Ajtót nyit.) No tessék. Mit akar-
n a k ? Nincs itthon a tanár ur. 

Lázamé. (Igen szigora mama, hosszú zsinó' 
ron cvikkert hord, a szeme ki van sírva, 
kézen fogva vezeti a lányát, akin szintén 
látszik a sirás nyomai.) Először is a tanár 
ur i t thon van, másodszor álljon odébb az 
utamból , ídes lelkem, mer t olyan igazán kap 
egy pofont, mint ahogy özv. Lázárné a nevem. 
Nem jöt tünk volna ide, ha nem volna muszáj. 
(Sirva fakad.) 

Gizike. (Helyes szőke kislány, egyszerűen 
öltözve.) Ne s i r j mama ! (Ö is sirva fakad.) 

Mari, Jaj, szegények! Dehát, a tanár ur 
alszik. 

Lázárné. Hát majd megvárjuk, amig fel ' 
ébred. Az a drágalátos fia nincs i t thon ? 

Mari. Az is alszik. De miért tetszik rá 
haragudni ? 

Lázárné. (Keserűen kacag.) Haha ! Hogy 
miért haragszom ? (Az égre n é z j Hallod ezt 
Isten ? Hogy miért haragszom ? 

Gizike. (Sirva.) Ó, Géza, ó Géza ! 
Lázárné. Nicht vor die Diensboten. 
Mari. Oh édes lelkem, milyen fiatal, oszt 

már is ide került. 
Lázárné. Maga édes lelkem, ne üsse bele az 

o r rá t a más dolgába. Menjen csak dolgára, 
mink majd leülünk. (Mari tétovázik.) Csak 
menjen f iam, nem lopunk el semmit, az én 
u ram volt a honvédelmi minisztériumban. 

Mari. Hát csak várjanak, mig felébred. 
(Elmenőben visszanéz Gizikére és ingatja fejét.) 
O, ó, ó. (Elmegy.) 

Lázárné. Hát most egyedül vagyunk. 
Gizi. Hagyjál mama, hagyjál. Az utcán is 

egyedül voltunk. 
Lázárné. Az utcán nem fogok veled (Erősen 

hangsúlyozva.) ilyen dolgokról tárgyalni. 
Gizi. Hagyjál mama. elég nekem a szeren' 

csétlenség. 
Lázárné. (Az asztalra csap.) De kutya terem-

tette, két nap óta faggatlak, most már aztán 
tudni akarok mindent. Először is ki volt az 
a gazember, aki igy tönkretette az életedet? 
Rendbe van, azt már megmondtad, hogy a Géza 
(Gúnyosan.) a tanár u rnák a fia. A hires nő ' 
gyógyásznak a fía. 

Gizi. És éppen ő hozzá kellet nekünk jönni. 
(Sir.) 

Lázárné. Csakis, fiam, csakis. Hadd lássa a 
kedves Papa a saját szemével a szerencsétlen-
séget, amit a kedves fía okozott. (Megint az 
asztalra csap.) De a teremtésit annak a Gézának, 
hát meg fogom-e végre tudni.hogy hol és mikor 
történt az a borzasztó dolog köztetek. 

Gizike. Tegnapelőtt. (Sir.) 
Lázárné. Tegnapelőtt, csak akkor nem voltál 

a szemem előtt, amikor a francia k isasszony 
nyal a ligetbe küldtelek. 

Gizike. Hát. ott történt a ligetbe. 
Lázárné. (Összecsapja a kezét.) Hát most 

mi t csináljak veled? Összetörjelek! Te! Te! 
Szerencséd, hogy idegen lakásban vagyunk, itt 
nem törhetem össze a csontodat. Hogy nekem 
ezt meg kellett é r» i? És mit vágsz «lyan 
márt i r p a f i t ? Mit mézel az égre mi ? 

Gizike. Szenvedek a szerelmemért. 
Lázárné. Hallod ezt, te Isten ! 15 évig fel-

nevelem becsülettel, ugy vigyázok minden 
lépésére, mint a hímes tojásra, akkor egy szép 
napon előáll nekem, hogy ki se merem mon-
dani én igazán. 

Gizike. Mama. 
Lázárné. Nahát, hallottak már i lyet? Te 

szerencsétlen. Akarom tudni pontosan, hogy 
hogy történt a dolog. 

