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Csak hallok és olvasok — mert még 
nem láttam — arról, hogy a Vígszín-
házban egy németalföldi darabot ad-
nak, melynek férfihőse egy idegorvos, 
még hozzá egy freudista. Ez a jèlen- 
ség nem uj ; az orvos Molière óta, sőt 
Molière előtt óta kedvelt témája a da-
rabiróknak, a modern színpadon pedig 
különös gyakorisággal jelent meg az 
úgynevezett raisoneur minőségében 
épen az idegorvos, mint a lelki és 
szerelmi zavarok szakértője, természe-
tes tehát, hogy végre mint főszemély 
is felbukkan ennek az orvosfajtának a 
legmodernebb válfaja, a freudista ideg-
orvos. Hiszen az utóbbi husz évnek 
— micsoda husz év ! — egyik ,legjel-
lemzőbb, legmeglepőbb s legnagyobb 
horderejű jelensége'épen a freudizmus, 
a lélektannak s a lélekgyógyitásnak ez 
a csodálatosan uj tana és módszere, 
mely alapitójának, a bécsi Freudnak 
nevét nemcsak a világ négy tája felé 
lette híressé, de bevitte olyan emberi 
zugokba és rétegekbe is, ahova tudo-
mányos nevek és irányok sohse jutnak 
el. Történt ez pedig azért, mert a 
freudizmus ugy jelentkezett, mint a 
szerelem szaktudománya, mint meg-
magyarázója és megoldója temérdek 
olyan kérdésnek és zavarnak, mely 
a szerelmesek lelkét gyötörte. Alapgon-
dolata a nagy bécsi orvostudor tanár-
nak az, hogy a felnőtt ember egész 
jelleme, azaz hajlamainak és viselke-
dési módjainak összessége a gyermek-
kori nemi életre vezethető vissza s 
hogy ennek a gyermekkori nemi élet-
nek egyes benyomásai a „tudattalan-
ban", azaz n gondolatilag át nem élt, 

de azért a cs^'.e ssal 
biró részében a tit-
kos életet élnek s az éber éléti. pen  
ugy, mint leülő- <;: ben 
bizonyos szimbc kus • for-
májában ki-kitÖrnek. A cnemi « öletitek?! 
tem "dek fél' dek 
bizarr, perverz, :>t. ami 
eddig ' hordozója 'ie. 5 és 
idegenszerű vol;, !• it i em is 
egészen "fhegnyút;: ie- nr>-/U?•.-•'esetre 
érdekes és meggondolkodtató agya-
rázatot. Tagadhatatlan nagy >rvosi si-
kerek is fűződnek ehhez a rendszer-
hez. Sok lelki beteg, a szerelmi élet 
sok buja-baja lelt ezen az alapon gyó-
gyulást. 

Ennek az uj tudománynak az adat-
anyaga, mely a nemi élet legtitkoltabb 
rekeszeiből és az álomvilágból szárma-
zott, persze különös hirbe is hozta a 
freudizmust. Hisz ez az adattár körül-
belül azonos azzal, amit eddig az úgy-
nevezett pikáns, pornografikus iroda-
lom s az álmoskönyv dolgozott fel. A 
hozzá nem értő s rosszindulatú ember 
tehát a hitelretalálás nem minden esé-
lye nélkül terjeszthette azt, hogy a 
freudizmus nem egyéb, mint tudomá-
nyos zsargonban űzött pornográfia és 
kuruzslás. Ez persze igaztalan vád ; 
bár valószínű, hogy Freud sok elmé-
lete nem lesz hosszú életű s az uj 
irányzat orvosi eredményei nem fogják 
feleslegessé tenni a : jideg -és lelki bajok 
más módszerű gyógyítását, bizonyos, 
hogy a freudizmus egy termékeny és 
zseniális, szellemi irányzat. 

Kint a társadalmi életben persze a 
freudizmus mint divatjelenség is nagy 
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(A .Frivol aktából') MÁTRAY ERZSI SOMLAY ARTHUR 
Nemzeti Színház — Régi jó világ (Papp Rezső felv.) 

szerepet játszik. A szinpadirók leg-
többjére is inkább igy hatott s ép ezért 
komikus feldolgozásra szolgáltatott 
anyagot. Mert a divatnak régtől fogva 
ez a sorsa a színpadon. Pedig a freu-
dizmusnak egész más hatása is lehetne 
az irodalomra s főleg a drámairoda-
lomra. A szerelmi lélektan ez uj iránya, 
mely a drámairodalom egyik legfonto-
sabb irányitója és ihletője, igen sok 
értékes anyagot nyújt a freudizmus. 
Ha van tudomány, amit a modern Író-
nak tanulmányozni érdemes, ugy ez 
épen a lélektannak ez az uj iránya. 
Épen a szerelem felől s épen az irók 
körében hihetetlen maradi elméletek 
vannak aranyigazságokként elterjedve. 
A freudizmus, bár maga se végérvé-
nyes igazságok gyűjteménye s külön-
ben is inkább az enyhén vagy ke-
vésbbé enyhén abnormis szerelemre, 
mint a normálisra és egészségesre vet 
világot, mégis rendkívül tanulságos 
felvilágosításokat nyújthat az írónak. 
Természetes, hogy a szépirodalom csak 
témákat és inspirációt merítheti belőle 
s nem veheti át egyszerűen a tételeit. 

Mint magát az életnyujtotta anyagot, 
a freudizmus utján megismert ténye-
ket is az írónak át kell alakítania s 
művészileg feldolgoznia, hogy valóban 
irodalmi értékű alkotás születhessek 
belőlük. 

A HALLGATAG KRÚDY. 
Krúdy Gyula, a kitűnő iró 
hires arról, hogy társaságban 
nagyon szeret — hallgatni. 
Órákig is elüldögél bor mellett, 
baráti körben, anélkül, hogy 

csak egy hangot is kiejtene. A képzelete azon-
ban annál élénkebben működik: ilyenkor gon-
dolja ki azokat a pompás regényeket ós no-
vellákat, amelyeket nyomtatásból jól ismer az 
olvasó. Akik ismerik Krudyt, azok megszokhat-
ták mér ezt a szófukarságot. 

Egyszer valami magyar darab bemutatóját 
követő banketten a Vigszinház egyik kitűnő 
művésznője mellé került az iró. Egyik fogást 
a másik után hordták fel az asztalra, de Krúdy 
még csak meg sem szólította a szomszédját. 

A művésznőt, aki Krudynak ezt a gyengéjét 
nem ismertef bosszantotta az iró hallgatag-
sága. Egyszerre csak igy szól hozzá a képzel-
hető legnyájasabb hangon: 

— Igy, kedves Krúdy, azt hiszem most már 
ideje, hogy valami másról hallgassunk ! 



SZÍNHÁZI ELET 3 

Régi jó világ 
— Mikszáth -bemutató a Nemzeti Színházban — 

Szerzóavatás volt a mult héten a Nemzeti 
Színházban. A szerző, a magyar irodalom 
egyik kimagaslóbb nagysága, a feledhetetlen 
„nagy palóc", akinél erősebb nemzeti érzésű 
irót kevçset teremtett a magyar föld, immár 
közel egy évtized óta nyugszik már a kere-
pesi temetőben, de a Nemzeti Szinház felidézte 
most az ő erős, nagy magyar szellemét, hogy 
nemesitően és irányításul hasson a nemzeti 
fellendülés e komoly szándékú napjaiban. 

Mikszáth Kálmán tudvalevőleg sohasem irt 
darabot, nem kereste a színpad hangos nép-
szerűségét. Novelláiban és regényeiben azon-
ban annyi pompás színpadi téma magja van 
elhintve, hogy örök kára lett volna a rçiagyar 
színpadi irodalomnak, ha nem akadt volna rá-
termett színpadi iró, aki ezeket a termő ma-
gokat dus kalászba szökkenti. Szerencsére 
akadt ilyen iró, a kitűnő és népszerű Hevesi 
Sándor személyében, aki már Jókai regényei-
nek dramatizálázával is igen nagy és irodalmi 
jelentőségű sikert aratott. De mig Jókai min-
den művében erősen drámai, majdnem szin-
padszerü, addig Mikszáth elbeszéléseiben a 
szétömlő epikai elem a túlsúlyban lévő. A mese 
rendesen kevés, sekély, csak a mesélés höm-
pölyög széles folyamként tova. Mikszáth dra-
matizálása tehát azzal nehezebb, mint Jókaié, 
az átdolgozónak erősebb teremtő eszközzel 
kell dolgoznia, hogy a mesélőt háttérbe szo-
rítva a mesét helyezze a színpad vetületébe. 
Hevesi Sándor, aki pompásan érti a szinműirás 
technikáját is, három finom, aranyos humoru 
történetet választott ki, melyeket három egy-
felvonásosként közös gyűjtőcímmel vitt szín-
padra. 

„Régi jó világ" a három darab közös cime 
és valóban a régi jó világ elevenedik meg a 
színpadon. Anekdotázó, kedélyes magyar ala-
kok, Mikszáth tipikus figurái vonulnak fel, hogy 
eljátsszák a derűs, kedves apróságokat, ame-
lyek szívnek, szemnek egyaránt jól esnek. 
„Tavaszi rügyek" az első darab cime és a 
története alapötletében, de sokkal vidámabb 
menetben emlékeztet Wedekind hires „Tavasz 
«'•bredése" cimii diákdrámájára, bér Mikszáth 
sohasem hallott Wedekindről és sokkal koráb-
ban irta novelláját. A darab a kiegyezés előtti 
években játszik Selmecbányán, a selmeci öreg 
líceumban, ahol együtt [ül a szigorú tanári 

törvényszék, hogy egy diák szerelmi ügyében 
Ítélkezzék. Nagy Pál a vádlott diák és nagy 
bűn terheli a lelkét: egyik társa. Török Gyuri 
nyomtalanul eltűnt és Palit gyanúsítják az el-
tüntetésével. A feltevést sok körülmény tá-
mogatja. Nagy Pali mindig csintalan, izgága 
gyerek volt és Török Gyurival állandóan há-
borúságban állott. Javában tart a vallatás, 
amikor váratlan mentőtanu jelentkezik : Gábel 
Mariska, az egyik tanár lánya, akinek valló« 
másából azután kiderül, hogy mindennek a 
szerelem volt az oka. Gábel Mariskába volt 
szerelmes mind a két diák és minthogy mint 
vetélytársak nem akartak egy városban élni, 
sorsot húztak, melyikük bujdossék el Selmec-
ről. Megkönnyebbülten sóhajt fel a tanári kar, 
Nagyné asszony, Pali anyja pedig Gábel tanár 
ur engedelmével elviszi magával haza Mariskét, 

BAJOR GIZI 
Nemzeti Színház — Régi jó világ 

{Amster felv.) 
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èmig aztán majd mennyasszony lehet belőle.) 
A finom, kedves darabot pompásan játsszák 
a Nemzeti Szinház művészei. Gál Gyula, Hajdú 
József, Fehér Gyula elsőrendű vidéki tanár-
tipusokat mutatnak be. Abonyi Géza adja a 
Pali diákot. Bajor Gizi pedig Mariskát, mig 
Nagyné szerepében Hegyesi Mari alakitása 
illeszkedik az együttesbe. Horváth Jenő külön 
kabinetalakítást produkál. Vankovics pedellus 
nem találhatott volna nálánál jobb személye-
sitőre. 

A második egyfelvonásos, a „Frivol akta" 
frappáns ötletével becsületére válnék a leg-
kitűnőbb francia vigjátékirónak. A darab a 
tizennyolcadik század utolsó negyedében ját-
szik és az esztergomi városkapitány lányáról 
szól, aki parasztruhában megszökteti magát 
kedvesével a vármegyeháza fogházából. Bezerédi 
Gábor esztergomi városkapitány leánya, Ilonka, 
ugyanis Dézsy Istvánba, a megyei aljegy-
zőbe szerelmes, de az apja azt akarja, hogy 
egy osztrák dzsidáskapitány vegye el feleségül. 
Ilonka szökéssel fenyegetőzik, mire az apja 
kijelenti, hogy elfogatja és lecsukatja a 
vármegyeházára. Több sem kell Ilonká' 
nak. Parasztleánynak öltözik, megszökik és 
kiáll az országútra, hogy elfogassa magát. 
A vármegyeházán aztán ráveszi Dézsyt, hogy 
szöktesse őt meg. A dolgot nyélbe is ütik. 

K. HEGYESI MARI, SUGÁR KÁROLY 
Nemzeti Szinház — Régi jó világ 

(Popp fetv ) 

Déîsy a várnagytól, aki valóban parasztlány-
nak nézi Ilonkát, térít vény ellenében kikén 
a leányt egy éjszakára. Mire a városkapitány 
a vőlegényjelölttel megérkezik, a szökevény 
szerelmesek már Losonc' felé járnak, ahol meg 
fognak esküdni. 

Ilonka szerepében ebben a darabban is hálás 
feladat jutott Bajor Gizi számára. Az apját 
Pataki József személyesiti, Désy szerepében 
pedig a fiatal Kiss Ferenc nyújt jól megfigyelt 
alakitást. Pompás várnagy Som/ay Arthur, 
Rózsahegyi Kálmán pedig egy pénzen foga-
dott rab jelenetében elsőrangú. Egységes, 
könnyed az előadása ennek a darabnak is. 

A harmadik darabnak „Girsics hitelbe vett 
bort" a cime, 1835-ben játszik — a belgrádi 
konakban, ahová szintén eltévedt Mikszáth 
ragyogó fantáziája. Szebeni Pál újvidéki keres-
kedő panaszra megy Obrer ovics Milos feje-
delemhez, hogy Girsics Mihály belgrádi keres-
kedő hitelbe vett tőle bort és most nem akarja 
az érte járó ezer aranyat megfizetni. Akkor 
még nem volt kereskedelmi és váltótörvény-
szék. A fejedelem nagyon szívesen fogadja 
a magyar panaszost. Ismerte jól Szebeni apját 
is, akivel valamikor sokat birkózott Verseceen. 
Szebeni először osztrák törvény szerint kéri 
az igazságot, de amikor felvilágosítják, hogy 
osztrák törvény szerint évekig is elhúzódhat 
a per, arra kéri a fejedelmet, alkalmazza a 
szerb törvényt. A szerb törvénynél eg-< szerübb 
pedig nem is volt abban az időben. A feje-
delem mindenekelőtt vallomásra birja az alat-
tomos és hazudozó Girsicset egy hatalmas 
nyaklevessel, azután ugy határoz, hogy Gir-
sics hagyja egyetlen értékes jószágát, szép 
fiatal feleségét zálogban Szebeninél, amig ki 
nem fizeti tartozását. Erre az Ítéletre azután 
mégis csak megnyílik a fukur Girsics erszénye 
fizet mint a köles. 

Pompás együttes szolgálja itt is a szerző 
és az átdolgozó intencióit. Gyenes László 
nagyszerű, tipikus magyar, mig Hajdú József 
egyszerű vonásokkal elsőrangúan rajzolja meg 
Girsicset. Jellegzetes fejedelem Pethes, a szép 
Girsicsné szerepében pedig Mátrai Efzsi oldja 
meg kitűnően feladatát. Fáy Szeréna inint 
a lejedelemasszony és Sugár Károly mint 
tolmács egészítik ki az együttest. 

A darabokat természetesen Hevesi Sándor 
rendezte nagy gonddal, sok stílussal és 
szeretettel, mely megérzik az egész előadá-
son. 
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„A fekete lovas" két cenzúrája 
Ar első és egyik legfájdalmasabb csapás, 

amelyet a proletárdiktatúra könyörtelen kultu-
rálatlanság^ a magyar szinművészetre és iro-
dalomra mért, Herczeg Ferenc közel egy év óta 
előadásra váró uj színművét „A fekete lovas"-t 
érte. A Nemzeti Szinház az akkor még nem 
vörös március végére tervezte a darab bemu-
tatóját, a szerepeket még jóval a rémuralom 
kitörése előtt kiosztották, a próbák már javá-
ban folytak, amikor bekövetkezett a szinházak 
nagyszerűen hirdetett kommunizálása. „A fekete 
lovas"-t le kellett venni a műsorról, szerzőjét 
pedig nemsokára azután túszként tartóztatták 
le Szamuelly banditái. Nyolc teljes hónapnak kel-
lett elmúlnia, amig végre megérhetjük a nemzeti 
géniusz dicsőséges újjáéledésének korszakában 
Herczeg Ferenc uj színművének bemutatóját. 

Az uj Herczeg-darab nem történelmi szinmü, 
mint amilyen a „Bizánc" vagy az „Árva László 
király" volt, csupán történeti háttere van, amely 
kivetítésében játszik bele a cselekménybe. Cimét 
onnan kapta a darab, hogy a délvidéki svábok 
között még ma is él egy régi legenda Szent 
János apokaliptikus lovagjainak egyikéről, aki 
megjelenik valahányszor háború réme fenyegeti 
a sváb községeket. A szabadságharc idejében 
is feltűnt valahol Versec alatt a „Fekete lovas" 
és a derék svábok akkor egy szálig a magyarok 
mellett fogtak fegyvert. Ezek a derék bánáti 
svábok, Herczeg Ferenc szülőföldjének népe, „A 
fekete lovas" igazi hősei. A darab stílusát, hang-
ját, lüktető dialógusait tekintve leginkább az 
„Ocskay brigadéros"-hoz hasonlít, azzal a küA 

lönbséggel, hogy „A fekete lovas"-ban nem 
szerepel történelmi alak, mint Ocskay László 
drámájában. Beszélnek ugyan a darabban Kos-
suthról, Damjanichról, Petőfiről, 1848 forradalmi 
levegője hevíti az egész cselekményt, de a ma-
gyar szabadságharc nagy alakjai közül egyik 
seni jelenik meg a színpadon. 