Gizike. (Sirva vállat von.) Hát ahogy szokott 
történni. 

Lázárné., Szépeket beszélsz mondhatom. 
Gizike. Én csak felelek, mert te kérdezel. 
Lázárné. Borzasztó ! Még neki áll feljebb. Hát 

mikor ezt a borzasztó dolgot csináltad, nem 
jutott édes anyád az eszedbe? 

Gizike. Olyankor a mamák nem szoktak az 
embernek az eszébe jutni. 

Lázárné. Igen? És arra nem gondoltál, hogy 
mit fognak szólni a szomszédok? Vagy a 
szomszédokra sem gondol az ember olyankor ? 
Ugylátszik vén fejemre még szép dolgokat 
tanulhatok tőled. (Az asztalra csap.) Tudr.i ' 
akarom, hogy történt ? 

Gizike. Jaj, mama, ne kínozz már. Ott ül tünk 
a padon és hát — megtörtént. Mit csináljak ?. 

Lázárné. Nagyon jó ! Csak ugy egy pillanat 
alatt megtörtént, mi ? De hiszen az valami 
borzasztó, amiket te beszélsz. Hiszen meg is 1 
láthatott volna valaki benneteket. I 

Gizi. De éppen akkor nem ment arra senki. 
A Géza előbb óvatosan szétnézett, aztán h i r ' 
telen magához szorított és hát igy történt. 
De most már hagyjál békét. (Bőgni kezd.) 

Lázárné. Ezt kellett nekem megérni, özv. 
Lázárnénak ! Hát nem sül ki a két szemed ? 
Hát a francia kisasszony hol volt addig? 

Gizike. Azt nem lehet megmondani ! 
Lázárné. Abban is hogy csalódtam, édes 

Istenem. Na, de ha az utcán előtalálom, én 
a nyakát tekerem ki annak a haszontalannak. 
Mi az, amit nem akarsz megmondani. 

Gizike. Az egy titok és én a titkot nem 
árulom el, ha mindjár t kínpadon fogsz is 

I vallatni, szenvedni fogok szerelmemért. 
Lázárné. Hallod-e ne mérgesíts az ilyen 

beszédekkel te buta . . . Honnan veszek én itt 
kinpadot ? Ki hallott már ilyen buta beszc' 
deket ? Inkább azt mond meg, hogy fogok 
én a szomszédok szemébe nézni. Jaj, jaj, 
milyen csapás, én ezt nem élem tul. (Hango-
san bőg.) 

Gizike. Ne sir j mama, mert én is sirok. (Ö 
is bőg.) 

Mari. (Jobbról jön.) Szegények. Edes Is ' 
tenem. (Indul Gézát felkölteni.) 

Lázárné. Mit akar itt maga, nem lopunk el 
semmit. 

Mari. Megyek a Géza úrf i t felkölteni. Fél 
négy van. 

Lázárné. (Feláll.) Ugy ? A Géza úrf i t ? Hát 
csak mondja meg neki édes lelkem, hogy 
jöjjön ki, valaki várja itten, egy tönkretett 
leány, meg annak a szegény szerencsétlen 
édes anyja. (Harciasan.) Merrél feg ÍÖBKÍ az 
a Géza u r f l ? , 
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Mari. (Ijedten.) Az ott a szobája, ni. De 
csak nem tetszik tervezni valamit ellene ? 

Lázamé. Azt majd meglátják. Hijja csak ki. 
Mari. Jézus Mária ! Tán csak nem a kis-

asszony az a leány, akiről a Géza úrfi me-
sélt nekem. 

Gizike. Mesélt ? Mit mesélt ? 
, Mari. Hát, hogy a ületbe csókolóztak. 

Óh ! (Szájára csap.) 
Lázdrné. Irgalmas Isten ! Már a cseléd is 

tudja. Cselédek szájára kerültünk ! Oh ha 
szegény édesapád, dr. Lázár Miklós m, segéd' 
fogalmazó élne, szörnyet halna szégyenleté-
ben. (Hirtelen Marihoz.) Hivja ki azonnal azt 
a gazembert. 

Mari. De . . . 
Lazámé. Hivja ki azonnal édes lelkem, 

naert ahogy őzv. Lázárné a nevem . . . 
Mari. Megyek már, megyek. (El.) 
Lázárné. Hát most nézz ide, mire képes 

egy elkeseredett anya. Ahogy kijön, ugy vá-
gom pofon, hogy a szeme szikrázni fog tőle. 