A darab színhelyét nem jelöli meg Herczeg 
Ferenc. A szerzői utasítás csak egy délvidéki 
sváb városról beszél, aki azonban Herczeg el-
beszélő műveit ismeri, könnyen ráismer, hogy 
n város alatt Versecet gondolta, ahol hires re-
gényének „A hét sváb"-nak meséje is lepereg, 
Herczeg Ferenc uj darabja teljesen „A hét sváb" 
miliőjében játszik, de azért ,-,A fekete lovas" 
meséje egészen más/ mint a regényé. Nem iga-
zak azok a híresztelések, amelyek szerint a i 
jllusztrális iró a regényt dramatizálta vulna. „A 

Máicius 28-tól november 28-ig. 
fekete lovas" meséje drámának született meg és 
drámának irta meg éppen ezért Herczeg. 

A darab háromfelvonásos. Két felvonása 1848 
nyarán, az utolsó 1849 elején történik, mikor a 
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magyar seregek kivonulnak a Bánátból és az 
egész vidéket átengedik az ellenségnek. A darab 
témája az a nagy lelki átalakulás, amelyen a 
svábság keresztül meni, midőn a császár tele-
pes népéből a magyar nemzet tagjává lett. Ez 
a Változás öntudatos volt, dátum szerint megálla-
pítható és történelmi események szükségszerű 
következménye. Azóta tudják a bánátiak, hogy 
ők kulturéletet csak Magyarországon élhetnek. 

Úgynevezett nagy szerep kevés van a darab-
ban. Nem egy személy, hanem egy egész nép, 
a svábság a hőse a darabnak. Mindamellett, vagy 

NEMZETI SZÍNHÁZ 

éppen ezért, sok szereplője van „A fekete lovas"-
nak és a szerepek legtöbbjét ugyanazok fogják 
játszani november 28-án, akik március 28-án 
játszották volna. így például megtartották sze-
repeiket Mihály fi Károly, Gál Gyula, Cs. Al-
szeghy Irma, Mátrai Erzsi, Ághy Erzsi, Kiss 
Ferenc, Kiirthy György, Fehér Gyula, Hajdú 
József, Várkonyi Mihály, Gabányi László, Mé-
száros Alajos. A darabot Csathó Kálmán, a 
stilusok finom érzékű megértője rendezi, aki 
szerető gonddal válogatta össze már annak ide-
jén a rekvizitumokat és igaz lelkesedéssel dol-
gozik a szereplők nagy gárdájának az élén, hogy 
Herczeg Ferenc uj műve az illusztris magyar 
íróhoz méltó kiállításban és előadásban kerüljön 
bemutatóra. 

A március 28-tól november 28-ig terjedő 
nyolc hónap alatt sok siralmas emlékű kalandon 
ment keresztül a magyar szinműjátszás, de kevés 
darabot ért annyi viszontagság, mint „A fekete 
lovas"-t. Mikor március 21-én a proletárdiktatúra 
kitört, Herczeg Ferenc darabja már betanulva, 
mint színházi nyelven mondják : készen várta a 
bemutatót. Ambrus Zoltán a kommunizmus be-
következése után is nyugodtan folytatta a pró-
bákat, nem is gondolt arra, hogy akadhat olyan 
elvetemült lélek, aki kifogásokat merne támasz-
tani Herczeg Ferenc írói kvalitásai vagy tiszta 
artisztikus szándékai ellen. De kevéssel a bemu-
tató előtt magához kérette „A fekete lovas" 
könyvét Lukács György népbiztos „elvtárs", a 
„magyar Lunacsarszky", ahogyan hízelgői el-
nevezték és kevéssel ezután visszaérkezett a 
példány a pápaszemes pszeudo-tudós következő 
sajátkezű megjegyzésével : „Ambrus igazgató 
úrral közlöm, hogy a darab ezidő szerint nem 
adható elő." „Elvtárs"~nak mégsem merte szó-
lítani Ambrus Zoltánt Lukács György. 

Ezzel azonban nem ért véget „A fekete loves'" 
kálváriája. Mielőtt bemutatóra kerülhetett volna, 
át kellett esnie még egy cenzuráláson. Mikor a 
próbákat újból megkezdték, még román meg-
szállás alatt volt Budapest és Ambrus igazgató 
kénytelen volt Herczeg darabját felküldeni a ro-
mán cenzúrahivatalba. Ott azután a román cen-
zor vezette rá az immár történeti becsű kéziratra, 
hogy „a darab ebben az alakjában nem adható 
elő". Most azután senki sem mondja, hogy „A 
fekete lovas" nem időszerű és bizony abban az 
alakban kerül szinre november 28-án, ahogyan 
Herczeg Ferenc eredetileg, megírta. 
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Hubay 
A neve mint valami varázshegedü 

cseng a muzsika világában. .Jelenti a 
vonó könnyed, elegáns kezelését, a 
bravúros ujjtechnikát, magyar meló-
diákat, egy sereg nagyszerű fiatal he-
gedüst, hosszú sor komoly, értékes 
operát, brilliáns hegedüdarabokat és 
egy végtelen nobilis, finom művész-
leiket. 

Hubay Jenő most megint aktuális 
nálunk. Nemcsak azért, mert az Opera-
ház egyik uj művének bemutatójára 
készül, hanem azért is, mert e héten 
foglalta el a Zeneakadémia igazgatói 
állását. Az októberi forradalom lezaj-
lása után kíméletlen és durva módon 
elmozdították helyéről Mihalovich 
Ödönt, aki három évtizeden át volt a 
Zeneakadémia igazgatója és kinevez-
ték helyébe Dohnányi Ernőt, aki csak 
a háború alatt tért vissza Magyaror-
szágra évtizedes külföldi tartózkodás-
ból. A Zeneakadémia másik kiválósá-
gát, a Mihalovichnál is hosszabb ideje 
nálunk működő és világhírűvé lett 
Hubay Jenőt elfelejtették megkérdezni, 
mit szól a Zeneakadémiában tervezett 
reformokhoz, hogyan képzeli el ő, aki-
nek oly gazdag tapasztalatai vannak, 
az ország egyetlen zenei főiskolájának 
jövőjét. Hubay ebből a negatívumból 
levonta a következtetést. Higgadtan, 
elegánsan, mint mindig, félreállt. Nyug-
díjaztatását kérte, de a kormány nem 
fogadta el lemondását. Nem akarták, 
nem merték Hubay elhatározását vég-
legesnek tekinteni, Következett a ret-
tenetes proletárdiktatúra. A nagy mű-
vész már az első hetekben látta, mivé 
fajul ez a szörnyű valóra vált rémálom 
és szabadságolását kérte. 

A bolsevizmus letörése után revízió 
kerültek a zeneakadémiai kinevezések 
is és a kormány Dohnányi Ernőt sza-
badságolta, a Zeneművészeti Főiskola 
igazgatói állásába pedig Hubay Jenőt, 
ez állásnak régtől fogva törvényes vá-
rományosát nevezte ki. 

Mint harminchárom évvel ezelőtt, 
most is feláldozza a külföldi dicsősé-
get, hogy kielégítse nosztalgiás vágya-
kozását, magyar dolgozni akarását. 

Londonba, Csikágóba hivták előkelő 
állásokba, de Hubay hazajött, hogy 
tovább folytassa itthon a munkát, be-
töltse misszióját. A magyar művész és 
a -megalkuvásokat nem ismerő igaz 
ember legszebb példaképe Hubay pálya-
futásának kezdete és mostani uj állo-
mása. A nagy művész, a világhírű 
pedagógus, aki olyan hegedűsöket ne-
velt, mint Vecsey, Telmányi, Pártos, 
nem tartja elegendőnek azt, amit eddig 
tett a magyar zenei kulturáért : tovább 
is még többet akar dolgozni» 

Hubay Jenő fiatalos lelkesedéssel, 
a művészet örök érvényében való ren-
dületlen hittel átvette a Zeneakadémia 
vezetését. Eddigi munkássága biztosí-
ték ahhoz, hogy feladatát a legjobban 
fogja teljesíteni, izzó magyarságának 
velejárója, hogy egyetlen zenei főisko-
lánknemzetiirányban fog tovább fejlődni. 

HUBAY JENŐ 
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Csak énekeljetek! 
Irta : HARSÁNY! ZSOLT 

Nagytiszteletü Tompa Mihály a han-
vai református eklézsia papja, valami 
ravaszságot akart kieszelni : hogyan, 
buzdíthatná a magyar Írókat, hogy ne 
hallgassanak. Kimondottan nem mond-
hatta, akkoriban fogdbeszád volt a ma-
gyarságról mindenkinek. Költeményt 
szerkesztett tehát a madárról, amely az 
ágon fiókáit buzdítgatja. Az anyamadár 
tisztában van vele, hogy ha a fiókák 
nem csipognak szorgalmasan, akkor 
madárországból kivész lassacskán a 
csicsergés tudománya, vége a madár-
nyelvnek. 

Akkor is nagyon fontos volt a buz-
dítás, most is fontos. És most viszont 
nem is kell madárnyelven beszélni. 
Elmondható börzei szárazsággal, de 
egyszersmind börzei jelentékenységgel, 
hogy uj világunkban igen megkevesbbe-
dett export-cikkeink között különösen 
a színdarabokra háramlik erős feladat. 
Az egész irodalmi termelésre, az igaz, 
de legkivált a színdarabra, amely fizio-
lógiai törvényei szerint múlóbb, de 
gyorsabb, közönségesebb, de hango-
sabb, üzletibb, de kiadósabb és min-
denekfelett általánosabb sikerre képes, 
mint egyéb irodalmi mű. 

A magyar darab útját külföldre már 
megcsinálták az úttörők. A külországok 
kritikája először olyanformán szólt a 
magyar darabról, mosolygósan vállve-
regetve, mint a pesti ember a vidéki 
vendégről. De később már olyan dü-
hösen, mint a pesti ember a vidéki 
vendégről, aki kártyán minden pénzt 
elnyert a házigazdától. Sőt nem is kár-
tyán, hanem tisztességes, munkás üz-
letben. Aki a pénzt elviszi, az legyen 
elkészülve a kritikára. Hát kaptunk is. 
És akadt itthon, aki habzó örömmel 
sietett ' hirdetni, hogy odakinn milyen 
alaposan megmondták a pesti szerző-
nek. Magyar tempó. Okos ember nem 
tesz efélét : nem lapsol, ha családjáról 
rosszat hall a városban, hanem kint 
helyt áll övéi mellett és otthon, intim 
körben kiosztja a szükséges nyakle-
veséket. 

Vagyis ezúttal ne arról vitázzunk' 
hogy hogyan kell a magyar darabokat 
a külföldi útról visszatartani, hanem 
arról, hogy hogyan lehet utjukat még 
jobban kikövezni. Az ut dolgában pedig 
az utas a legfontosabb. Mennél több 
magyar darab kell. Sok, sok termelés. 
Bele sem megyünk abba a vitába, hogy 
a kikerülő darabok a magyar közszel-
lemet, a szittya ingéniumot képviselik-e, 
vagy sem. Dolgozzanak, akik eddig ki-
kerültek és dolgozzanak, akik az eddig 
kikerültekben nem láttak kellő reprezen-
tálást. Igen sok kitűnő magyar iró van, aki 
eddig távol maradt a színháztól. Ez nem 
célirányos dolog. Tisztelettel figyelmez-
tetem például Ignotust, hogy tehetsé-
gének és irodalmi pozíciójának tartozik ' 
a próbával. Élete minden szakában fog-
lalkozott színházzal, kiváló iró, biztos-
izlésü ember, — lássuk a színdarabot. 
Vagy olyan ragyogó készségű iró és 
első klasszusu költő, mint Kemény Si-
mon, miért|nem ir darabot? Kosztolányi 
Dezsőt lassanként már idegenek fogják 
megszólítani az utcán, hogy mért nem 
irja meg azt a verses vígjátékot, amit 
mindenki vár tőle. Lendvai István ízes 
magyarságú tehetsége is milyen nagy 
értéket képviselne színpadon. Vagy Ká-
dár Lehel, vagy Komáronli János ma-
gyarságára milyen jó szükség volna a 
deszkákon. 

A dúsgazdag római herceg ugy jutott 
18T2 ben udvari színházának nagysikerű 
műsordarabjához, a Sevillai borbélyhoz, 
hogy becsukta egy szobába Kossinit a 
librettistával egy jó hónapra és sétálni 
is alig engedte ki őket. Valami ilyen-
félét kellene kitalálni. 

Tehetséges művész 
Ismerek egy színészt. Kevés ily tehetséget 

Ismerek helyben : 

Tt-gnap is félmilliós iiílctet csilláit 

Leiben. 
(sz.) 
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Három portré 
— A primadonna, a komponista, a komikus — 

tíetcnyi üabi, Fere -, S/.ikiay József, Marthon, Vigh Manci, 
Faíásthy íren, Faragó Jenő 

Vaiosi iiíiniiáiibaii szinrekerülő Százszorszép korifeusai (Pappífelv,) 

hogy átsiessen Budára, Heraldnéhoz éneklec-
két venni. Mert napközben nincs egy szabad 
perce, nemhogy egy szabad órája volna — a 
tanulásra. Reggel kilenctől délután háromig 
próba a színházban, azután próba a varrónő-
nél, a suszternél, a fodrásznál és öt órakor 
már megint benn kell lenni a színháznál, hiszen 
hatkor kezdődik az előadás. Bizik magéban és 
r.em bizik senki másban. Sokan szeretik és ő 
még sohase volt szerelmes . . . Vagy ez már 
indiszkréció ? Hát nem folytatom tovább ! 

II. Zerkowitz Béla, a zeneszerző 

Egy csöppet sem ideges- Csak a bajuszát 
rágja, a hajét tépi ós egy percig nincs nyugta 
egy helyen. A feje majdnem egészen fehér, 
már megcsípte a dér és olyan fiatal mégis, 
mint egy ügyvédbojtár. Nem tehetséges kezdő, 
nem is tehetséges haladó, hanem régen be-

/. Vigli Manci, a primadonna 
Egy félórája tart már a próba és még egyet-

len egyszer sem mondotta, hogy : „Ezt én igy 
akarom !" vagy ; „Ehhez ragaszkodom !" avagy: 
„Ha nem igy lesz, nem játszom !" Szerény, 
finom és előkelő. Nem próbál se hermelinben, 
se selyemben, se bársonyban. Egyszerű batiszt-
bluz, fölötte kötött kabátka és barna sávos 
alj ; ennyi az egész. Hogy primadonna, mégis 
meglátszik rajta mindjárt. Ha százegy szereplő 
van a színpadon és hangyabollyá kavarog 
össze a sok ember : az ő alakja kiválik a 
hangyabolyból ; fekete nagy szemének tekin-
tete elnéz mindenki fölött és iellelkesit min-
denkit, aki szembe néz vele. Nem nappali 
színésznő, nem reklámprimadonna. Nappal egy 
egyszerű házileány, aki Balzacot olvassa otthon. 
Otthon ! Az is.ten háta mögött lakik, valahol 
a Ferencvárosban és reggel hat órakor kel. 
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érkezett Valaki és mégis lámpalázas minden 
premiérje előtt, akár egy kupié, egy chanson, 
egy blüett, vagy egy nagy operett premiér-
jéről van szó. Az egész élete : muzsika. Annyit 
komponált már, mint más tíz zeneszerző 
együttvéve és annyi sikere volt már, mint más 
ezernek együtt. A „Százszorszép" dalos lel-
kének legkedvesebb gyermeke. Ugy szereti, 
ugy becézi, ugy félti, mint egy gondos anya 
a csemetéjét. 

— Négy évig kerestem librettót, — beszéli, 
— amig erre rábukkantam. És ezt nagyon 
szeretem, főleg azért, mert magyar levegője, 
a magyar Biedermayer levendula illata, a 
magyar vidék kedvessége árad belőle. Ez áll 
legközelebb hozzám és a „Százszorszép" parti-
túrájának magyar ritmusa, magyar hangulata 
bizonyít ia legjobban, hogy mennyire szeretem 
ezt a témát-, ezt a miliőt, ezt a drága magyar 
világot. . . 

És beszél a darabról és az előadásról. Sem-
mit se gáncsol, mindent dicsér és kiderül, 
hogy ugy ért a színházhoz és ugy ért a szín-
padhoz, mint egy jó direktor és egy jó ren-
dező. Mindenkihez kedves és — mindenkit a 
faképnél hagy három perc multán, mert nyug-
talan és temperamentumos és mindent látni 
akar és mindenről tu Jni akar. A szive nagy, 
a szive jó ; de most nem hordja magánál, mert 
— beletette a „Százszorszép" partitúrájába 
és most ott nevet ott sir, ott ujjong és ott 
sóhajt ez a sziv. Minden kottáját több száz-

SZIKLAY JÓZSEF és SZIKLAY JENŐ 
a Városi Színház tagjai (Pappfelv.) 

ezer példányban kapkodták szét és minden 
művelt család zongoráján ott van Zerkowitz, 
az örök Zerkowitz, aki a „Szézszorszép"-pel 
igazán maradandó művészi munkát végzett... 

III. Sziklai Jenő, a komikus 
Az eleven kéneső. Ha a tánc istennője, 

Terpsichore asszonyság személyesen ösmerte 
volna, fülig beléje szeretett volna. Minden 
lépése egy-egy kedves, vagy groteszk tánc-
figura. Amellett, — hogy a mitológiánál 
maradjunk I — van némi hasonlatossága Ado-
nisszal is. Szép fiu. Határozottan szép ember 
Szőke fürtök, kék szemek, sudár alak, karcsú 
termet. így kistafirozva csak a bonvivánsok 
járnak-kelnek e nyomorúságos földtekén : ő 
komikus, táncos komikus és mégis ilyen nagy 
— dacára annak, hogy ilyen. Nem szereti, 
ha mulatnak rajta nappal és nem szereti, ha 
nem kacagják este. Ötlete annyi van, mint 
Drégely Gábornak, de vígjátékot még nem 
irt. Egyszer irt egy verset, Kassán, 1915-ben; 
azt is megbánta. A „Százszorszép"-ben egy 
kis grófot játszik és a kis grófok csodálkozni 
fognak, hogy milyen kedvesek, milyen nagy-
szerű legények ők. Csupa sziv-ember, de a 
szive mindig el van foglalva és — az ujabb 
jelentkezők libasorban ácsorognak előtte, hogy 
jegyre, vagy jegy nélkül egy vallomást kap-
janak tőle. Most — ugy látszik — beérkezett 
és maholnap a legösmertebb, a legnépszerűbb 
komikusok egyike lesz. Ámbátor ambíciója 
egyszer, egyetlen egyszer Lear királyt is el-
játszani [ . . . 

MIHÁLY ISTVÁN 
az ismert fiatal kabaréiró, akinek most jelent 
meg „Jülcsiett* című könyve, amelyben a leg-

sikerültebb kabarédarabjait gyűjtötte egybe 
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A két Légrády 

Az elmúlt hétnek nagy zsurna-
lisztikái eseménye : a Pesti Hír-
lap főszerkesztői tisztsége gaz-
dát cserélt ; dr. Légrády Imre 

átadta helyét testvéröccsének, dr. Lég-
rády Ottónak. A Színházi Élet olvasó-
közönségénekr de magának a Színházi 
Életnek sem közömbös ez a változás. 
A mi közönségünk, a színházi közönség, 
hű olvasója a Pesti Hírlapnak is. Maga a 
Színházi Élet pedig sohasem feledheti 
el, hogy az uttörés nehéz munkájában 
milyen erőteljes támogatásban részesült 
a Pesti Hirlap részéről. Épen ezért a 
Színházi Élet már sokszor kereste az 
alkalmat, hogy valamiképen lerója há-
láját a lapot megszemélyesítő főszer-
kesztő, dr. Légrády Imre iránt. De erre 
alkalom nem nyílott, mert ő mindenkor 
ridegen elzárkózott minden közszerep-
lés elől. Személye csak a lapon keresz-
tül élt. Ő maga csak egyszer, nemrégi-
ben keresett személyes érintkezést a 
közönséggel ; akkor, amikor rendkívül 

érdekes tárcasorozatban besfcámolt a 
Pesti Hir/ep hasábjain : mi mindent kel-
lett kiállania a kommunisták fogságá-
ban izzó soviniszta politikája miatt. E 
tárcasorozat a napokban már külön is 
megjelenik, de csak emlékképen, a jó-
barátok, jóismerősök számára. Kár, hogy 
könyvkereskedésbe nem kerül, mert a 
legszélesebb körökben is megismerhet-
nék ritka férfias egyéniségét, mely abból 
kidomborodik. Különben is sok rend-
kívüli tulajdonnal rendelkezik. Akik egé-
szen közelről ismerik, azok a legrajon-
góbb hívei. A gyors elhatározások em-
bere. Elhatározásai, Ítéletei nem egyszei 
valósággal fejbeütötték az embert. De 
utóbb majd mindig rá kellett jönni, 
hogy — igaza volt. Gyors elhatározá-
sait nyomon kisérte éles emberismerete, 
hallatlan judiciuma. És mindenekfelett 
a közönséget ismerte, épen ezért tudott 
igazán a közönség számára yaló lapot 
csinálni. Joggal hivatkozhatik búcsúzó 
cikkében : soha szerkesztőt közönség 
szeretetével és bizalmával ki nem tün-
tetett, mint őt. Legnagyobb ereje, leg-
biztosabb ítélete" a politika terén nyil-
vánultak meg. A Pesti Hírlapot politikai 
hatalommá tette, de mindenkor a nem-
zet hasznára. Innét az a vad gyűlölet, 
amellyel a kommün alatt illették. Nem 
volt kímélet számára, noha világtalan. 
De hogy ma él, épen világtalan voltá-
nak köszönheti. A ráküldött pribékeket 
lefegyverezte vaksága — vallja ő fog-
ságáról irt művében. Holott nem csupán 
ez. Könyvében ugyanis szemérmesen 
hallgat arról a köztudomásu tényről, 
hogy tizenhatnapos fogsága alatt *az 
elszánt férfiasságnak, az akaraterőnek 
oly mértékét mutatta, mely elsősorban 
a haramiáknak szokott imponálni. Kü-
lönösen, hogy egy vak embernél nyil-
vánult meg. 

Dr. Légrády Imre tiz évvel ezelőtt 
vesztette el szemevilágát. Hogy ez akkor 
mily lelki krízist jelentett számára, kell-e 
külön ecsetelni ? De, hogy mily csodá-
latos energia lakozik benne, épen az 
mutatja, hogy a muló lelkikrizis után 
vette kezdetét az a tiz év, mely alatt oly 
naggyá, hatalmassá lett a Pest' Hirlap. Dr. LÉGRÁDY IMRE; 
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Az,.hogy vak, csak szűkebb körben 
tudott dolog volt jóidéig ; ugyanis nem-
csak a lapon át kisugárzó intézkedései, 
cselekedetei vallottak a tökéletes érzékű 
férfira, hanem beszéde, mozdulatai is. 
Még legközvetlenebb környezetére is 
a látó ember benyomását teszi . . . 
Bölsche mondja el valahol, hogy a 
tengerfenék örök sötétjében élő teremt-
mények egyike-másika hogyan lát. Hogy 
a homlokukról fény sugárzik, mely mint-
egy reflektorként vetődik elébük. Ez 
állatoknak nincs is szemük. A belőlük 
emanáló fénnyel tapogatóznak előre. 
A Légrády Imre arcáról — tessék csak 
megnézni fényképét — a ritka értel-
mességnek mosolya sugárzik. Az ő nagy-
nagy okossága tiz éven át tulsegitette 
a legtöbb bajon, amikkel a sors a vak 
embert sújtani szokta. Virtuóz karmes-
tere tudott lenni egy olyan ördöngösen 
kombinált orcheszternek, mint amilyen 
egy nagy lap szerkesztősége. Most pedig 
átadta a dirigensi pálcát testvéröccsének. 

Dr, LÉGRÁDY OTTÓ 

A Pesti Hirlap uj főszerkesztője dr. 
Légrády Ottó teljesen önálló egyéni-
ségű férfiú, épen ezért sokat lehetne 
róla is irni. Dp ettől eltilt sok minden. 
Legfőképen az, amiben megegyezik' 
testvérbátyjával : — a nyilvánosságot a 
maga személyét illetőleg csak a Pesti 
Hirlap megcsinálásán át szereti. Ami-
ben, vallja bucsusoraiban dr. Légrády 
Imre, eddig is hatékony segítőtársa volt. 
Megilletődötten nézték, csodálták a ben-
fentesek azt a küzdelmet, amit azért fej-
tett ki, csakhogy minél tovább a bátyja 
maradjon a lap élén. A szívnek ez a 
nemes küzdelme azonban végül is hiába 
valónak bizonyult. A kommunizmus 
alatt oly sok gyötrelmet kellett kiál-
lania bátyjának, hogy végül be kellett 
látni Légrády Ottónak, hogy ezúttal a 
nyugalmat, pihenést adó visszavonu-
lást nem lehet, sőt nem is szabad többé 
elhárítania. 

Dr. Légrády Ottó arcképét is közöl-
jük. Egy energikus, tetterőt sugárzó 
okos férfiú arca, akinek nagy képes-
ségeit, alapos készültségét joggal emel -
ték ki a napilapok, melyek a Pesti Hir-
lap főszerkesztóváltozásáról szólottak. 

SZEKULA JENŐ 
a „Muskátli"-kabaréban sikerrel előadott 

,/l tolvaj" ciniü egyfelvonásos szctüöje 
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Az igazi Shakespeare 
— Hevesi Sándor uj könyve 

A Nemzeti Szinhéz agilis és erős művészi 
érzékű főrendezője nem csak a szinpadi ren-
dezés művészetéhez ért, nem csak kitűnő szin-
műiró és forditó, hanem pompásan forgatja is 
a tollat és a maga nemében legelső essayis-
téink közé tartozik. Tollát természetesen szin-
.házi dolgokban szántatja végig a papiroson 
és sok finom, ötletes írását most „Az igazi 
Shakespeare és egyéb kérdések" cimmel kö-
tetbe foglalta. A közel háromszáz oldalas kö-
tetben a kitűnő esztétikus és drámaíró a leg-
különbözőbb és legérdekesebb színházi, vagy 
színházzal összefügő kérdésről ír. Sok ujat és 
érdekeset mond a nagy brit drámaíróról, ír 
Mozartról, az operáról, vígjátékról, népszín-
műről, a szinpadi hatásról, Ibsennek, Shawnak 
hires darabjairól, Sarah Bernhardtról, Mounet-
Sullyről, Blahánéról, Újháziról, Nádayról, Víz-
váriról, rendezői problémákról, operett-prima-
donnákról, szóval mindenről, ami a színházba 
járó közönséget legközelebbről érdekli. 

De nem is helyes kifejezés az itt, hogy He-
vesi megírta mindezt. Ez a kitűnő tollú ízig-
vérig' színházi litterary-man az Írásban könnyed, 
kellemes modorban, finom ötletességgel cseveg 
az olvasójával. Hevesi elmondja mindazt, emit 
megirni kiván, egyszerű módon, eleven, folya-
matos nyelven és mindig érdekesen. Ez az, 
ami különösen értékessé teszi írását. Soha és 
sehol sem nagyképű, nem halmoz egymásra 
adatokat, nem fitogtatja képességét, olvasott-
ságát. Cseveg, ahogyan művelt ember más 
művelt vagy művelődni kivánó emberrel cse-
veghet és olyan formába öltözteti mondani-
valóit — és mondanivalója van mindig bőven, 
hogy az olvasó szívesen, örömmel jegyzi meg 
a tanulságos dolgokat. 

A könyv, melyet gyönyörű fehér papiron, 
ragyogó nyomással a Táltos könyvkiadó-vál-
lalat adott ki, sok élvezetet fog szerezni olva-
sóinak. A teljes könyv ára 20 korona és 
kapható a Színházi Elet boltjában is. 

DOKTOR JÁNOS, VÍZVÁRI MARISKA, KOVÁCS ANDOR 
Intim-kabaré — Dinamit (Papp Rezső /elv) 
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A „Dinamit" 
Kedves meglepetés volt a pesti közönség ré-

szére az Intim Kabaré mult héten bemutatott uj 
műsora, amely három olyan pompás darabot 
hozott, aminők ritkán kerülnek egybe egy kabaré-
műsorban. 

A három kimagasló darab egyike William 
Kahn berlini Írónak „Dinamit" cimü drámája, 
egy minden mozzanatában izgalmas, az idegeket 
szinte túlfeszítő játék, amelyet Vizváry Mariska 
és Abonyi Géza a Nemzeti Szinház tagjai, to-
vábbá Doktor János aki, fordította és rendezte 
is a kitűnő darabot és Kovács Andor visznek 
sikerre, 

A másik darabot Urai Dezső irta, cime : „A 
triikkember", elejétől a végéig harsogó kaca-
gás kiséri minden mondatát, ami a pompás 
dialóguson kivül érdeme Alészáros Alajosnak a 
Nemzeti Szinház művészének, továbbá •Asztalos 
Máriának és Kiss Lajosnak, akik nagyszerű 
bohózati összjátékot produkálnak. 

A „Jó éjszakát" cimü operett — amelynek 
zenéjét a bécsi Arthur Porges szerzette és 
Komjáthy Károly irt bele kitűnő betétszámot, — 
valóban felülemelkedik finomságában, ötletes-
ségben, az átlagoperettek fölé, ami elsősorban 
Balassa Emilnek a kitűnő fordítónak érdeme. 
A női főszerepben Szeless Elzát, ezt a tehet-
séges, fiatal művésznőt tapsolja esténként a 
közönség és megérdemelt sikere van Ihász Ala-
dárnak a Király Szinház tagjának. Cseh Ivánnal, 
Doktor Jánosnak és Viiágh Rózsinak is. 

Kovács Andor konferánsza ötletes és aktuális 

Asztalos Mária, Mészáros Alajos, Kiss Lajos 
Intim-kabaré — A triikkember (Papp felv.) 

THURZÓ ELVIRA 
a Vígszínház uj tagja. „Egy asszony, aki] ölt" 

cin'ü színdarabban fog bemutatkozni 
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Fehér 
— Jókai regéi 

A fehér rózsa (Gül Bejazet) egy csudaszép 
görög leány, kit egyszer török kalózok elra-
bolnak, majd a szultán háremébe visznek, de 
akivel szemben tehetetlen minden férfi, mi-
helyt a leány ajkait elhagyja e két varázsla-
tos szó : „Szűz Mária". Ez ige kimondása után 
azonnal merevvé és élettelenné vélik a leány, 
tarthatja bér karjai között a legszebb és leg-
hatalmasabb férfi. És Gül Bejazet mindig ki-
mondja a végzetteljes szavakat, valahányszor 
csak éhes férfiszáj közeledik feléje, csak egy-
szer nem mondja ki, amikor is Halil Patrona, 
élete megmentője akarja őt megcsókolni. Vég-
zetes és soha el nem muló perzselő szere-
lemre gyul Halil Patrona, az egyszerű török 
zsibárus, a gyönyörű görög leány iránt. Sze-
relme határtalan s oly tettekre készteti, hogy 
nyomán fellázad egész Stambul, ömlik a vér 
s még a hatalmas szultán is menekülni kész . . . 
Ki ne ismerné Jókai e káprázatosan szép re-
gényét, melyet most a Corvin-filmgyár nem 
mindennapi áldozatkészséggel hozott filmre. A 
filmreirás munkáját Vajda László végezte, hat 
felvonásra irta át e regényt, tökéletesen oldva 

Rózsa 
'e a filmen — 

mog a nem könnyű feladatot. A rendezés 
Korda Sándor műve, kinek kivételes tehetsége, 
rendezői tudása, invenciója e filmen teljes 
egészében bontakozik ki. A film kiállítása — 
hiven a miliőhöz — dus, stílusos és páratlan 
gazdagságú. Szenzáció számba megy például 
a damaskusi utcarészlet. 

A darab szereposztása a lehető legszeren-
csésebb, még a kisebb szerepek is a legkitű-
nőbb színészek kezeiben vannak letéve. A cím-
szerepet Farkas Antónia játssza, kinek pom-
pás, tökéletes illúziót keltő megjelenése, de-
cens játéka a legnagyobb sikerre viszi a da-
rabot. Partnere Halil Patrona szerepében Vár-
konyi Mihály. A többi szerepben Penyvessi 
Emil, mint a szultán, Mattyasovszky Ilona, mint 
szultána, Szőreghy Gyula, mint Halil Peliván, 
Ratkai Márton, mint a bolond, Barlos Gyula, 
mint janaki, Demfén Mari, mint vénasszony, 
Somogyi Nusi, mint rabnő kiválóan járulnak 
hozzá a darab sikeréhez. 

A nagyszabású attrakciós filmnek e hó 
28-án lesz a bemutatója egyszerre az Urániá-
ban és a Mozgókép-Otthonban. 

j - Jk 

Kép a Fehér rózsából (Corvin-film) 
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A jóból — nem árt meg a sok 
A gyereknél nagy szenzáció, mikor egy-

éves korában beszélni kezd és mikor utóbb 
megkezdi a gyalog lépéseket. Különös gyerek 
ez a. Fővárosi Kabaré; — még kéthónapos sin' 
csen és már ugy beszél, mint a többi kabarék, 
sőt a maga lábán tud járni. Pallas Athene gyanánt 
teljesen felnőtten ugrott ki alapitói fejéből. 

Második műsora már olyan, mintha egy több 
éves múlttal büszkélkedő kabaré adná a kör n-
ség «lé. A dolog már teljesen kiforrott, már sóját 
iránya van,már összedolgozott, kitűnő egy • ' ose  
van s amit a szinházi tankönyvekben összjáték-
nak hivnak, annak virágaiból bokrétát köthet 
itt bármely szinházmenti csérkész. Ho math Imre 
a fiatal igazgató méltán bold" ; hä  
egyáltalában ráérne olyan melló' n , 
mint boldognak lenni. De nem ér rrerí reg-
geltől estig próbál, veszekszik, •• -'az, uplét 
ir, darabot keres, (vagy kupiét keres és darabot 
ir), műsort szerkeszt, diszletért szaladgál, Írókkal 
tárgyal, jegyszedőkkel kiabál és ezenfelül na-
ponta huszonnégy órát dolgozik. 

A műsoron meg is látszik, hogy mennyi fá-
radhatatlan munka fekszik benne. És hogy egy 
szigorú főcél vezeti : a nevettetés. Elejétől-végig 

CSEH IVÁN, S7.ELESS ELZA, V1RÄGH RÓZSI, DOKTOR JÁNOS 
Intim-kabaré — }a éjszakát (Papp Rezső felv.) 

csnpa humoros szám a programra, itt-ott néhány 
sanzon és egy kis dramolett ugy fordulnak elő 
benne, mint a jó kalácsban a mazsola. 

A dramolettet, hogy azelején kezdjük,Szilágyi 
László irta és „A kokott jó útra tér" a cime. 
Egy hires pesti demimonderól szól,'aki egy lirai 
ellágyulásában ott hagyja Pestet, a grófi palo-
tát, a fogatot, a pompát és az illegitim csóko-
kat és hazamegy a szülőfalujába megjavulni, 
vezekelni. ; i kis állomáson i tanitó régi 
és naiv szel' iből meg'át ja, hog? teki nem 
szabad több. jszta \ életre vágyódnia, mert 
tiszta emfc .üAta érzéseit <. • - Iná meg. 
Megfordul és 1 -zautazik»a régi levegőbe. A 
fiatal iró d ' '-«••tfit ikerl i *t és to-
vábbi reméj>"; Vet, kelt szerzője iránt: CstJthó , ; 
Gitta, Czo1 ün'.'íen. 

A kabar- '.tál 
a műsoron. „A íorzoubor- - & cin.. • Ktbjánák. 
Az- a meséje ihol 
éppen találk -:szon.y, 
a divány alól a for. ' i elő-
mászik egy torzonh- ny meg-
szégyenülve és javi - ' k ottho-
nába, a betörő pedi: éjfiii 1 'ep'- nagát a 
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dühös házigazda előtt : szinész ő, aki ezt a kis 
mókát alakítási gyakorlatul csinálta és meg-
mentette egy asszony becsületét. A frappáns és 
feltűnő ügyesen megirt darabot Csathó Gitta, 
a szerző és Tarnay játsszák. 