Gizike. (Sikolt.) Csak a testemen keresztül. 
(Odarohan anyja és az ajtó közé.) 

• Géza. (Ebben a pillanatban álmosan, sze-
mét dörzsölve lép ki az ajtón, meglátja a 
nőket, felkiált.) Gizike 1 Lázár néni ? 

Lázárné. Én nem vagyok magának Lázár 
néni ! Én magának nagyságos asszony ra-
gyok. Én magának egy mélyen sértett nagy-
ságos asszony vagyok. Maga egy piszok gaz-
ember és az én házam küszöbét többet át 
nem lépi. 

Gizike. De mama. 
Lázárné. Te még a pártjára kelsz? Hát vá-

lassz közte és köztem. Ha őt választod, ki-
tagadlak. (E jelenet alatt Mari a Géza ajta-
ján kukucskál kifelé.) 

Gizike. Én a szivem szavát követem. (Géza 
nyakába ugrik.) Géza, csókoljon meg. (Csók, 
miközben Lázárné sikolt. A csók után any-
jához.) Most már két gyerek lesz, most már 
én nem bánok semmit, ikreket fogok szülni. 

Lázárné. Miket beszélsz ? 
Gizike. Nekem már úgyis mindegy. A Li-

getben megcsókolt, az egy gyerek, most itt 
megcsôkçlt, az még egy gyerek. 

Géza. Én nem értem az egészet, hát miért 
jöttek maguk ide ? 

Lázdrné. (Ébredő gyanúval.) Azért jöttünk 
ide, mert a leányom meg akarta magát 
vizsgáltatni egy nőorvossal, mert elébem 
állott, hogy baj van, mert maga a Ligetben 
tudom is én. 

Géza. Én a ligetben megcsókoltam, de mért 
kell azért megvizsgáltatni magát. 

Gizike. Miért ? Mert tudtommal aki egy 
férfivel szeretkezik, annak gyereke lesz. En 
nagyon jól tudom, hogy nem a gólya hozza 
a gyereket. 

Lázárné. Hát te a ligetben is ugy szeret-
keztél a Gézával, mint itt ? 

Gizike. Hát hogy ? Hát persze, hogy igy. Hát 
lehet másképen is? 

Géza. Hát mit gondolt Lázár néni? 
Lázárné. Oh édes egyetlen gyermekeim ! (Ma-

gákoz öleli félkarral Gizit.) Drága f iam! 

(Gézát is magához öleli, de hirtelen eltaszitja 
és szigorúan ránéz.) Micsoda, csókolózni ? 
Egy tisztességes urilánnyal csókolozni ? 

Géza. Kérem Lázár néni, én ugy is akartam 
szólni, nekem tisztességes szándékaim vannak. 

. Lázárné. Hát majd erről beszélünk. Gizike 
még csak 17 éves. 

Géza. 25—30 évig várhatok. 
Lázárné. (Hirtelen kitörő örömmel.) Jaj drága 

lányom nekem ! (Majd szigorúan.) Hát meg 
fogom-e végre tudni, hol volt azalatt a fran-
cia kisasszony? 

Gizike. Összebeszéltem vele ellened. 
Mari. (Hátulról megböki Gézát.) Vagyis 

csalt. 
Lázárné.,Na és? 
Gizike. És megkértem, hogy üljön addig a 

Weingrubernél és neked majd letagadjuk az 
egészet. 

Mari. (M. ,f.) Vagyis hazudott. 
Lázárné. És a francia ebbe belement? 
Gizike. (Szégyenkezve.) Adtam neki egy olyan 

nagy tábla zserbó-CBokoládét, amit tegnap 
ugy kerestél. 

Mari. Vagyis lopott. 
Géza. Fogd be már a szádat. Mit Iábatlan-

kodol itt. 
Mari. Fel kell költeni az öreg naccsás urat, 

mert mán négy óra. 
Gizike. Várjon csak, majd felkölt*m én ! 

(Torkaszakadtából kiabálva indul a tanár 
szobája felé.) Bácsi kérem, tessék felkelni, 
eljegyzés lesz. (Függöny.) 

Mindent takarít — 
Ditrichstein 
T a k a r í t á s i 
Vállalathoz 
fordul. 

VU. Kertész-níea 27. Telelőn: József 116—55. 