Az „Anna-bál Kisbürgördön" a cimü operett 
első percétől az utolsóig harsány hahota kiséri. 
Szövegét Harmath Imre, zenéjét Hetényi-Heidl-
berg irta. Páratlanul mulatságos darab ez. A 
vidéki bál kedves, kedélyes figurái, aranyos fél-
szegségei vonulnak fel benne kacagtató paró-
diában és vége-hossza nincs a kacagásnak, míg-
nem Kurzweil B. Bernát füszerkereskedő és tűz-
oltósági csővezető a helybeli művésznő ügyes 
intrikája folytán el nem veszti érdek-menyasz-
szonyát és a kis hölgy boldogan borul igaz sze-
relme, a jegyző karjaiba. Csupa jóízű figura, 
csupa harsogó nevetést keltő tréfa. Az előadás 
nagyszerű. Szöllősi Rózsi kabinetalakitástad egy 
ripacs színésznő szerepében, partnerét, Sarkadi 
Aladárt, mint fűszerest, néha nem is lehet hal-
lani az állandó kacagástól. Egy kis vidéki bak-
fist Vidor Ilonka játszik meglepő jellemző kész-
séggel és a szőke fiatalság megvesztegető bá-
jával. Hunyadi, Czobor, Tarnay és a többiek mind 
hálás és nevettető figurákat játszanak. A darabot 
minduntalan félbeszakítja a nyilt színi taps. 

De még még mindig nem elég a nevetésből. 
Szenes Béla „Utazás cimü tréfája homéri kaca-
jokat kelt. Képzelje el, nyájas olvasó, egy túl-
zsúfolt vasúti fülkét (a díszlet igen kitűnő) 
amelybe már nem fér egy gombostű sem, de 
mégis betolakodik először a drága Gyárfás, az-
tán a szenzációs Pufi és a függöny arra megy 
le, hogy még Ferenczy orra is tolakodva jele-
nik meg az ajtóban. 

Hogy az opera-műfaj is képviselve legyen, 
„Szenesnek áll a világ" címmel blüett is van a 
műsoron, amit az elején elfelejtettünk felsorolni. 
Pedig ezt nem szabad elfelejteni, Harmath Imre 
rim-mókái és Hetényi-Heidlberg zenei tréfái 
roppant élvezetessé teszik, Szöllősi Rózsi, Sar-
kadi és Nóvák igen mulatságosan játsszák. 

Ennyi kitűnő darab zsúfoltsága mellett nem 
csoda ha a záróra miatt a kitűnő Harsányi Zsolt 
„Zsuzsika cimü, hir szerint elragadó vígjátéká-
nak már nem jutott hely. Majd" a jövő műsor 
slágere lesz, Vidor Ilonkával a főszerepben. 

A darabok közét magánszámok tarkítják. Tar- _ 
nay egy Ady-dalt ad elő ncgyon szépen, amely-
hez a zseniális Hetényi-Heidlberg irta a zenét. 
Vidor Aranka mindenkit elragad bájos Harsányi-
verseinek tehetséges előadásával. Harmath Imre 

maga is fellép magánszámmal és olyan kitűnő 
chansonier, mint igazgató. Ferenczy Károly 
szivhez-szóló dalait dörgő taps fogadja, Szöllősi 
Rózsi nagyszerű és pompás, viharosan tapsolják, 
különösen nagy sikere volt Szenes Andornak 
egy dalával, Sarkadi Aladár a Mandl-mulató 
előadásával kelt zajos derűt. Sólyom Janka két 
szenzációs számával ismét a jövő hires és nagy 
dizőzének ígérkezik, mint ezt szűnni nem akaró 
tapsok mutatták. 

Nem szabad elfelejteni a Buday Dénes nevét, 
aki á legtöbb dal igen. tehetséges és előkelő 
zenéjét irta. 

Budapesti polgár menj el a Fővárosi Kabaréba. 
Nem fogod sajnálni a pénzedet. 

Legrand szinész és színműíró, aki 1673-ban 
született és 1728-ban halt meg, igen mostoha 
testalkattal született, amiért is a közönség 
egyik szerepében kifütyölte. Legrand, erre elő-
relépett és igy szólt a közönséghez : Uraim 
igazságtalan az önök viselkedése. Önöknek 
nem tetszik szerepemhez nem eléggé illő test-
alkatom. Higyjék el, könnyebb önöknek csúf 
termetemhez hozzászokniok, mint nekem ezt 
megváltoztatnom. 

A válasz annyira tetszett, hogy Legrand 
rövid idő alatt a közönség kedvence lett. 

ANQELO 
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INTIM PISTA, hová tünt el egyszerre 
olyan hirtelen az édes Péchy Erzsi? 

— Jelenleg Bécsben van, azután Svájcba 
utazik egy kis pihenőre. A „Lili bárónő" 
sorozatos, jubileumos előadásai után ala-
posan ráfér egy kis pihenés. Ez a h i r -
telen elutazás azonban korántsem jelenti 
azt, mintha Péchy Erzsi bucsut akarna 
mondani végképen Budapestnek, vagy a 
színpadnak. Meglátják, rövidesen itthon 
lesz újra. Hiszen várja a közönség, a 
színpad és a kisleánya, akit még a szín-
padnál is jobban szeret. 

— A „Rózsa" ugy-e Szigligetinek az a 
darabja, amelyikben Toldi Miklós is sze-
repel ? 

— Sőt, az egyik főszereplő. Nem veszik 
észre,, milyen divatban van most a rózsa 
a színpadon ? A Belvárosi Színház Szig-
ligeti „Rózsá"-jára készül, a moziban a 
Jókai-regényből készült „Fehér rózsa" a 
szenzáció, az Operában „A rózsa lelké"-t 
táncolják és ha még hozzávesszük, hogy 
Rózsa Lajos énekel. Rózsahegyi Kálmán 
pedig két színpadon is' játszik egy este, 
bátran állithatjuk, hogy valóságos rózsa-
szüret van a színházakban. A Belvárosi 
Színház „Rózsá"-ja kétségkívül a leg-
nagyobb színházi eseménynek ígérkezik. 
A szereplők már egy hét óta teljes disz-
letezéssel jelmezben próbálnak, holott erre 
rendesen csak az utolsó próbájion szokott 
sor kerülni. A kitűnő Bárdos Artúr dr. 
azonban ezúttal különösen ki akar tenni 
magáért ; ha lehetne, egész nap próbákat 
tartana, csakhogy mentől tökéletesebb 
legyen az előadás. Eseményszámba men-
nek majd a „Rózsa" díszletei is. Két elő-
kelő művészember, Thőry és Pogány mű-

építészek, az uj Nemzeti Színház építő 
tervezték és meglepő, mi mindent tudnak 
kihozni azon az aránylag kis színpadon. 
A két kiváló műegyetemi tanár a napok-
ban megjelent az egyik próbán. El voltak 
ragadtatva — az előadástól, Thőry és 
Pogány, nem hiába tervezők, azt tervezik, 
hogy majd az Nemzeti Színháznak is ké-
szítenek díszleteket. Ehhez lesz jó gyakor-
lat a Belvárosi Színház színpada, bár gya-
korlatra már nincs is szükségük : olya-
nok a „Rózsa" díszletei, mintha Thőryék 
mindig díszlettervezők lettek volna 

— Már alig várjuk a bemutatót. Igaz, 
hogy Király Ernő a Fővárosi Orfeumba 
szerződött ? 

— Annyira igaz, hogy a jövő hónapban 
már fel is fog lépni. Egy hónapra kötött 
szerződést olyan feltételek mellett, ami • 
még külföldön is ritkítaná párját. Mulatós 
nótákat fog esténként énekelni 'cs igy 
megint aktuális lesz a népizerű „Király 
Ernő mulat". 

— Ott volt az operai díszelőadáson, amit 
a nemzeti hadsereg tiszteletére rendeztek 
vasárnap ? 

— Ott voltam és sohasem fogonn el-
felejteni azt a gyönyörű látványt, amit a 
nézőtér nyújtott. Különösen szép volt a 
földszint, amelynek nagy részét a nem-
zeti hadsereg tisztjei töltötték meg. Csupa 
daliás vitéz, magyar arcok és csillogó 
szemek, melyek még a páholyokban ra-
gyogó ékszereknél is jobban fénylettek. 
Mert előkerültek újra az ékszerek, a ma-
gyar arisztokrácia történeti becsű drága-
ságai, amelyeket sikerült a vörös pribékek 
elöl elrejteni és megmenteni. A közön-
ségei nem tudom itt maguknak részlete-
sen felsorolni, csak annyit mondhatok, 
hogy ott volt mindenki, aki a múltban és a 
jelenben konkoly politikai vagy társadalmi 
értéket képvisel. A díszpáholyból vitéz 
Horthy admirális nézte az előadást, meg-
szokott helyükön, a jobboldali inkognitó-
páholyban ültek József főherceg, Auguszta 
főhercegasszony és a fiatal József Ferenc 
főherceg, velük szemben pedig a baloldali 
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proszcénium-páholyban Troubridge admi-
rális ës a népszerű. Stead kapitány. Na-
gyon érdekes volt a főhercegéit mellett 
lévő két páholy is. Ott ültek a magyar 
főpapok, Csernoch János hercegprímás, 
érsekek és püspökök. Ilyen közönsége 
ritkán van az Operaháznak. 

— Gyönyörű > lehetett ! Kár, hogy nem 
lehettünk ott. Ugy-e, nem lehetett volna 
jegyet kapni ? 

— Az Operaházban általában nehéz je-
gyet kapni, de erre az előadásra egy-
általában nem árusították a jegyeket. A 
miniszterelnökségen osztották szét kizáró-
lag meghívott közönségnek. Az elosztás 
nehcz és sok tapintatot kívánó munkáját 
i f j . Bársony István miniszteri tanácsos 
végezte. Mintaszerű munka volt és a rokon-
szenves államtisztviselő méltán gyönyör-
ködhetett a tündéri képben, mikor este 
végigtekintett a nézőtéren. 

— Szóval hiába sajnálkozunk, jegyet 
nem lehetett volna kapni semmi pénzért. 

— Nem bizony,- még dollárért vagy 
frankért sem. Hanem erről eszembe jut 
egy nagyon kedves történet, amit el kell 
mondanom. Kovács Jenő doktornál, a 
Royal Orfeum mostani igazgatójánál a 
minap ,vendégségben voltak Roboz Imre 
a Projectograpli rt. igazgatója és szép-
séges felesége, Lenkeffy Ica, a nagyhírű 
moziszinésznő. Kovács doktornak gyö-
nyörű lakása van, valóságos kis muzeum, 
amely különösen porcellánokban gazdag. 
Egy kis porcellántárgy nagyon megtet-
szett Lenkeffy Icának és tréfás formában, 
de komoly értelemben megkérdezte a házi-
gazdát, nem adná-e el neki ezt az apró-
ságot. Kovács kissé zavarba jött, majd 
mentegetőzve kijelentette, hogy szives 
örömest tenne a porcellán csecsebecsével 
szolgálatot a művésznőnek, de ő ezt már 
nagyon régen vette Párisban, amikor még 
a franknak nem volt olyan értéke, mint 
most és így ha mai értékével számítaná 
a frankot, nagy összeg jönne ki, annyit 
pedig nem ér meg a dolog. Ha jól emlék-
szik, mondta, száz egynéhány frankba 

került, ami akkoriban megfelelt kétszáz 
koronának. „Tudja mit művésznő, — 
mondta végül, — űzesse frankkal, akkor 
„beszerzési áron adom". Lenkeffy Ica 
mosolygott, nem válaszolt, másról kez-
dett beszélgetni. Másnap délelőtt egy 
fiatalember jelentkezett Kovács doktoritál. 
„Franck vagyok, a Projectogi*bphtól, két- ' 
száz koronát hoztam és kapok a doktor 
úrtól valami porcellánnippet*. Kovács 
nagyot nézett, azután felkacagott és át-
nyújtotta a nippet. Lenkeffy Ica szavának 
állt : Franck-kal fizetett. 

•— Nagyon kedves és ötletes történet. 
— És ami fő, igaz ! 
— Tegnap Drégely Gábort láttuk mély 

gyászban. Kit gyászol ? 
— Az édesatyját, t&ki nagyon büszke 

volt híres fiára. Mindenki ismerte és sze-
dette a derék öreg urat, aki váratlanul 
halt meg a mult héten. Még egy írónkat 
érte hasonló szomorú csapás : Szenes 
Bélának édesapja, jónevü budapesti ék-
szerész a napokban meghalt. 

— Igazán nagy részvéttel vagyunk két 
kedves írónk iránt. 
' — Most azonban, hölgyeim, engedjenek 
utamra. Nagyon sietek már. 

— Mint rendesen. Hová ? 
— Megyek jegyet venni a „Százszor-

szép« premierjére. A viszontlátásra. 

Holló-kreációk 
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Egészen apró gyermekkoromban ta-
lálkoztam először a trikóval. Első talál-
kozásunk emléke ma is kellemesen 
bukkan fel a mult tavából, meleg, puha, 
selymestapintásu jószág volt ez a 
trikó, melyet fejemen keresztül húzott 
rám Anna nevezetű német kisasszonyom. 
Szép sötétkék "szinü volt, a nyakon és 
az ujjak szélén fehér csikókkal, mint 
egy mákosrétes krumplicukordisszel, 
olyannak tiinik most előttem gyermek-
éveim első trikója. 

Ezután sok trikót vettek számomra 
szüleim, tiszta fehéret, selymeset és 
pamutból horgokat, de sokéig nem jelen-
tett a trikó szenzációt kis életemben. Csak 
a gimnázium tornadressze hivta fel ismét 
figyelmemet a trikóra és hamarosan 
megtanultam, hogy aki hozzám hason-
lóan fehér trikót hord, sötétkék nagy 
M. G. monogrammal, feltétlenül bará-
tom és fegyvertársam, mig sötétinges 
fehérmonogrammos kartársaim ellensé-
geim hatalmas táborába tartoznak. A 
fehér és sötétkék trikó küzdelmei a 
Fa-térnek keresztelt grundon zajlottak 
le, honnan sorozatos győzelmeinkkel mi 

Markógimnázisták csakhamar teljesen 
kiszorítottuk a Markóreálistpkat. A fe-
hér és sötétkék trikó közötti küzdelem 
most nagyobbára már csak utcai csete-
patékra, guerilla-harcókra szorítkozott, 
melyeknek mindkét részről nagyszámú 
trikó esett áldozatul. 

Ennyi képzetem fűződött mindössze 
a trikó fogalmához, _midőn az első 
gimnázium végeztével hazautaztam 
vakációra a Bakony alá, Veszprémbe. 
Képzelhető tehát meglepetésem, midőn 
nálam mindössze ha háromesztendővel 
idősebb anyai nagybátyám titkos napló-
jában nyolcoldalas ódát olvastam, me-
lyet költőrokonom egyesegyedül a tri-
kóhoz cimzett. 

A váratlan esemény valósággal meg-
zavarta nyugalmas vakációmat. Hiába 
olvastam el egymásután tizszer a 
verset, hiába próbáltam rejtett értelmet, " 
szimbólumot belemagyarázni a cimbe 
és sántikáló rimekbe, nem lettem oko-
sabb, nem tudtam megoldani a rejtélyt, 
hogy nagybátyámat végzett negyedikes 
nagy diák létére, miként ejtheti extá-
zisba egy trikó, egy közönséges holmi, 
amit négy hatosért meg lehet vásárolni 
a Steiner Jenő boltjában. 

A talány nem hagyott nyugodni. 
Nagybátyámat nem kérdezhettem meg, 
mert akkor megtudja vala, hogy kilop-
tam a fiókból^ a naplóját és vége a 
barátságnak. És az egész városkában 
Senkim sem volt kihez e rám nézve 
oly nagyjelentőségű kérdésben biza- , 
lommal közeledhettem volna. De a vé-
letlen a kezemre játszott. 

A főutcán korzóztunk nagybátyám-
mal a langyos nyári alkonyatban. Hét 
óra körül járt az idő, az égi promenádon 
felettünk bárányfellegurfiak korzóztak 
bárányfelhőkisasszonyokkal, valamelyik 
kis csillagon vacsorára teritettek, s a 
püspökkert öreg fái alól harsány hang-
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szerek ütemét hozta felénk a könnyű 
esti szél. 

Nagybátyám nem birta tovább. Eddig 
is idegesen forgott, válla meg meg-
rándult s fejét makacsul az öreg püs-
pök kertje felé fordította, melynek ka-
puja körül sürgött forgott a kisvárosi 
nép. Tekintetében annyi vágy és fáj-
dalmas lemondás szomorkodott, hogy' 
csak a köteles tisztelet tartott vissza, 
megkérdenem, mi bántja, mi rágja 
szivét. De a zene hangjai mintha ma-
gukkal ragadták volna büszke sze-
mérmét s hirtelen elhatározással fordult 
felém : ' ' 

— Mondd csak, van négy hatosod ? 
Boldogan ajánlottam fel a pénztár-

cámat s öt perc multán már a Korona 
nagytermében rögtönzött színházban 
ültünk. Azaz pardon, álltunk a zongora 
mellett, a helybeli középiskolai ifjúság 
számára fentartott helyen. 

Nagybátyám egészen előre furako-
dott. Én izgatottan követtem, mintha 
előre éreztem volna, hogy , közel járok 
a rejtély megoldásához. És valóban, 
alig hangzottak el a nyitány dallamai, 
alighogy a szirpadra ljbbent egy szőke 
hölgy, kinek arca és szája pirosabb 
volt a „Vörös zuáv" cégérénél is, nagy-
bátyám arca hirtelen átszellemült és 
mámorosan suttogta fülembe : 

— Nézdd csak, a trikói 
Csakugyan a trikó volt. 

Ugyanabból az anyagból, 
mit oly sokszor hordtam 
gyerekidőmben de, ó, 
mégis valahogyan egé-
szen más, sejtelmes, tün-
döklő, ragyogó és ah 
illatos, mint a Sédmenti 
bodzaligetek estetájt, ha 
a nap eltűnik a Balaton-
ban. A trikó volt, de 
megszépültén, varázsál-
mából felébredve, a su-
gárzó sejtelmek piedesz-
tálján. 

Néztem a szőke höl-
gyet, néztem a trikót s 
szemeim előtt lassan 
egybeolvadt a színésznő 
a trikóval, az egész szín-
ház mint illatos nagy 

selyemtrikó vakított s mire véget ért 
a felvonás már az én bensőmben is 
ugyanazok a mámoros érzések duzzad-
tak, mint nagybátyáméban s már ter-
mészetesnek találtam, hogy ódát irt a 
trikóhoz, legfeljebb a nyolc oldalnyi 
terjedelmet keveseltem, a trikó egész 
kötetet érdemelne . . . 

És később is megértettem mind a 
diákokat, egyszerű népeket s öregedő 
bácsikat, kik hunyorgattak a szemük-

kel s nyelvükkel csettintettek, ha trikó-
szerepeket jelentett be a hirlap. Ki 
még csak álmában találkozott a ragyogó 
istennővel, nyurga diák, uj erős pillé-
reket épit előtte a trikó, a mindent 
sejtető lepel, csodálatos idomokról ha-
zudik neki, ha vattával tömi ki a hiu 
kardalosnő p s kik a homály káprá-
zatából szövik tovább az álmokat, 
miket a karzat távlatából angyali töké-
letességben simuló trikók meséltek 
nékik, az öreg uraknak az ifjúságot je-
lenti, mindent, ami szép volt és bol-
dogságos hajdanta, az örömöt, szerel-
met, mámort, az életet. Mennyi emlék, v 

mennyi vágy, gondolat, rim és rriuzsika 
szövődik ehhez az egy szóhoz: trikó. 

S mindezeken tul, a trikó hü marad 
hozzánk, elkisér végig életünk sétáján. 
A nők már régen nem látnak bennün-
ket, pezsgőt, bort orvosságnak sem 
szabad már szürcsölgetnünk, a szivar-
dobozra, mint a telegráfpóznákra, szi-
gorú telirást szögeztek számunkra : vi-
gyázat, életveszélyes, — de a trikó 
velünk van, épen csak az anyagja vál-
tozik, mintha velünk öregedett volna. 

Lengyel István 
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Petőfi-ciklus a Muskátli Kabaréban 
Novemberi uj műsorában sikerült a Muskátli 

Kabaré vezetőségének egy minden izében mű-
vészi s amellett magyaros iránnyal szolgálni 
a közönségnek. S hogy e nemes és valóban 
igyelemreméltó szempontok mennyire nem 

maradtak hatás nélkül, bizonyltja az a forró 
siker, melynek jegyében lezajlott a szombat 
esti premier. 

A közel háromórás műsor a darabok, tré-
fák, magánszámok olyannyira nivós és dus 
változatát adja, hogy valóban érdemes minden 
egyes számmal külön foglalkozni. 

A programm legkiemelkedőbb pontja a Fakt 
végén cimü Petőfi-ciklus, melyet Petőfi hasonló 
cimü versének alapján dr. Hevesi Sándor alkal-
mazott szinre s amelynek zenéjét Nádor Mihály 
szerzette. A magyar nép öröme és bánata, fér-
fiassága és nemes szive lüktet át ezen az egész 
jeleneten, melynek szivbe markoló 'motívumai 
magukkal ragadták a közönséget. Beiky Lily, 
Gózon, Iványi, Ihász, Szepesi vitték diadalra 
a jelenetet. S hogy mindjárt a nemzeti jelleg-
nél maradjunk, itt meg kell említenünk Lo~ 
vászy Károlynak kiskunmajsai Szabó István 
cimü jói.zü jelenetét is, amely arról a bizo-
nyos harmadik Szabó Istvánról szól (kettő t. i. 
már van, egy nagyatádi és egy sokoropátkai), 
akit még nem ismernek, miért is a mi kiskun-
majsai Szabó Istvánunk (tehát a harmadik) 
feljő Pestre kedves nejével együtt, hogy itt 
illendően bemutatkozzék. Mes^Sros Kató és 
Iványi Dezső páratlanul hűen találták el a 
magyar parasztasszony és az ó urának jellem-
rajzát. 

A magyaros irány domborodik ki Lázár 
Mária szavalatából is, ki Vályi Nagy Gézá-
nak, a kommün alatt Szegedre bujdosott tény-
leges százados-poétának hazafias verseiből 
adott elő egynéhányat igen hatásosan. 
. Irodalmi eseménye a műsornak Hermann 
Bang szomorujátéka : Testvéiek. Tárgya az 
örök asszony, ki minden öröme és szenvedése 
a férfinak. Két testvér szerelmes egy nőbe, 
halálos, nagy, soha el nem muló szerelemmel. 
És ekkor kell megtudniok azt, hogy akit sze-
retnek, akire férfiasságuk és lüktető szivük 
minden melegét, minden érzését pazarolják, az 
egy és ugyanazon személy. 

Valami méla bánat és tompa meghatottság 
vonul ét az egész darabon. A szereplők : Gö-
möiy Vilma (a nő), Gergély, Ihász (a két test-

vér) drámai erejű játéka teszi a darabot töké-
letes hatásúvá. 

A vidám elem természetesen dominál a 
műsoron. Öt bohózatban és tréfában van al-
kalma a közönségnek elszórakozni. 

A „Bár" Lovászy Károlynak, a kitűnő Író-
nak bohózata egyike legsikerültebb műveinek. 
A pestiek „Bár" alapító hajlamát figurázza 
ki ebben a szerző, fölötte ötletesen. A pesti 
házaspár, akihez még hozzátartozik a férj öccse, 
rossz napokat lát. Nem tudnak megélni, már ott 
tartanak, hogy hagyn^ft ebédelnek . . . Ekkor 
kitűnő ötletük támad. A lakásból hamarosan csi-
nálnak egy „bár"-t. Zongora úgyis van, a fő-
pincér, meg a pincér — a két legszükségesebb 
személy — kitelik a férjből és az öccsből, ami 
pedig az elmaradhatatlan „hölgyeket" illeti, 
hát ott van asszony, aki egy megigért szilszkin 
bunda reményében szívesen rááll arra, hogy 
majd megfőzi a palit. A Pali nemsokára jön 
is. Ezt aztán alaposan megpjumpolják élőiről, 
hátulról, oly annyira, hogy ez első vendég 
„cechéből" már kitellik egy igazi „Bár"-ra való. 
A darabban a mulatságosabbnál mulatságosabb 
helyzetek követik egymást. Donáth Arankának, 
Gergelynek, Gózonnak, Iványinak pedig nagy-
szerű alakításokra van alkalmuk. 

Nem kevésbbé kitűnő dolog Szekula, Jenő-
nek az ismert újságírónak első színdarabja. 
A „Tolvaj". Vérbeli pesti történet. A prima-
donna kidobja udvarlóját, miután az már min-
den pénzét ráköltötte. Uj udvarlója is akad 
már egy dadogó báró személyében, aki be-
mutatkozásánál már egy csudaszép nyakékkel 
lepi meg a szinésínőt. Az eldobott udvarló 
azonban sehegysem akar belenyugodni sorsába. " 
Csak az alkalmat lesi, hocry valahogyan vissza-
férkőzhessen imádottjához. Hozzásegíti ehhez 
a véletlen, ugyanis a báró által a színésznő-
nek ajándékozott ékszert sikerült ellopnia, a 
mi annál is könnyebb neki, mivel a tolvajlás 
mestersége. Az ékszert aztán azzal viszi vissza 
a primadonnának, hogy hamis, a báró tehát 
becsapta őt. A színésznő hisz a mi lovagunk-
nak (annál is inkább, mert közben ez tényleg 
a valódi ékszert hamisra cserélte ki s azt 
hozta magával) kidobja a bárót s újból szent 
e béke. Az ötletes, fordulatos darabot meg-
érdemelt sikerre vitték Gömöry Vilma, Mészáros 
Kató, Gózon és Ihász. 

Nagyon tetszett Csendes Géza tréfája : az 
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„Évforduló", mely igen érdekes témát kapott 
meg. A fiatalember meg akarja anyagilag zsa-
rolni az asszonyt, akiről megtudta, hogy sze-
retője van. Kevés szerencsével azonban, mert 
amikor az asszonynál is kudarcot vall az asszony 
sze.etôjének (akit a férjnek vél) rágalmazza 
meg az asszonyt. Látva, hogy semmi hatást 
sem ért el — odébb áll Jön a férj, akinek aztán 
az asszony és udvarlója elpanaszolják, hogyan 
mentették meg őt egy „zsarolótól" — mire a 
férj még hálás is . . . Lázár Mária, Gergely, 
Ihász, Szepesi játszanak a darabban mulatsá-
gosan. 

Még két darab szerepel a műsoron Kelemen 
Béla tréfájának a cime: „Megérkezett" kedves 
kis komédia arról, hogyan várják a szénügyek 
amerikai biztosát a miniszter, az ujságiró és • 
hogy érkezik meg helyette — egy portás. Ger> 
gely, Gózon, Ihász, Iványi, Szepesi gondoskod-
nak ebben a darabban arról, hogy ne legyen 
alkalma a közönségnek egy pillanatig sem — 
komolyan maradni. 

A termékeny Harmath Imre sem hiányozhatik 
persze a műsoron. „Hallgatni arany" cimen irt 
vidám jelenetet. Szin : egy vasúti kupé, amely-
ben férj és feleség fogadnak ezer koronában, 
hogy melyik birja tovább a hallgatást. Szeren-
csétlenségükre égy fiatal nászutas pár vetődik 
a kocsiba, akik elkézdik szapulni egy ismerő-
süket. Mondanunk sem kell, hogy ez az ismerős 
— a mi hallgató házaspárunk, akiknek most iga-
zán van alkalmuk — mit hallgatni. A poént itt 
nem' áruljuk el, ezt meg kell nézni, olyan mu-
latságos. És ahogy azt Donath Aranka, Radó 
Teri, Ihász, Iványi csinálják 1.. . 

Az egyes darabok között természetesen a 
magánszámok következnek, melyek közül első-
nek kell említenünk Beiky Lillyt, a nagyszerű 
művésznőt, aki ezúttal egy Kelemen—Buday, 
és egy Vályi Nagy Géza—Losonczy sanzonnal 
szerepel. Decens játékának, páratlanul közvetlen 
előadási módjának és finoman csiszolt éneké-
nek ezúttal is mint mindig őszinte sikerben volt 
része. Donáth Aranka, Somlyó Zoltánnak a ki-
váló költőnek „Miért .kellünk a férfiaknak" cimü 
versét (Buday zenéjére) és egy Lőrinczy—Re-
ményi dalt énekel nem mindennapi tehetségről 
adva bizonyságot. 

A bakfis-genrében igen rokonszenves jelenség 
Radó Teri, aki bájosan, tehetségesen adott elő 
két dalt. 

Gózon Gyula ezúttal Óh Donna cimmel adott 
elő egy Csöndes—Buday dalt, mély érzésű já-

téka és nemesen csengő hangja most is igazi 
gyönyörűségére volt a közönségnek. A vidám 
magánszámot Szepessi Sándor képviselte. Sze-
nes Andor egy kitűnő kupiéját (Dal a valutáról) 
és Lovászynak aktuális strófáit énekelte el meg-
nevettetően. 

A premiér sikerétől itélve, mely a szereplők 
játékán kivül érdeme ugy Lovászy Károly, a 
kabaré művészi vezetőjének, mint a direkció 
áldozatkészségének nagyon hosszú időre fog 
telt házakat vonzani e gazdag műsor, ugy hogy 
az igazgatóság a műsorváltoztatás gondját 
bizonyára jó időre elvetette. 

Moziláz 
Csöndes Budáról, lia rámköszönt az este. 
elballagok olykor a moziba Pestre. 
Hajrás moziponyván ott lejt el, vibrál ma 
rossz muzsika mellett egész világ álma : 
Kincses uj szigetek, nagy Óceánjárók, 
száguldó cow-bow-ok, autós gulyásbárók, 
ezer frakk és Delnő, holdvilágos éjek, 
büntanyák, tőzsdeláz, régi és uj kéjek. — 
Fölkel a Mult s visszagördül a Jelenbe : 
minden korszak népe csődül a szemembe . .. , 
5 bár a vásznait mind, mind jó cél hijján futja: 
egyre sietősebb az emberek utja . . . 
szaporodnak, nőnek a házak s a gépek 
— de apad az Öröm ! mindfakóbb az élet... 

Pereg a film ... Sláger ! nagy detektivdráma 
Báli paletoban bújnak csatornába — 
álarcos bandiiák gyors autóba szállnak — 
zord kémények között rendőrök mászkálnak— 
Van veszett vágtatás! Pokolgép! Revolver 
Kincses szerelmespárt ezer rém s pokol rer ! 
. . . de im jő a pap már, szeme csüng az égen, 
buzgón fohászkodik s Isten szent nevében 
ráadja az áldást boldog milliókra — 
és- zárul a blende hosszú nászi csókra . . , 

\ 

Tapsol a közönség ! Hej, kell az ilyesmi !. ., 
Százával csődülnek dollárritmust lesni ! . . . 
S ahogy ülök és az üres vásznat nézem — 
óriás felleg jő s nul, dagad sötéten : 
ül roppant autóban a világ torz álma — 
ezer lóerovkl vágtat a halálba ! 

PACSÉR1 T. LASZLO 
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A Dunaparti Színház megnyitója 
A Dunaparti Szinháznak keresztelt Med-

gyasszay Szinház irodájában újra megélénkült 
az élet. Színésznők, színészek, újságírók és 
egyéb színházi emberek jönnek-mennek. Lenn 
a színpadon mér hallatszik a premiérre ké-
szülő színészek próbálkozása a különböző da-
rabokkal és a levegőben hasítva röpköd a 
rendező egy-egy utasítása. Ahová az ember 
néz, mindenütt élénkség, hangos beszélgetés 
vagy derült nevetgélés egy-egy apró esemény 
felett. A foyer egyik sarkában a szinház mű-
vésznői mesélik egymásnak ruhatervezeteiket, 
egy másik kis csoport, — melyben inkább a 
férfiak teszik a nagyobb számot, — a külöm-
böző szerepek megjátszásáról beszélget. A 
színpadon sejtelmesen csillogó szavak csen-
gése teszi izzóvá a hangulatot és mér ki lehet 
érezni valami nagy nagy bizalmas meghittsé-
gét, ami állandóan jellemezni fogja a színhá-
zat, a műsort és minden egyes előadást. 

A Dunaparti Szinház igazgatósága semmi 
fáradtságot nem kiméivé igyekezett azon, hogy 
valami olyat nyújtson a pesti közönségnek, 
ami a legkényesebb gourmandok ízlését is 
kielégítse. Lesz a Dunaparti Szinház tónusá-
ban és programmjának teljes kibontakozásá-
ban valami, ami_ a lüktető, raffinélt életme-
netü, idegizgalmakat kereső, de elsősorban 
irodalmi nivón álló párisi színházai légkörét 
persziflélja majd a pesti közönség előtt. Sze-
rencsés kezek intézték az első bemutató mű-
sorának összevélogatásét, mert amit ez a Pro-
gramm nyújt : tiszta, állandó értékű, nemes 
irodalom. 

A premier első száma egy végtelenül ötle-
tes, tréfaszerü prológ lesz, melynek szerzője-
ként Balassa Emil, a kiváló iró, az emberi ki-
csinyességek és a lelki finomságok ez a tiszta 
meglátója szerepel. A nagyszerűen megirt kis 
jelenést Mezey Teri, Pásztor Irma, Kapós 
Gyula és Vay László fogják megérdemelt si-
kerre vinni. Nagy hatása lesz a „Komédia"" 
cimü kis francia egyfelvonásosnak, mely igazi 
Ínyencség lesz azok számára, akik szeretik az 
izgalmas, idegekre ,ható, de mindamellett a 
legirodalmibb értékű grand guignoll darabok 
értékes előadását. A „Komédia" szüzséje a 
következő : Egy világváros egyik palotájában 
nagyszerű estély van. A háziasszony — aki 
különben ünnepelt színésznő — látja vendégül 
a színházi és irodalmi világ legkimagaslóbb 

alakjait. Lassankint ielenged a kötelező fe~ 
szesség, a társaság tagjai teljesen átadják 
magukat a bizalmas beszélgetés örömeinek és 
mert a vendégek mind a legnagyobb művé-
szek, természetes rövidesen a művészet marad 
az egyedüli téma, ami leköti közös érdeklő-
désüket. Az estélyen részt vesz egy nagy-
tudásu rendező is, aki beszélgetés közben meg-
jegyzi, hogy nem szükséges okvetlenül készen 
lenni egy darabnak ahhoz, hogy előadhassák, 
ha a szereplők elég költőiesek, tudhatnak ön-
maguktól is rögtönözni apró jeleneteket. Ezt 
a megjegyzést meghallja a szinház hősszerel-
mese, aki eddig szótlanul figyelt és most a 
háziasszonnyal — a színésznővel — vállalkoz-
nak arra, hogy lejátszanak szerepkönyv nélkül 
egy ilyen jelenetet. A társaság gyorsan elhe-
lyezkedik és a hősszerelmes megkezdi a játé-f 

kot. Lázas, könyörgő szavakkal szerelmet es-
küszik az asszonynak és az asszony megszé-
dül a szavak részegítő zsongásától, kábulttá 
lesz a sejtelmes álmok fellobogásától és egy 
őrizetlen, végzetes pillanatban mámoros, őr-
jöngő vágyaktól hajszolva, egymás karjaiba 
hullnak . . . Sápadtan és idegesen bontakozik 
ki aztán az asszony az ölelő karok szorításá-
ból ós a férfi is ajkait rágja, mert hiszen túl-
lépték a hatért és most a nyilvánosság előtt 
vallották meg egymásnak ki tudja hányadszor, 
hogy szeretik egymást. A művészek, kik azon-
ban semmit nem vesznek észre, el vannak ra-
gadtatva a természetes játéktól és unszolják 
a szereplőket az előadás folytatására. Mikor 
azonban a hősszerelmes és a háziasszony 
vonakodnak tovább játszani, előlép a férj, ki 
eddig némán, idegesen nézte az asszonyt és 
most engedélyt kér a rendezőtől, hogy ő vál-
lalhassa a megcsalt férj szerepét. Ahogy be-
szélni kezd/a sötét szavak egyszerre hatal-
mas vádakká nőnek és ebben a pillanatban 
kiönti a megcsalatás egész keserűségét az 
asszony előtt, majd pedig leveleket mutat, 
melyeket a hősszerelmes irt a színésznőnek és 
melyek mind bizonyítékai a nő bűnös hűtlen-
ségének. A színésznő és a hősszerelmes meg-
törten hallgatnak, a közönség pedig lélegzet-
fojtottan figyel, a férj most előveszi revolve-
rét, hogy bosszút álljon élete megrontóin, de 
aztán eszébe jut, hogy ő már öregember és 
hogy az asszonynak visszaadhassa a fiatalsá-
gát és a szabadságét, a társaság előtt ön-
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gyilkos lesz . . . Az asszony elájul, de a nézők 
tapsolnak, hiszen az előadás olyan természe-
tes volt, hogy meg' kellene ijedni, ha nem 
tudnák, hogy az egész csak egy szórakoztató 
játék. Az asszony szerepében egy igen tehet-
séges fiatal színésznő. Gróf Eszti fog nagy-
szerűen érvényesülni; a többi jelentősebb sze-
repekben pedig B. Kovács Andor és Mihály fi 
Béla fognak nagy sikert aratni. Lesz még egy 
francia egyfelvonásos, a „Láthatatlan asszony", 
mely emlékeztetni fog bennünket a Vígszín-
ház régi nagysikerű francia bohózataira. A 
„Láthatatlan asszony" nagyszerű megírásában 
sok van építve a külömböző helyzetkomiku-
mokra, de a francia szellemesség és könnyed 
humor is erősen képviselve van benne. A da-
rabban Bánhidy Ilona, Hegedűs Gyula, Kabos 
és Mihályfi jutnak nagyszerű szerepekhez és 
bizonyos, hogy gyönyörű játékukat nagy siker 
fogja koronázni. Külön csemegének tartogat-
tuk annak a megírását, hogy Balats» Emil 
„Utolsó éjszaka" cimü egyfelvonásosának be-
mutatója szintén ennek a műsornak a kereté-
ben fog lezajlani. Meglepetés lesz ez a darab 
a közönség számára, mert a téma történése 
inkább a mondatok muzsikájában, a nagy-
szerű gondolatok kiélésében és a forró leve-
gőjű miljóben fog leperegni. 