Nőifodrászati, ondoláló, maniefir és kozme-
tikai tanintézetem VI. Horn Ede-utca 12. 
Taní tványaim foglalkoztatási ról gondoskodok. Szántóné 

ELBESZÉLÉSEK : 
Garamszeghy Sándor: Szibéria— 8.— K 
Ráskai Ferenc: Mai témák 12.— K 
Hegedűs : Pézsmaszagu ember 7.50 K 
Peterdy: Regéd boszorkány _•„ 10.— & 
Orbók Attilla: A söröző halott 6.— K 
Krúdy Gyala: Tótágas ... ..'. 12.— K 
Pierre Louys: A bibor-férfiu 15.— K 
Maupassant: Holdvilág (illusztrálva) ... 16.— K 
Molnár Jenő : A 133 napos rémuralom 15.— K 
Tarján Vilmos : A terror (A szereplők 

arcképével) 5.— K 
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Pokol 
(Barbusse regénye után.) Pesti viszonyokra al-
kalmazta és filmre átdolgozta : PAULINI BÉLA 

I. A hős a falra mászik 
A történet hőse „Hotel Sokorópátka"-

bcli szobácskájában üldögél és lakomázik : 
kenyeret és nagyatádit, illetőleg debre-
cenit (Tavalyi termés). Már befejezte az ét-
kezést, már rágyújt egy „gyenge a 

pennek széjjel. De a vándor mit sem törő-
dik a riadt vadakkal, ugrál tovább a pla-
fonon. Ekkor egy likon akad meg a tekin-
tete. Odaugrik a likhoz, kíváncsian át-
kukucskál a likon. Az eléje táruló látvány 
annyira leköti, hogy teljesen megfeled-
kezik a bajáról. 

III. Első látvány 
Az izgalmas látvány, amely eléje tárul 

és figyelmét teljesen leköti, a következő: 
egy hölgy vetkőzik a szobában. A blúzát 
már levetette és most épp a haját veti le. 
A csodálatos szőke hajfürtöket, melyek 
mint ragyogó korona koronázták a hölgy 
fejét, a fogasra akasztja a gyönyörű hölgy, 
mig gyönyörű fogai, amelyeket szintén 
levet, az éjjeli szekrény csillogó márvány -

király"-ra. Nem izük. Rágyújt egy 
„gyenge a Károlyi"-ra. Nem izlik, eldobja. 
Rágyújt egy »gyenge a szovjet"-re. Nem 
izlik. Rá akar gyújtani egy „erős a 
Friedrich"-re. Ekkor azonban görcsök 
lepik meg : jelentkezik az öreg debreceni, 
aki mérges, hogy megették. A történet hőse 
felugrik az asztal mellől, elkezd futkosni. 
De cz mit sem használ. Végül felmászik 
kínjában a falra. 

II. Lukas a szoba teteje ! 
Fölmászik á falra, onnét egy ügyes 

mozdulattal a plafonra ugrik. Legyek és 

poloskák ijedten ébrednek és ijedten röp-

lapjára kerülnek. Mister Falramász el-
határozza, hogy a plafonon tölti az éjt, 
nehogy elmulassza az izgalmasnak ígér-
kező öltözködést. 

IV. Második látvány 
Másnap eltávozik a hölgy és egy i f j ú 

pár foglalja el a szobát. Egy szőke bajuszu 
férfi és egy barna nő, akiknek beszélge-
téséből kivehetni, hogy nászutasok. 

— Végre egyedül ! — mondja a férfi. 
— Nc komédiázzék, — mondja a nő. — 

Ez mind csak olyan smonca. 
— No, most mit csináljunk ? — kérdi 

utóbb a nő. 
— Ha volna egy harmadik, játszhat-

nánk egy kis lórumot, — mondja a férfi 
és egy könnyet morzsol széjjel a szemei-
ben, mert biztosan eszébe jutott, hogy 
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milyen szépen kártyázott még tegnap is 
a kávéházban. Végül is elhatározzák a 

— Mindjárt jövök ! 
és távozik. 

mondja a barát 

szerelmesek, hogy meghívják a londinert 
egy parti lórumra. 

Az elhatározást tett követi. A parti igen 
érdekesen indul : a londiner háromszor 
egymásután duplabunkót csinál.. . Mister 
Falramász elhatározza, hogy végigkibiceli 
a játszmát. A legyek, amelyek már a 
második éjszakát kénytelenek a hideg 
ablaküvegen eltölteni, mérges szemeket 
vetnek a vándorra. 