A legteljesebb irodalmiság jellegét adja a 
Dunaparti Színháznak Balassa Emilnek ez a 
legújabb darabja, mert ugy a téma beállítása, 
valamint az egész mese csipkefinomságu meg-
írása bátran versenyre kelhet a legremekebb 
rodalmi darabokkal is. Az újszerű élet-meg-

látások tömegét két kézzel szórja a szerző 
ebbe a darabjába és ha a tartalmáról nem 
beszélünk, ezt csak azért tesszük, mert az 
„Utolsó éjszaká"-t mindenkinek látnia kell. A 
darabban Bánhidy Ilona, Lóth IIa, Gróf Eszti, 
Mihályfi Béla és az összes tagok, szerepelnek, 
ami a szépsége mellett még impozánssá is 
teszi majd az előadást. Meg kell még meg-
emlékeznünk azokról a gyönyörű díszletekről, 
melyek a darabok mindenikénél nagyszerűen 
fognak érvényesülni és hozzá fognak járulni a 
kiállítás pompájának stílszerű emeléséhez. 

A Dunaparti Színház szombaton, e hó 22-én 
nyitja meg kapuit a nyilvánosságnak és az 
előjelekből Ítélve bizonyos, hogy rövidesen 
egyike lesz a legkeresettebb színházainknak. 

Mese 
egy nagylelkű mecénásról 

Hárman ültünk együtt. Biborák, a festő, 
Fridery, a trapézművész és én. Mindhárman 
vérbeli művészek voltunk, tehát csak egy téma 
érdekelt bennünket : a pénz. 

Biborák a saját életéből mesélte el a követ-
kezőket : 

— Akkor éppen egy délfrancia városkában 
festegettem. Beállít hozzám egy amerikai. 

— Hogy ez a kép ? 
Ezer frankot mondtam, az amerikai szem-

rezdülés nélkül kifizette, majd megfogta a 
félig kész képet és elvitte . . . 

Most Fridery, a trapézművész vette át 
a szót : 

— Az én esetem még különb. Tiz évvel 
ezelőtt történt, akkoriban jóvérű fickó voltam 
s nem a trapézon dolgoztam, hanem hegedűn. 
Egyszer levelet kapok Amerikából, hogy a bá-
csim meghalt s dus örökséget hagyott rám. 
Rögtön csomagoltam s áthajóztam az új-
világba. A hajón történt velem a különös eset. 
Mondanom sem kell, hogy a fedélközön utaz-
tam. Esténkint — mikor mindenki aludt körü-
löttem — előszedtem a hegedűmet és játszani 
kezdtem. 

A második nap észrevettem, hogy nagy hall-
gatóságom akadt. Hallgatóságom ugyan csak 
egy emberből állott, de mégis joggal állitha-
tom, hogy nagy volt. Majdnem két méter magas. 

Most már egyedül csak neki játszottam. És 
játékom megtette hatását. 

Az angol ott állt a hajó végében, a korlát-
hoz támaszkodva. Egyideig elmerülve nézte a 
hullámok játékát, aztán megfordult és az én 
játékomat kezdte figyelni. Arca álmélkodva, 
szinte zsibbadtan meredt felém. Majd lassú, 
tétova léptekkel/szinte hipnotizáltan közeledett. 

Nem hagytam abba a hegedülést, sőt bravú-
ros átmenettel uj darabba kezdtem. Az angolt 
sikerült egykedvű közönyéből kizökkenteni és 
szóra nyitni hallgatag ajkait. Odalépett egé-
szen közel hozzám s megszólított : 

— Ez a hegedű az öné ? 
— Igen. 
— Milyen hegedű ez ? 
— Valódi olasz mester által hamisított he-

gedű — feleltem büszkén. 
— Hogy jutott hozzá ? 
— Négyezer koronáért vettem — mondtam 

kissé bizonytalanul, mert éreztzm, hogy a há-
romezer koronáig terjedő hazugság bizony-
talané teszi a hangomat. 

— Adok érte ötezer koronát. 
És már elő is vette a pénzt. 
A bőkezű angol kimondhatatlan örömmel 

ragadta magához a drága jószágot s boldo-
gan szorította melléhez. 

Aztán szó nélkül odalépett a hajó korlátjá-
hoz, ahol az előbb állt. 

Lassan, merengve fölemelte a hegedűt, jobb-
kezébe fogta a vonót és — csendesen bele-
dobta mindkettőt a tengerbe . . . 

Gosztonyi Adóm. 
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A színészi alakítás értékének leg-
kitűnőbb fokmérője: a siker. Mint 
ahogy a szeizmográf tűje a föld 
legkisebb rezgését is pontosan 

felkarcolja a kormos papirra, a siker is 
mozzanatról-mozzanatra követi a szinész 
játékát és apró rezgéseit, nagy kilen-
géseit mindig a jó vagy rossz alakítás 
szerint végzi el. A tű itt egy zsúfolt, 
robbanásig feszült nézőtér, melynek ezer 
szeme kisér minden hangot, minden 
mozdulatot és a taps hűvös megszokott-
ságával vagy önkéntelen, zuhogva kitörő 
áradatával rajzolja ki a siker nagyságát. 

Mégis ez a szeizmográf nem igazi 
gép. Ha megközelitőleg pontos is, de 
feledékeny. S a nagyközönség mikor a 
múltban lezajlott nagy sikereket tárgyalja, 
mindig csak 10—12-ives „nagy" szerepe-
ket emleget s csak kivételes ritkaság, 
ha valamelyik kedvence sikereinél apróbb 
szerepeket is emlit. Pedig majdnem ki-
vétel nélkül minden arrivé színésznek 
van egy-két olyan kis szerepe, melyben 
az elért sikert bátran a legnagyobbak 
közé számithatja. A közönség ezírányu 
feledékenysége különben ép a szerep 
kicsi voltával nyer magyarázatot, ám a 
siker mégis nagy marad s helyes el-
könyvelésük megérdemli a fáradtságot, 
a siker-szeizmográf kormos papírjáról 
sorra kiböngészni őket. 

Rózsahegyi Kálmán mikor betegsége 
után másodszor szerződött a Nemzeti 
Színházhoz, nem tudta, milyen szerep-
ben lépjen fel először. Keglevich gróf 
az akkori intendáns irodájában Beöthy 
Lászlóval tanakodott erről, mikor meg-
látta Bródy Sándor „Hófehérke"-jének 
kéziratát s indiszkréten lapozgatva benne 
ráakadt „A kis tiszteletes" szerepére. 
Olvasgatta, kedvére valónak találta s a 
szerződés megkötésekor elkérte Kegle-

vichtől első fellépésre. Ebben az egész 
kis szerepben — saját bevallása szerint 
is — egyik legnagyobb sikerét aratta, 
amilyen ma sem mindennap éri, bár (ezt 
mosolyogva állítja) még csak ezután 
pályázik nagy sikerekre. 

Régi hires szerepe volt Hegedűs Gyu-
lának Fényes Samu Kurucfeja Dávid-
jában s ebből a kis szerepből olyan ha-
tásos figurát, olyan kabinet-alakitást 
csinált, amilyen az ő csodálatos pályáján 
sem mindennapi. Negyszerü tudása itt 
csodálatos magasságra emelkedett, bár 
Hegedűs határozott hangon jelenti ki, 
hogy ezt a szerepét azért szerette a többi 
között, mert mindjárt az I. felvonásban 
végzett, aztán mehetett vacsorázni . . . 

Gál Gyulának még vidéki szinész 
korából maradt egy nagyon kedves em-
léke, amire ma is szívesen gondol. Vidor 
Pál „Ingyenélők" cimü darabjában egy 
hordárt játszott. A hordár amolyan sze-
reimi közvetítő, postillon d'amour volt, 
aki végül „megbízásból " a saját feleségét 
szólítja meg az utcán . . . A kis szerep 
olyan hirre jutott, hogy Kolozsvár és 
Nagyvárad közönsége azt jött megnézni 
esténként a színházba. 

Paulay Erzsi mint 19 éves lány játszott 
Knoblauch „Marianne^-jében egy kis 
angol ladyt s ezt a kis szerepet estéről-
estére mig csak a színpadon volt végig-
drukkolta. .Egy 14 éves kislányt kellett 
játszani s hogy a kosztümje megfelelő 
legyen esténkint szószoros értelemben 
bevarrták egy régi empirruhájába s ő 
folytonos rémüldözés közben abban 
„feszitett", az Egek Urát hiva segítségül, 
nehogy a színpadon szakadjon eí a ruha. 
Talán ez adta az intenciót, hogy a kis 
ladyt lassú orrhangon beszélő, „vízfejű" 
(ez a művésznő saját jelzője) kisasszony-
nak játssza, amivel hallatlan sikert aratott. 
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A kezdő évekbe nyúlik vissza Var-
sányi Irén legkisebb szerepe, de egy-
ben legkedvesebb sikereinek egyike is. 
Egy régi bécsi vígjátékban „Éljen a 
kisiparos"-ban játszott egy kis suszter-
inast, aki azonban nem „szervezett 
ifjumunkás", hanem a régi értelemben 
vett kis suhanc volt. A hires komiku 
Nikó Lina és Hegedűs mellett a kö-
zönség és a színészek legteljesebb meg-
elégedése s becézgetése közt játszotta 
ezt a pár szavas szerepét, amihez egy 
valódi suszterinassal folytatott hosszú 
tárgyalások után szerzett kosztümöt. 

A közelmúltban aratta kis szerepben 
egyik legjelentékenyebb sikerét Mészá-
ron Gizella és pedig Harsány! Zsolt 
„Kisasszony" cimü darabjában. A sze-
szep legfeljebb 15—20 mondat, inkább 
mozgás, nézés, arcjáték, egy csöndes 
mozdulatlanságban leélt élet asszony-
alakja, aki a felvonás végén megrázó 
sírással ad választ az író felvetett 
problémájára. A nagyszerű játékot ritka 
meleg sikerrel honorálta Budapest kö-
zönsége s méltán sorakoztatta a „Kon-
cert", „Öreg kisasszonyfában szintén 
kis szerepben elért hatalmas sikeréhez. 

Sudermann „Virágos csónak" cimü 
drámájában van egy epizód szerep, egy 
ulánus tiszté, melyet Berlinben, Bécs-
ben s a darab egyéb állomásain a kri-
tika figyelemre sem méltatott. Nálunk 
annakidején ezt a szerepet Törzs Jenő 
játszotta óriási hatással, ugy hogy is-
merői ma is egyik legjelentékenyebb 
sikerének tartják. 

A nagyközönség talán nem is hono-
rálta annak, de Mészáros Alajos ma is 
büszke arra 'az elismerésre, amit kolle-
gáitól a „Vadkacsa" Moolvig teologus 
szerepében kapott. A szerep egész rövid. 
A dráma legfeszültebb pillanatában egy 
haldoklási jelenetnél jön a szinre han-
gos, részeg szóval Moolvig és tisztán 
a megjátszáson múlik, hogy a dráma 
pillanatok" alatt vígjátékba ne csapjon 
át. A premiert követő napon „Antonius 
és Kleopátra" próbáján Tóth az akkori 
igazgató megpillantva Mészárost, meg-
állította a próbát, hogy a színészekkel 
együtt hálásan és boldogan gratuláljon 
nagyszerű játékáért. 

Ennek fordítottja egy merész és gro-
teszk ötlet jutatta egyszer hallatlan si-
kerhez Körmendy Kálmánt. Évekkel 
ezelőtt a Go7A-párnak hires darabja volt 
az „Ingovány", egy francia dráma, 
melyet vidéken :s csak akkor adtak, 
ha Góthék játszották vendégként a fő-
szerepeket. Az Ingovány nagyváradi 
előadásán Körmendy egy- fiatal csirke-
fogót játszott, akit az I. felvonás éjjeli 
tanyájáról kidobnak, miközben az egész 
szinen végiggurul. Körmendy is gufult, 
gurult, aztán fölállt, előhúzott egy ruha-
kefét, s a legnagyobb nyugalommal 
kezdett pucolkodm. Ennek a váratlan 
ötletnek hihetetlen hatása volt, ugy 
hogy a közönség tombolásától percekig 
szünetelt a játék. Az operett-prima-
donna vagy az énekes bonvivant szerep-
körében nem igen lehet kicsiken nagyot 
produkálni. Hogy Király Ernő szavaival 
éljek: „Operettben a szerelmet nagyban 
kell szállítani mert külömben nem hat." 

Galettának még vidéki színész korá-
ból igaz, hogy nem operettben, de 
annál kisebb szerepben volt jelentős 
sikere és pedig a „Farkas" titkárját 
állandó nyilt sürü tapsok mellett ját-
szotta. Igaz, hoey a saját bevallása 
szerint azért igyekezett jót produkálni, 
mert a színháznál állandóan bosszan-
tották : „A bonvivantból segédszinész 
lett! . . ." 

A Magyar Színháznál ma is emléke-
zetes Z. Molnár László egy kis szerepe 
a „Helyre asszony" Igó Pálja. Ebben 
a szerepben hatalmas sikere volt és 
mert a színpadon állandóan azt kellett 
mondania : „Én vagyok a birinyi em-
ber" hát Blaha Lujza elnevezte Birinyi 
Embernek, s ez a név sokáig rajta 
maradt. Egyszer Lázár difektor és Vágó 
társaságában Velencében járt, de el-
fogyott a pénze és nagy busán haza-
utazott. Lázár és Vágó is nemsokára 
követték. A szinház egy tagja meg-
fogja az utcán Vágót, érdeklődik az 
útról és megkérdi, miért jött haza Z. 
Molnár olyan hamar. 

— Hát — feleli nagy komolyan 
Vágó — tudod ez a Laci borzasztó 
hiu ember. Nem volt Velencében ma-
radása, mert senkisem tudta róla, hogy 
ő a birinyi ember . . . 
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Még növendék korában volt Bajor 
Gizinek egy kedves sikere, „Julius 
Caesár"-ban Brutus szolgájának Lucius-
nak szerepét játszotta. A szerep szerint 
Luciusnak el kell aludni a színpadon, 
ami a Nemzeti Színházban akkor sok 
tréfálkozásra adott alkalmat. Nem elég, 
hogy folyton panaszkodtak holmi erős 
hortyogásról, amitől a színészeket nem 
értik meg a nézőtéren ; estéről-estére 
•akadt valaki, aki Bajor Gizi elé állva 
komoly képpel bizonyítgatta : „ . . . hidd 
el a te alakitásod a legszenzációsabb. 
Te alszol és a közönséget mégis ébren 
tartod vele . . . " 

Harsányi Rezső még a Vígszínház-
ban a „Taifun" hülye japáni-jának sze-
repében érdemelte ki a kritika legtel-
jesebb elismerését. Barátai a szerep 
sikerének méltó megünneplésére zárt-
körű murit indítványoztak cigánnyal, 
pezsgővel, nőkkel stb. de - Harsányi 
költségén. Harsányi a makacs követe-
lésekre a következő tömör, de érthető 
mondatban felelt : Fiaim í Én csak esti 
8-tól lï-ig vagyok „hülye japán". 

Báthory Gizella a „Kisasszony férje" 
Gáthynéja, egy jukker asszony szere-
pében jutott estéről-estére meleg siker-
hez. Örült a sikernek, büszke is volt rá, 
valaki aztán elnevezte Gátinénak és 
ezentúl már nem is szólították máskép 
csak : a Gátiné. A kkoriban uj portás 
került a Magyar Színházhoz, aki egy 
ideig Báthory kérdezősködésére nem-e 
kapott levelet, kategorikusan „Nem 
kérem"-mel felelt. Báthory Gizellának, 
aki addig sürün kapott a színházhoz 
levelet, végre is feltűnt a dolog, fag-
gatni kezdte a portást, aki végül is igy 
válaszolt: „Mondtam már kérem, hogy 
a Gáti naccságának még nem jött levél, 
de valami Bátori Gizellának már rég 
hever itt vagy kettő,. . . Kenedi Sándor 

Szinész-sors 
Pest volt hona Pesf és nem Ázsia 
És 3000 volt a gázsija. 
Szép karcsú nő, szép lábu, szép szemű 
Primadonna és nagyon népszerM. 
Este, ha énekelt egy darabot, 
Még egyformán sikert aratett. 

Belőle élt anyuci, apuci, 
Hat éves volt ugyanis a pici. 
Bizony, bizony hat éves vala már, 
De cikkor közismert volt dala már. 

De egy napon búsult anya, apa, 
A művésznő bárányhimlőt kapa. 
A doktor gyógyuláshoz elvezet, 
De jaj, az énekhangja elveszett. 
S nem dalolhatott többé szépeket, 
Szegény, színpadra már nem léphetett. 
Folyton csak s irt s erre volt sok oka> 
Reggel, este folyton igy zokoga : 
Ily szörnyű baj — Isten! — hogy-érhetett? 
Hat éves multam, 
Hogyan kezdjek én most uj életet ? 

Szenes ember. 

AZ ELŐLEG. Két fiatal iró meleg-
szik az otthonban a kályha mellett. Egy 
nagyszerű szindarabrólvan szó, amely -
lyel ők ketten fog ják majd boldogítani 

a közönséget. A darabból persze egy betű sin-
csen még papiroson, de a két iró már lázasan 
tárgyal a darab részleteiről. 

Az egyik, aki a fantáziát fogja szállítani a 
közös munkához, annyira beleéli magát a szer-
zőségbe, hogy -már a várható tantiémeket is , 
kiszámítja : 

— Százötven előadás a legkevesebb, amire 
számithatunk, Százötven előadás átlági>an öt-
ezer korona bevétellel, az hétszázötvenezer ko-
rona. Ebből a miénk tiz százalék, az hetvenöt-
ezer korona. A vidéki előadásokért befolyik — 
nem akarok sokat mondani — harmincezer ko-
rona. A darabot természetesen könyvalakban is 
megjelentetjük, ez mininum négyezer korona. 

Hetvenöt meg harminc, az százöt, százöt meg 
négy az összesen százkilencezer korona. 

Szól és diadalmasan néz a barátjára. 
A másik iró, a reálisabb nyugodtan végig-

hallgatja. 
— Gyönyörű kilátások, — szól szerényen. — 

Nem adnál erre a százkilencezer koronára öt 
korona előleget ? 
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TAVASZI RÜGYEK 
VÍGJÁTÉK EGY FELVONÁSBAN 

MIKSZÁTH KÁLMÁN novellájából 
Irta : HEVESI SÁNDOR 

SZÍNRE KERÜL A NEMZETI SZÍNHÁZBAN 

SZEMELYEK: 

a selmeci 
lyceum 
tanárai 

A direktor 
Gábel István 
Gábel János 
Guzmicsky 
Csucsatka 
Koós 
Kapler 
Suhajda 
Kecskésy 
Vankovics, pedellus 
Nagy Pál , 
Sz^niczey László diákok 
Fehér István < 
Nagyné, Pali anyja 
Mariska, Gábel János leánya 

Hajdú József 
Fehér Gyula 
Gál Gyula 
Dózsa Jenő 
Szőke Lajo.s 
Barna József 
Szatmáry Lajos 
Losonczy Zoltán 
Gabányi Zoltán 
Horváth Jenő ' 
Abonyi Géza 
Hojkó Ferenc 
Visi Ferenc 
K, Hegyesi Mari 
Bayor Gizi 

Történik a selmeci lyceunrfean 1866-ban. 
(Szin : nagy fehérre meszelt iskolaterem. Köze-

pén ajtó, mely az ámbitusra vezet. Baloldalt egy 
kis, fehérre festett ajtó, amelyet, ugy látszik, alig 
használnak. Jobboldalt emelvény, azon hosszú 
asztal, körülötte székek. Az asztal zöld posztó-
val van leterítve s egy hivatalos csengetyü 
mellett, könyvek és papírok hevernek rajta. A 
falon körös-körül képek, a jobboldali falon van 
két ablak, amelyen keresztül vakító napfény 
ragyog be a terembe, amelynek összes bútor-
zata még egy-két fali szekrény, amelyeken ki-
tömött madarak, egy földgömb s más efféle 
iskolai kellékek láthatók. A baloldali sarok köze-
iében, ajtó-magasságon jóval fölül egy kerek 
rácsos ablak, jobb és bal a nézőtől.1 

ELSŐ JELENET. 
(Vankovics, az öreg pedelius, az asztalon ren-

dezget, a székeket törülgeti. Egyszerre föltépik 
az ajtót s berohan a terembe Gábel János. 

Gábel János (lihegve s már kivül kiáltozva). 
Vankovics ! Vankovics ! Pedellus ! Hála Istennek, 
csak hogy itt van! 

Vankovics. Mi paja megint a pjoíeszor urnák ? 
Ekészen kin fan az ő képiből. 

Gábel János. Ne faggasson, hanem álljon ki a 
kapu elé és ha jön egy asszonyság, mondja 
neki, hogy nem vagyok itt, — érti ? 

Vankovics (bután). Ed aszonsák kerketi a 
professzor urt ? 

Gábel János. Mondtam már. hogy ne kérdez-
zen. Én nem szenvedheted az asszonysirást, 
hát korábban eljöttem hazulról, — érti? (Van-
kovics bólint.) Áztán be ne bocsássa azt az 
asszonyságot, — érti ? (Vankovics bólint.) Ha 
nem hiszi el, hogy nem vagyok itt, hazudjon 
neki valamit, mondja azt, hogy a tanári ülés níár 
elkezdődött, — érti ? 

Vankovics. Hod hifnak aszt az aszonsákt? 

Gábel János (dühösen). Marha ! Nagy Ptlné 
nak ; ha még valamit kérdez, kilóditom. 

Vankovics. Most én metyek, aszonsák nem 
tylinni be ! (Kimegy a középső ajtón, aiselven 
Gábel bejött.) 

Gábel János (homlokát törli). Hála Istennek ! 
(Könyvet vesz elő, fölleszi a pápaszemét és 
olvasni kezd. Pár pillanat múlva zajos szóváltás 
hallatszik be az udvarról. Gábel fölnéz, ijedten 
csapja le a könyvet, leteszi a pápaszenét s a 
közép-ajtóhoz lopózkodva fülel. A szóváltást 
egyszerre végighasitja egy fiatal harsány iwmg, 
amely azt orditja : Segítség ! Segítség ! Gáhe) a 
fülét piszkálja, hogy jobban hallja, e pillanatba« 
belökik az ajtót s szinte beesik a terembe egy 
35 —36 évesnek látszó úriasszony, fekete ruhá-
ban, uti köpenyben, roppant izgatottan.) 

MÁSODiK JELENET. 
Gábel János, Nagy Pálné. 

Gábel János (hátrahőkölve). De tettuteíes 
asszony . . . 

Nagyné. Bocsánat édes tanár ur . . . 
Gábel János. Én Vankovicsnak . . . 
ÍMagyné. A pedellus ur igazán nem teket róla. 

Nem akart ide bocsájtani. De ugy láts»k, a 
karcer épülete közel van a kapuhoz, s alig kogy 
az én szerencsétlen börtönbe zárt fia* meg-
hallotta az én hangomat, m.int az ürült, segít-
ségért kezdett kiabálni. Én könyörögtem a 
pedellus urnák. 

Gábel János. Engedelmet kérek, csak peileMas, 
de nern ur. * 

Nagyné. Könyörögtem, nézze meg, nem te&z-e 
kárt magában az a szerencsétlen fiu ! A pedeflus 
ur, — azaz hogy Vankovics — azután odawent 
a karcer-ajtóhoz s én azalatt ideszaladtam A 
tekintetes tanár ur el sem képzelheti, mit érez 
egy anya, akinek elsőszülött fia börtönben Ml. 

Gábel János. De tekintetes asszonyom, — ez 
nem börtön, hanem karcer, vagyis iskolai zárka, 
amelynek minemüsége jelentékenyen különbözik 
bárminemű börtöntől. 

Nagyné. De azért mégis csak be van zárra. 
Gábel János: Engedelmet kérek, de Palit csakis 

egy órával ezelőtt helyeztük el a lyceum épüle-
tének magánzárkájában, mert az előzmények 
után teljes joggal tarthattunk attól, hogy a fiu, 
aki eddig is sokféle csínytevéssel keserítette meg 
a seimeci lyceum tanári karát, arra való tekin-
tettel, hogy négy órára van kitűzve ügyének tár-
gyalása a teljes tanári szék előtt, könayen 
elkószálhat valamerre. 

Nagyné. Szóval jól mondottam, hogy be van 
zárva. 

Gábel János. Nincs — nem zárván ki azonban 
azt a nem is éppen csekély valószínűséggel bíró 
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körülményt, hogy Pali fia a tanári széknek (jól 
megnyomva) ezután hozandó határozata kapcsán 
igen könnyen kerülhet ama prekárius helyzetbe, 
amelyet röviden ugy szoktunk kifejezni, hogy : 
be van zárva. 

fagyni. Szóval : még csak ezután akarják 
bezárni. 

Gábel János. Nem akarjuk, csak fogjuk. 
Nasyné. De ha még nincs bezárva, akkor lát-

hatnám . . . — 
Gábel fános. Bocsánat, a tanári szék — 
Nagy né. Csak öt percre ! Csak egy pillanatra ! 
Gabel János. Ellenkezik a fennálló szabá-

lyokkal. 
Nagyné Drága édes tanár ur, félórával ez-

előtt szálloitam le a kocsiról — tizennégy órát 
utaztam egyfolytában, ha csak egy pillanatra lát-
hatnám — 

Gábel János. A tekintetes asszony kívánsága 
lehetetlen — 

Nagyné. Tudom kötelességemet és nagyon 
kegyetlen leszek a gyerekhez. 

Gábel János. Sajnálom, de a szabály az sza-
bály — (E pillanatban bt lökik a középső ajtót, 
berohan rajta Pali, kissé hanyag és rongyos 
öltözetben.) 

HARMADIK JELENET. 
Előbbiek, Pali, majd Vankovics. 

Pali. Mamám ! Mamám ! (Nyakába ugrik Nagy-
nénak.) 

Nagyné. Pali ! Fiam ! Fiacskám ! (Öleli, csó-
kolja ahol éri.) 

Gábel János (az ölelési rohamok után). Hogy 
merészkedtél te idejönni ? 

Pali. Nincs joguk egy fiút eltUtani az édes 
anyjától ! (Megint megöleti Nagynét.) 

Gábel János (dühösen). Hol van Vankovics ? 
Pali. Birkóztunk és én fellöktem, mert meg-

hallottam az édes anyám hangját. 
Nagyné , (sirva). Hogy szeret engem ez a 

gyerek?! Édes, drága fiam, mivé tettek, mi lett 
belőled ? Micsoda kék foltok vannak rajtad 
szivecském ? Nini a nadrágod is el van szakadva 
a térdén. Ugv-e megtérdepeltettek szegénykém ? 
Mondd meg, beszéld el gyöngyvirágom, ki vert 
meg? 

Pali. Oh édes anyácskám, engem nem vert 
meg senki. 

Nagyné. Senki ? De hát magától lett ilyen ez 
a ruha, meg ez az arc? 

Pali. A pajtások — 
Nagyné. Isten verje meg a körmüket, én édes 

Lázárkám — ők csinálták ? 
Pali. Igen anyácskám, a pajtások, akiket én 

vtrte» meg. 
Nagyné (fölpattanva). Ejnye akasztófára való, 

hát te verted meg őket, hát ie hősködöl itten? 
No hiszen szépen vagyunk. Gyönyörű levelet irt 
nekünk a szállásadó gazdád. Edes apád betegen 
fekszik otthon, ugy elbusitottad, ,hogy talán 
meg is hal, s te leszel a gyilkosa. Én is inkább 
a föld alá bújtam volna szégyenletemben, azért 
is jöttem el, hogy otthon ne legyek, hogy ne 
'szurkálhassanak, csipkedhessenek az emberek, 
mert tudja ám az egész környék, hogy te milyen 

haszontalan betyár vagy . . . (Sirva fakad.) Hát 
ezt érdemeltein én tőled ? 

Pali. Anyácskám, csak ne sírjon — mert azt 
nem állom ki . . . 

Nagyné. Hát mit csináltál, valld be! De ne is 
szólj, hallgass ! Aki gonosz, az hazug is egyúttal. 
Egyetlen szavadat sem hiszem el . . . Hát miért 
nem beszélsz már?! Tpdni akarom, hogy mit 
műveltél ! . . . 

Gábel János. Engedelmet kérek tekintetes 
asszony — de e falakon belül csakis a tanári 
széknek áll jogában a vallatás. Megtiltom, hogy 
felelj ! 

Pali. Oh édes anyácskám, higyje el, én is 
szeretném tudni, mit műveltem — 

Gábel János. Mondtam már, hogy hallgass ! 
Nagyné. De drága tanár ur — (Az ajtó meg-

nyi.ik és Vankovics belép. Közben, ugy látszik, 
megivott egy-két pohár bort.) 

Gábel János (ráförmed). Hallja maga Vanko-
vics — hallja maga pedellus . . . 

Vankovics (a bortól kedélyesen). Hallok pro-
fesszor ur — hallok — 

Gábel János. Maga pedellus és szégyenszemre 
eltűri, hogy egy tanuló, aki minden valószínűség 
szerint gyengébb testi erővel van felruházva, 
egyszerűen vízszintes irányban helyezze el önt 
a padlón — 

Vankovics. De professzor ur — én ezt nem 
értek — Pali fan egy nagyon erös fiatal ember 
— én fagyom egy örek ember — lábaim fanak 
gyöngék — 

Gábel fános. Gyöngék ám a bortul, amit belé-
jük eresztett. Kisérje vissza Nagy Pál tanulót a 
karcerbe «— érti ? 

Vankovics. Értek — értek — fokom és fiszem . . . 
Pali. Visszamegyek én magamtól is. Csak az 

édes anyámat akartam látni. Én másképp nem 
láthattam. Jöjjön Vinkó bácsi, majd én támoga-
tom. Asz én lábaim nem fanak gyönkék. (Jó-
kedvűen el Vankoviccsal a közép ajtón.) 

NEGYEDIK JELENET. 
Gábel János, Nagyné. 

Nagyné. Szilaj bizony egy kissé . . . De olyan 
kedves gyerek . . . Nem találja kedvesnek pro-
fesszor ur? 

Gábel János. Nyughatatlan, vérmes, féktelen. 
Nagyné. Hát mit tett ? 
Gábel János. Inkább azt méltóztatnék kérdezni, 

hogy mit nem tett, mert hiszen ront-bont, amit 
ér, iií-vág, ahova ér, az utcabeli lakosok ablakait 
összetöri, a kereskedők firmatábláit leszedi és 
kicseréli, a csizmadia céget kiakasztja a szür-
szabónál és vice versa, este drótdt huz az utcán, 
ugy hogy a járó-kelők sorra potyognak, mint a 
vadkörte.-

Nagyné. Istenem, hát azért gyerek. Ha felnő, 
majd nem tesz ilyet. 
! Gábel János. Igaz, igaz. Hiszen ha csak ez 
volna, könyörgöm, ezért még nem ülne össze 
a tanári szék, de a főbenjáró dolog az, 
hogy bátyámnak, aki a természetrajz professzora, 
ez a pernahajder tönkretette a tudományos repu-
tációját, amennyiben, — méltóztassék csak el-
gondolni e pokolbéli ötletet — gombát gyúrt 
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kenyérbélből, föltette az almárium tetejére, amig 
bes'záradt és a penész belepte, akkor aztán azzal 
a kijelentéssel, hogy a Szitnya hegyén találta, 
odaadta bátyámnak, aki természetesen kapva-
kapott rajta, mert teljes éleiében ős-gomba 
kövületekre les és mint valami csodaleletről 
értekezést irt róla, saját költségén kinyomatta s 
akkor sült ki, hogy az egészet ez a paniperda-
gyurta. Beláthatja a tekintetes asszony, hogy 
tudós bátyám joggal igényelhet ez ügyben teljes 
szatiszfakciót. 

Nagyné. Hát csak adjanak a tudós professzor 
urnák teljes szatiszfakciót. Már úgyis látom, 
hogy üldözik ezt a szegény gyereket. Legalább 
fölszedem és hazaviszem. Megél az otthon is. 
Minek tanuljon, ha az a kis tudomány ennyi 
bajjal jár. Haza viszem, tüstént haza viszem. 

Gábel János (rejtélyes mosollyal). Hm ! Még 
az is kérdés, hogy haza lehet-e majd vinni ? 

Nagyné (szorongva). Mit akar ezzel mondani ? 
Gábel János. Tessék bevárni, mig a tanári 

szék összeült és határozott. 
Nagyné (felpattanva). Mi, hogy én várjak, mig 

a tanári, szék határozott ? Csak nem gonosztevő 
a fiam? 

Gábel János. Még nem tudjuk — az is meg-
lehet, hogy igen — az is meglehet, hogy nem. 
Tessék türelemmel lenni estig, majd akkor meg-
udja a tekintetes asszony. 

Nagyné (széket vesz és leülj. Én egy tapodtat 
tsem megyek innen add'g, amig a professzor ur 
el nem mondja, hogy mi történt a fiammal, mert 
ehhez nekem van legtöbb közöm. 

Gábel János (tanácstalanul nézi pár pillanatig, 
aztán igy szól). A dolog tulajdonképen ugy áll, 
hogy az én kosztosaim közül egy Török Gyuri 
nevezetű diák váratlanul eltűnt. 