V. Utolsó látvány 
Megint egy ur és egy hölgy foglalják 

el a szobát. Beszélgetésükből kivehetni, 
hogy egy férjes asszony és a barátja. 
Azt mondja az asszony : 

— Na, én most megszöktem az uramtól 
a maga kedvéért, remélem, tudni fogja 
kötelességét. 

— Kötelességemet ? Hogyne. Dus borra-
valót adok a személyzetnek. 

— És elvesz, ha befejeződött a válópör... 
— Kicsoda '{ 
— Ön ! 

— No, ezt az éjt még idefenn töltöm — 
véli Mister Falramász. — Vájjon vissza-
tér-e a barát ? 

Már reggel nyolcat üt az óra, de a 
barát még nem tért vissza . . . 

VI. Utolsó utáni látvány 
A hölgy mérgesen elmegy, kisvártatva 

egy beteg embert hoznak a szobába. Bele-
teszik az ágyba. A betegszállítók tartják 
a marlcuk'at. 

— Mi az? — kérdi a beteg. 
— Várjuk a borravalót ! — igy a beteg-

szállítók. 

— Jaj de beteg vagyok... — igy a 
beteg és befordul a falnak. 

A betegápolók könnyű halált kívánnak 
és elmennek. 

— Jaj de beteg vagyok . . . — igy a 
beteg. — Ugy ég a torkom, mint a pokol. 
— Legalább egy kis cimromosvizem volna, 
vagy egy kis spriccer. 

Csenget — egyszer —- a szobapincérnek. 

Csenget —^kétszer — a szobaleánynak. 

Hajnalodik. Karját már alig emeli a 
szegény beteg. Már alig birja megnyomni 
•— háromszor — a csengőt. Mindhiába. 

A beteg elhatározza, hogy maga megy 
vízért. Nagy nehezen kiszáll az ágyból. 
De akkor elesik és ott marad elterülve a 
lik fölött. Meghal. 
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VII. Végzetes tévedés 
— No, itt, egyelőre, nincsen semmi 

nézni való — véli Mister Falramász. 
Lefekszem kicsikét. 

Azzal fordul egyet. Fordul kettőt, for-
dul valami ötöt. Alábukik a padlóra. 
Ugyanis a szegény Falramász megfeled-
kezett ama körülményről, hogy ő most 
föl van mászva a plafonra és hogy onnét 
a falon kell visszamásznia a földre. 

0 is meghal. 
A legyek, meg a poloskák, ahogy 

visszarepülnek a plafonra, — kárörvendve 
mosolyognak. 

Mentsváram : színház !.. . 
Az örök béke és az örök élet 
sziiz mentsvára vagy: színház énnekem! 
Néked köszönhetem, hogy ma is élek 
s hogy megszülethet egy-egy énekem ! 

Te feldíszíted pálmakoszoruddal 
sok szennyes gondtól ráncolt homlokom 
és lábraáll a kérlelhetlen glet 
a füstölgő, a kormos romokon. 

S amit az ueca ellop a szememtől, 
te visszalopod rá a színeket. 
És megfürdetsz a szivárvány ivében, 
mely örök ékessége teneked. 

Ugy üdvözöllek, mint a régi hajszolt: 
az üldözött a Vesta-templomot ; 
hol minden vád elvesztette hatalmát, 
hol meglelték az Elyzeumot. 

Ha lámpáidnak fénye tüz szivemre, 
elfeledem az uecák vad zaját. 
S az andalító hangszerek zenéje 
felém rengeti bársony hintaját. 

És felülök a karosszériára, 
hol elringatnak dús melódiák. 
S a nap felé s a hold felé robogva, 
megnemesül a megromlott világ. 

Szelíd királyok rímeket dalolnak 
s hárfát pengetnek felkent dalnokok. 
S míg misztikus illatot hint a púder, 
az égi vágynak lángja fellobog. 

S a lángban feltün édes ifjúságom 
a sok-sok régi megszentelt öröm . . . 
.. • Hogy van még báj és béke s szent naivság. 
O, színház, mindezt néked köszönöm! 

Somlyó Zoltán. 

H A L L Ó , M l Ú J S Á G ? 
A BELVÁROSI SZÍNHÁZ előadásában Földes 

Imre játéka a „Terike" győzedelmesen közeleg 
az ötven felé, de az előrelátó direkció már gon-
doskodott uj darabról, mely a .Terike" után 
színre kerüljön. Szigligeti Ede „Rózsa" cimü 
háromfelvonásos vígjátékát szánta a direkció a 
Belvárosi Színház uj darabjának, melynek szin-
rehozása a sziniévad szenzációja lesz. A »Rózsa-, 
mely tartalomban és irásművészetben egyaránt 
vetekedik a legjobb francia vígjátékokkal, 1840-
ben ment körülbelül negyvenszer, a szép Lend-
vaynéval a címszerepben. A Belvárosi Szín-
házban Simonyi Mária fogja Lendvayné szerepét 
játszani és nagyon hálás feladatok megoldásához 
jutnak a darabban Petheő, Bánóczi, Zilahi és 
Harsányi. A darabban Toldi Miklós Falstaffsze-
rüen szerepel és már folynak a tárgyalások, 
hogy egy előkelő vendégművészt szerződtessenek 
a szerep kreálására. Külön szenzációja a darab-
nak, hogy Herczeg Ferenc irt hozzá konferanszét, 
melyet minden előadás megkezdése előtt el fog-
nak mondani. A »Rózsa" bemutatója körülbelül 
november közepére várható. 

AZ ANDRÁSSY-UTI KABARÉ legközelebb 
bemutatásra keiülő uj műsora már előre nagy 
érdeklődést vált ki a Rözönség köréből. Három 
vigjáték jelzi a sok-sok nevetést, derűt. Az első 
„A trükk" cimü francia vigjáték lesz, melyben 
Kökény, Boross és Bársony István jutnak ked-
ves szerepekhez, a másodikat Szép Ernő irta 
„A hasbeszélő" cin-en, a harmadik Szenes Béla 
munkája, a címe „Vasárnap este tízkor" és Bojda 
Juci, Rajna és Gellért mellett Lázár Sasa egy 
tehetséges fiatal színésznő kap még kedves 
szerepet. Színre kerül azonkívül egy csomó 
Karinthy, Szenes Béla, Mihály István és Békeffy 
tréfa és külön szenzáció számba fog menni egy 
tréfás Tömörkényi jelenet. A magánszámok mind 
elsőranguak és a próbák már rövidesen meg-
kezdődnek a színpadon! 

Gorkij Maxim: Eey élet regénye ... ... 36.— K 
Louys: Bibor férfiú 15.— K 
Louys : Aphrodite - 18.— K 
Maeterlinck : A halál 15.— K 
Maupassant: Holdvilág 16.— K 
Peladan: Egy az eggyel. 18.— K 
Shaw : Béke vagy háború 10.— K 
Szini Gyula: A smaragd 5.60 K 
Földes Imre : Terike 8.— K 
Flers,Caillavet ésRey : A legszebb kaland 6.— K 



SZÍNHÁZI É L E T 3 9 

Szerkesztői üzenetek 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosítást S 
színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, raj-
zokat nem adunk vissza és azok megőrzésért 

nem vállalkozunk.) 
Gitta. Lábass Jucinak a Farsang tündérében 

viselt ruháin a szücsmunkát, melyek az elmúlt 
héten a .Színházi Élet" boltjában láthatók voltak, 
Somogyi István (Rákóczi-ut 23), végezte. 

Kávé. Nem vehetjük hasznát. — Naca. 1. nős, 
32 éves, olasz. 2. Valószínűleg fölbontja a szer-
ződését, de egyelőre nincs szándékában kül-
földre menni. — K. Aladár. Tessék a Vígszínház 
igazgatóságához fordulni. — Énekrajongó. Az amit 
emlit, valóban nagyon ártalmas a hangra. — 
F. J. Többszőr megüzentük már, hogy Sütő-u. 
2. sz. alatt lakik. — fi. Ferenc. Német szárma-
zású, nem is tud magyarul. Egy német mozi-
rendező a férje. — K. Bözsi. Bármelyik színi-
iskolában jelentkezhetik, ugyan elmúlt már 
a fölvétel időpontja, de magával, képességeire 
való tekintettel, bizonyára kivételt tesznek. — 
Józsi Z. E. 1. Jgen. 2. 24 éves. 3. Megkaphatják, 
de nem mindenünnen. — Százszorszép. 1. 1893-ban 
született, 2. Rákóczi-ut 51, 3. 400 korona a fel-
lépti dija, 4. Városi Színház. — Illésházy gróf. 
Fenti üzenetünk önnek is. szól. — Renée. 1. 
Amennyiben Pesten van, mindig az emiitett 
szállóban lakik, ha kereste és nem találta, az azt 
jelenti, hogy jelenleg nincsen Pesten, 2. Nemzeti. 
3. Kolozsvárt. 

V. Lenke. Amint azóta már bizonyára értesült 
a lapok kommünikéiből Hans Heins Eversnek 
adják legelső bemutatónak egy darabját. — 
Boriska. 1. A Star filmgyárnál (Kossuth Lajos-u. 
13) megmondják. 2. R. G. Rákóczi-tér 16 alatt 
lakik. — R. Margit Újpest. Megszerezheti a kí-
vánt oklevelet természetes alapos készülést igé-
nyel annak megszerzése. Forduljon Saphirhoz, 
(Terézköruti táncintézet) aki az összes felvilágosí-
tásokat készséggel megadja. — Romeo és Julia. 
1876 jan. 24. született. Akadémiát végzett. Vidé-
ken is huzamosabb ideig működött. Külföldön 
és pedig Berlinben a Deutsches Theaternél ját-
szott. 1909-ben megnősült. — M. E. Gödöllő. 
Nem szükséges a jelzett iskolai képzettség, csak 
megfelelő intelligencia. Amennyiben előnyös kül-
sővel rendelkezik s tehetsége is van, ugy jelent-
kezzék felvétel céljából valamelyik sziniiskolába. 
Például Lipót-körut 1. sz. alatti Egyesületi isko-
lába, vagy Csengery-u. 59 alatti Rákossi isko-
lába, vagy Rózsahegyi Népszinház-u. 22 alatti 
iskolájába. A felvételek terminusa ugyan a mult 
hónapban már lejárt, de érdemleges esetekben 
kivételt tesznek. — A Klárika Miskolcz. Szülői 
beleegyezés föltétlenül szükséges. Különben fenti 
üzenetünk önnek is szól. 

T. Lipót. Amennyiben jó hangja van, iratkoz-
zék be valamelyik énekiskolába. A továbbiakat 
ott megmondják. — Tékczló fiu. Egyelőre sza-
badságolt van, azért nem játszik. - - Egy öreg 
színházbarát. Nincs színháznál. — Gépírás óra. 
1. Valóban öccse Angelonak. Ha Angelohoz for-

r 

Érdekes Könyvújdonságok: 
a „SZÍNHÁZI ÉLET" boltjában, VII., Erzsébet-Körut 29. szám. 

Athenaeum könyvtár uj kötete. 
PIERRE LOTI: 

K r i z a n t é m 
ü a s s z o n y 

Á r a SO.— SC. 

WASSERMANN : 

Fuchs Rená 
regény 

Fordította: SZEDERKÉNYI A 

2 kötet ára 3 4 . -

1 Különös könyvek ! 

« I Uj könyvsorozat ! 

[ß 1. szám Ara 4.— K. 

Kipling 
Hanuman Isten bélyege 

K" VÉCSKY LEÓ fordítása 

ROMAIN ROLLAND : 

im Cristophe Pista 
III. kötet) II. klsdisa 

Egy párisi ház 
Fordította: RÓZSA GÉZA 

Ara 18.- K . 

FELADAN: 

H mladHiha 
H arany 

Fordította : 
I)r. MAKSZIÁNYI DEZ3C 

Ara 15.-

GORKIJ MA7UM : 

!Ó lj*gy élet 
Ké regénye 

, Fordította: LENDVA1 ISTVÁN 
K. Ara 36 . - K. 
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dúlnak (Sziget-u. 4—6.), ö majd szívesen ad 
bővebben felvilágosítást. 2. Nem. — Manci. A 
„Színházi Elet" szerkesztőségében visszakap-
hatja az annak idején „Ki lenne a legszebb 
moziszinésznő" pályázatra beküldött fényképét. 
— R. Imre. Nem közölhetjük. — Hollósy I. 
Legnagyobb sajnálatunkra nem használhatjuk. 
— Sch. Laci „Bohém élet". 1. Tessék valame-
lyik sziniiskolához fordulni. 2. Természetesen. 
з. Nem kell különösebb iskolai képzettség, csak 
megfelelő intelligencia. 4. Középosztály. 5. Még 
nem jelent meg. — B. Zoltán egyetemi hallgató. 
1. Szinésziskolák az Akadémián kivül, mely a 
Rá'<óczi-uton van, következők : Egyesületi is-
kola (Lipót-körut 1), Rákossi-iskola (Csengery-
и. 59.), Rózsahegyi iskolája (Népszínház u. 22.). 
2. Lehet, ha jó megjelenésű és tehetséges, min-
denütt szívesen fogadják — Irmuska. Minden 
beérkezett levélre válaszolunk a „Szerkesztői 
üzenetekben", de természetesen türelmet kell 
kérnünk az esetben, ha nem válaszolunk min-
dig a számban, melyben az olvasó gondolja. A 
beérkezett levelek n»gy száma és aránylag ke-
vés tértink kizárja azt, hogy minden levélre már 
a legközelebbi számban válaszolhassunk. — 
Paksony tündére. Forduljon csak bátran vala-
melyik filmgyárhoz. 

Halsxálakaf 

Szakorvosi 
VII., Dohány-ntoa 39. 

SZÍNHÁZ! É L E T ÉV-
KÖNYVE, 

MŰVÉSZETI 
ALMANACH 

Szerkesztő tte : INCZB SÁNDOB 

A szinház, irodalom és mű-
vészet minden ágáról, rend-
kiviii sok és érdekes ol-
vasni való, becses adatok, 
továbbá novellák, versek, 
essayk a legkiválóbb írók 
tollából, rajzok, fotográfiák 
síb. 

A vaskos« 0% S»äs» 
kötet ára : a é t K C P i T » 
Kapható minden könyv-
kereskedésben, tőzsdében 
és a SZÍNHÁZI ÉLET 
Boltjában, (VII. kerület, 
Erzsébet-körut 29. szám.) 

Színházi képrejtvény 
Megfejtési határidő 1919. október 31. 
A megfejtést lapunk 47. számában közöljük. 
A megfejtők között a következő dijakat sor-

soljuk ki : 

végleg eltávolít B a c h M a n c i 
kozmetikai Intézete. Mindennemű 
szépséghibák kesoltie, szeplőel-

tavolitis, ráncok kisimítása, arcgözölés és arcmaíí iázs Ju-
tányos bérletben. Budapest , VII., Alm&ssy-ntca S. s zám. 

rendelő 
Intézet. 

Rendel : 11—1 é> 4—7 óráig. 

I. díj : A „Színházi Elet" Almanachja. 
II. díj : Varsányi Irén arcképe. 
III. díj : Gróf Rinaldó kottájának az I. része 
A „Színházi Élet" 41—42. számában közöl. 

képrejtvény helyes megfejtése : Sok az uj darab 
Az 1. dijat Gábor-Liptay „Sarkantyú" cimü 

színművét Kardos Olga VI., Gróf Zichy Jenő-u. 
39., a II. dijat Csortos Gyula arcképét Bucsinszky 
Lajosné Király u. 51., a III. dijat Pogány Róbert 
.Bölcsődal" cimü kottáját Guth Ilona Vadász u. 
27. nyerte el. 

Helyesen fejtették meg még 126-an. 

A szerkesztéséi t felelős : INCZE SÁNDOR 
Igazgató: MOLNÁR IMRE 

, a szépítő szerek királya. Intelligenst 
| ; n S tollett-asztalán s e m hiányozhatok. 

I Négyféle minőségben éjjeli (zsíros),nap-
ipal l , kámforos és rózsaszínű minőség-

bán kapható az egész országban mindenOtt. 

Somogyi István szűcs 
Elegáns késiáruk. — Divatos á ta lakí tások. — Szolid árak. 

VII!, Rákóczi-ut 23. I. emelet 
• s í Uránia tzinháji mel le t t« 

Berlini kozmefiMal Infézsf, 
J l z s e f 49-51. Tanítványok fölvétetnek. Hajszálakat, szeplöt 
szemölcsöt, mitessert eltávolít villanynyal. ArehAmlaeitás 

Nyomatott Thália müistézet Kő- és fcüßyvnyowda rt,-nál Budapest V., Csáky-ts. 12—14. 