Nagyné (nem érti). Eltűnt ? 
Gábel János. El. Ámbátor igen okos, jó fiu 

volt, s olyan verseket irt, hogy Horatius se abban 
a korban — 

Nagyné. Ez nagyon különös. 
Gábel János. Mi természetesen kidoboltattúk 

az egész városban, mire egy asszony jelentke-
zett, s azt a vallomást tette, hogy ő látta Török 
Gyurit, künn a hegyek között, a Korpona felé 
vivő utón egy pajtásával, de bizony ő meg se 
nézte jól, nem tudja leirni a kinézését, hanem 
azt mondta, hogy az én leányom adhatna fel-
világosítást a másikról, mert Mariska, tudniillik 
igy hívják az én kis leányomat, éppen azon az 
utón jött haza egy szekéren Korponáról, ahol a 
nagyanyjánál töltött egy hetet. Követkézésképen 
látnia kellett a diákokat. 

Nagyné. S a Mariska az én «fiamat, az én 
Palimat látta azzal a Török Gyurival ? 

Gábel János. Még ott nem tartunk, tekintetes 
asszonyom. A hatóság nyomban embereket kül-
dött Gyurit n\omozni, de nem találták meg, 
amit szinte előre is meg lehetett volna mondani, 
mert annyi ott a hófúvás — a hegyszakadék — 

Nagyné. Hogy könnyen belezuhanhatott vala-
melyikbe. 

Gábel János. Vagy pedig könnyen belökhették 
valamelyikbe. 

Nagyné. Kicsoda ? Pali ? Az én fiam ? (Zoko-
gásba tör ki.) Hazugság I Rágalom ! Az én fiam 
nem tehetett ilyet ! En ösmerem, én hordtam a 
szivem alatt. 

Gábel János. Tekintetes asszonyom, én ezt 
egy szóval sem állítottam. 

Nagyné. Hát a hatóság nem nyomozott ki 
semmit ? 

Gábel János. De igen, találtak egy cseréppipát, 
amelyet nebulóim a Gyuriénak ismertek fel. 
Gyuri tehát csakugyan járt ott és most már csak 
az a kérdés maradt fenn, ki volt a másik deák ? 

Nagyné. De hát mit vallott a Mariska? 
Gábel János. Az én leányom semmit sem 

vallott. Hiába faggattam: makacsul megmaradt 
amellett, hogy ő nem látta a két diákot. Amikor 
láttam, hogy belőle ki nem vehetem az igaz-
ságot, elküldöttem Szurina Andrásért, a főkapi-
tányért. 

Nagyné. De az Istenért a professzor ur? 
Gábel János. Ne tessék megijedni — nem 

hivatalból, hanem csak azért, mert ő keresztapja 
az én Mariskámnak. Meg aztán olyan ember, 
aki az almafa virágjából is ki tudja nyomkodni 
a cseresnyeszemet. Mariska neki sem akart meg-
gyónni, de a rendőrkapitány, ahogy vacsora után 
szétnézett a bútorok között, egyszerre csak meg-
akadt a szeme azon az albumon, amelyet a 
diákoktól kaptam a születésem napjára, huszon-
három arcképpel. Az első lapon van Darőczy 
Misi, a másodikon Szabó Laci, a harmadikon 
Török Gyuri és igy tovább mind a huszonhárom 
diák. A főkapitány végiglapozta az albumot s 
aztán azt mondja nekem nagy titokban, hogy 
diktáljam fel neki a diákok neveit. 

Nagyné. És mit sütött ki ebből a főkapitány ? 
Gábel János. Másnap a Szurina komám leány-

kája, akinek meg én vagyok a keresztapja, meg" 
liitta a Mariskámat uzsonnára Amint ott mula-
toznak, egyszerre beállít Szurináékhoz az asz-
szony. akí már be volt tanítva, hogy mit mond-
jon. A főkapitány a leányok előtt vallatta ki és 
hozzá teszi : Megismerné-e kend azt a másik 
diákot, ha látná ? — Igenis, megismerném, — 
mondja az asszony. De ugy gondolja meg sze-
gény asszony, hogy ezzel nagy bajba juttatja 
azt, akire az ujjával rámutat. — Hadd lakoljon 
a bűnös, tekintetes főkapitány ur, — feleli az 
asszony. A főkapitány gondolkozva járt egy 
darabig a szobában, aztán igy szólt a leányom-
hoz : „Ejnye Mariskám, kis keresztleányom, egy 
jó gondolatom támadt Apád emiitette, hogy egy 
albumot kapott születésnapjára, a diákjaitok arc-
képeivel, ugyan kérlek, fiacskám, ne restelj haza 
szaladni érte, hadd mutassa meg ez a derék 
asszony, hogy ki a bűnös. 

Nagyné. Most már igazán érdekel, hogy mi 
történt ? 

Gábel János. Mint tanár és mint apa, egyaránt 
szégyenpirt érzek arcomon, amikor erről kell 
nyilatkoznom. Mariska hazament az albumért s 
halotthalvány volt, amikor átadta a főkapitány-
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nak. Ez hirtelen átfutotta a lapokat s legott észre 
vette, hogy egy diák innen is „eltűnt". 

Nagyné. Kivette a Pali arcképét az albumból ? 
Gábel János. Kicsempészte az albumból, hogy 

megmentse s éppen ezzel vitte be a hinárba. 
Nagyné. A tanár urak azt hiszik, hogy az én 

fiam gyilkos ? 
Gdbel János. Bocsánatot kérek, én csak a 

gyanut jeleztem. A gyanú még semmi, még az 
nem ugy van. De hát az ember azért nyitja ki 
a száját, hogy őszintén elmondja a dolgokat 
ugy, amint vannak, vagy aminőknek látszanak. 

Xagyné. És a professzor ur azt hiszi, hogy a 
fiam is szerelmes a Mariskába? 

Gábel János (rémülten). De tekintetes asszo-
nyomon erről a dologról még gondolkodni sem 
batorkodtam, nem csupán azért, mert az egész 
kérdés meghaladja minden eddigi elméleti és 
gyakorlati tudásomat e téren, hanem pusztán 
szeméremérzetből is, mert azt esik elképzelheti 
a tekintetes asszony, hogy én egy tizenöiesztendös 
leány megfontolatlan lépését nem tekinthetem 
egy olyan érzés kifolyásának, ameiy ily zsenge 
korban még nem is feltételezhető, kiváltképpen 
pedig azzal a leplezetlen és mondhatnám köny-
nyelmü megnyilatkozással — 

Nagyné. A mi családunkban már volt ilyen 
eset, édes tanár ur — 

Gábel János. Valóban tekintetes asszonyom . . . 
Nagyné. Valóban, valóban, ahogy a professzor 

ur mondja. Én is tizenötéves koromban lettem 
szerelmes az uramba, aki akkor tizenhétéves 
volt, s huszonegyéves volt, amikor elvett. 

Gúbel János. Istenem ! Istenem ! 
Nagyné. Azt hiszi professzor ur, hogy minden 

diák a konyhán kezdi a szerelmet? 
Gábel János (rémülten). De tekintetes asszo-

nyom — 
Nagyné. Én tüdőm, hogy a fiu szenvedélyes, 

indulatos, zabolátlan, de nem lehet rossz, nem 
lehet gonosz. Az Istenért, hát nyugtasson meg 
egalább, hogy nem hisz a bünössegében. 

Gábel János. De tekintetes asszonyom,- ha min-
den jel! arra vall — 

Nagyné (megkapaszkodik egy székbén). Iste-
nem, én ezt nem élném tul. 

ÖTÖDIK JELENET. 
Előbbiek, Vankovics. 

Vankovics. Potsánat a tirektor ur aszt üzeni, 
hod tessék röktön jöni, a főkapitán ur is it tan. 

Nagyné. Az Istenért, csak nem akarják elvitetni 
a fiút! 

Gábel János. Nyugalom, tekintetes asszonyom. 
A polgári hatóság vár addig, amig a tanári tes-
tület végezett a gyerekkel. Bocsánatot kérek. (El 
középén.) 

HATODIK JELENET. 
Nagyné, Vankovics. 

Vankovics. (Nagynét nézve, aki most csakugyan 
kétségbe van esve.) Ja, ja, nincs tyerek — szo-
morusák, fan tyerek szomorusák, tyerek mindik 

meg fan szomorusák — én ikaszán sajnálok asz 
asszonsákt. 

Nagyné. Mondja már az Istenért, mi lesz a 
fiammal ? 

Vankovics. Én pecsukok őtet a karcerpa — 
aztán jön a trapant és fiszi a karcerpól a pörtönpe 
és aztán nem jön fisza töppet a liceum . . , Esz 
a kicsapás,.verfluchtes Wort! (Nem minden cél-
zás nélkül.; A metik a karcerpa fan, adik én is 
ott fagyok — én mindik ott fagyok a karcerpa. 

Nagyné. Nagyon sötét a karcer? 
Vankovics. Ha nem tyujtok tyertyát, akor fan 

télpen olyan sötét, mint ed pince. 
Nagyné. És fűtenek legalább? 
Vankovics. Def liebe Gott heizt a bissl, im 

Hochsommer . . . -De az örek Vankovics is tud 
fűteni, mert fan ott ed kálha — Jiod ed ökröt 
is pele tudok sütni — én pele tudok . . . 

Nagyné. Kérem édes Vankovics bácsi, fütsön 
be egy kicsit annak a szerencsétlen fiúnak. (Egy 
tallért nyom a markába.) 

Vankovics. Hiszen montam én asz aszonsákt, 
hod fűtök, én fűtök — 

Nagyné. De enni, inni csak adnak? 
Vankovics. Asz nem ilen uri aszonok tyerme-

mekének kel asz a koszt — fisz mek kenér. 
Nagyné (még egy tallért nyom a markába). 

Talán kaphatna valami jobbat is az a szegény 
gyerek — 

Vankovics. Tesik nészni itt fan esz a két nad 
-seb — ami teszik az aszonsák beleteszi a két 
sebpe — 

Nagyné. Aztán meddig lesz abba a sötét, hideg 
karcerban ? Jaj, hiszen már azt sem tudom, hol 
áll a fefem — (Csöngetés kint.) 

Vankovics. Jaj, jaj aszonsák, csak most tesen 
menni — 

Nagyné. Oh ha legalább ide bent lehetnék, 
csak hallhatnám, hogy mit beszélnek. 

Vankovics (kezeit dörzsölve ravasz arcfinto-
ritással). It pent nem lehet — te halani, látni 
lehet . . . (Mutat föl a kis kerek ablakra.) 

(Nagyné két tallért vesz ki és Vankovics mar-
kába nyomja.) 

Vankovics (kinyitja a baloldali kis ajtót). It fan 
ed kis lépcső, föl a kis aplakhoz. Ne tesék 
sirni, vad köhökni — akor tecik látni és halani. 
De tesek sietni, mert it fanak a profeszor urak. 

Nagyné (boldogan). Köszönöm, édes Vanko-
vics. (El balra.) 

(Folytatása és vége a következő számban.) 
w 

fl H e m z e f í S z í n h á z ú j d o n s á g a ! 

Régi jó világ 
H&rom egyfelvonásos Komédia 
MIKSZÁTH KÁLMÁN novel lá iból 

A „SZÍNHÁZI Irta: Hevesi Sándor 
*LKT" boltjá-
ban, Budapest, 
VII., ürzsébet- . _ , t 
körnt 29. ez&m. Ara o korona* — 
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Mi van eladó? 
A Sntih'fei Diet játék-m l»4*ü k/tzönség»* 

javíthatatlan. A nitjlt liélrti uiár Iczéft'»W pá 
lyázatunkat, amelyet az /. L. Sz. (Ideális Lánc-
kereskedők Szövetsége) alapításával egyidejű-
leg hirdettünk, felszólítva olvasóinkat, küldjék 
be ötletes alakban, mit kínálnak a mai kon-
Jukturás világban eladásra. A feladat szerint 
persze minél lehetetlenebb, mentől mulatsá-
gosabb dolffot kellett ajánlani. A sok száz 
pályamunka gondos áttanulmányozása után, 
mint emiitettük, a mult héten lezártuk a pá-
lyázatot, a legsikerültebb pályaműveket mér 
le is közöltük és e héten már csak a pályázat 
eredményének kihirdetése volna feladatunk, olva-
sóink azonban még mindig annyi levéllel, 
•nnyi vidám ajánlattal keresnek fel bennünket, 
'hogy nem állhatjuk meg és az eredmény ki-
hirdetése előtt leközöljük itt legalább azoknak 
a névsorát, akik a finishben érkeztek be többé-
kevésbé sikerült pályaművekkel. 

Ez a gazdag névsor a következő : 
Vértes Miksa, Hirsch S. Sándor, Kürschner 

Lenke, Fehér Juliska, Kérpáti Zoltán, Bányay 
Ernő, Ösztreicher Pál, Németországhi György, 
Ländler Teryke, Stern Dezső, Bergstreit Erzsé-
bet, Voglhut Mariska, Rinke Hona, Singer Zol-
tán, ifj. Pollák Ferenc, Bergstreit Márton, 
Eschbach Henrik, Nádosy Ilonka, Fáy Lóránt, 
Mahrer Jenő, Rákosi Dezső, Grünfeld Józsefné, 
ifj. Rásch Ferenc, Goldstein Ilonka, Újhegyi 
Marcsó, Schwartz Böske, Palesch Miklós, Váli 
Aranka és Erzsike, B. Nagy Etus, Kürti György, 
Salczer Rezsin, Ilorti Böske, Papp Etus, Ker-
tész Vilma, Maurer Gyula, Krebsz Rózsi, Derner 
Józsa, Cser József, Kertész Margit, Bogdán Mária, 
Kopácsi Erzsébet. Deutsch Terka, Fehér Ernő, 
Szerémi Erzsi, Virágh Gyula, Jatzkó Károly, 
Weisz Sándor (Miskolc), Fenyő Elly, Szécsi Irén, 
Gaál Irén, Szilágyi Béla, Éliás Ede, Nagel Jenő, 
Grünberger Renée, Dávid Eliz, Fenyő István, 
Vörös Juci, Glück Simon, Gaál Jenő, Glück 
László, Gárdony Vilmos, Farkas Ibolyka, Kuruc 
Árpád, Teicher Rolla, Wellesz Jenő és Károly, 
Koppányi Bözsike, Zilahi Testvérek, Corail Ma-
rika, Nagy Iduska, Bauer Terus, Kopnitzky Ist-
ván, Várkonyi László, Schubert M. Ferencné, 
Heizer Mariska, Hoffmann László, Rjedl Lívia, 
Neuweft Sándor, Klein M. Irma, Rosenfrld 
Magda, Salzer Endre, Garami Géza, Kertész 
Margit, Szilágyi Erzsébet és Aranka, Weisz Jenő, 
Széli Steffyj Repper Lajos és Simon, Hartmann 
Kálmán, Dalmady Etus, Zlinstky Ancy, Egriné 

Kálmán Eta, Tinkel Krisztina, Hawliczek Fetenc, 
Juhász Luiza, Nagy Kiéri, Bernard Olga, Szalay 
Sándor, Sarliy .SArtdof, Sowós&y Matßit, Sitt 
kéri Miksa, Fischer István, Molnár N., ifj. Ku-
lich János, Földes László, Autók Ilonka, Stern 
Margit. 

Es ezzel valóban, végleg lezártuk a pályá-
zatot, őszinte köszönetet mondva mindazok-
nak, akik benne résztvettek. Hátra van még 
az eredmény kihirdetése. A biráló-bizottság 
alapos tanácskozás után az alábbi tiz pályá-
zónak Ítélte a dijakat : 

Mahrer Jenő 
Löffler Lenke és Sándor 
Theodor Lyvia 
Szegő Géza 
Szintay Emmy 
Gyöngyösi Kató és Ilus 
Stark Andor 
Adler Egon. 

A nyertesek a Revüszinházba szóló jegyeiket 
átvehetik kedden, november 25-én, a „Színházi 
Élet" kiadóhivatalában, (Erzsébet-körut 2Q.) de 
hozzanak magukkal megfelelő személyazonos-
sági igazolást, nehogy visszaélések történhes-
senek. A „Színházi Élet" ez u(on kiván jó-
mulatóst a pályázat szerencsés győzteseinek. 

A SZERELMESLEVÉL. A Vig-
szinház egy fiatal művészének, 
aki mindig és mindenütt nagy 
donzsuánnak játssza ki magát, 
közös öltözője van két másik 

kollégával, Szerémyvel és Tanayval. 
Egy este a nőiszivek királya későbben jött 

be színházhoz, ugy, hogy csak a két szinés/. 
volt a közös öltözőben 

— Kellemetlen dolog-1 — mondja Ttinay. — 
_A portás ma egy X-nek szóló levelel tett be 
a" fiókomba és én tévedésből felbontottam. 
Még jó, hogy nem valami fontos levél volt, 
csak egy erélyes szabószamla. 

— No és most mit csinálsz a levéllel ? — 
kérdezi Szerémy. 

— Szerencsére a boriték jóformán nyitva 
volt, ugy, hogy meginí leragaszthattam és br-
tehettem X. fiókjába. 

Pár perccel később betoppan az öltözőbe a 
nőhódító X., gomblyukában hatalmas őszi-
rózsa s öt lépésről érződik rajta a kölni viz. 
A szokott mozdulattal a fiókjába nyul, kiveszi 
a levelet, lopva a kollégákra pillant és feltöri. 

Ezek megfigyelték a donzsuán arcát, mikor 
méltóságos pózzal végigolvasta a levelet. Ko-
moly arcán minden várakozásuk ellenére mo-
soly sugárzott. Aaután atyai „hm, hm'-el csó-
válta a fejét, ezer apró darabra szaggatta a 
levelet és tisztán, érthetően ezt mormogta 
magában : 

— Csacsi, ostoba kislány ! 
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Dél volt. Ültünk az aszt&l körül. A levest 
mér megettük, vártuk a folytatást. Hát 
egyszerre csak kinyílt az ajtó és berepült 

egy sült kacsa. Szép, 
pirosra sült kacsa 
volt, akkora mint 
egy kisebb fajta liba. 
A hátába kés volt 
Szúrva és villa. 
Letelepedett az asz-
tal közepére. Menten 

nekiláttunk a kacsának. Hát ettük, ettük, 
a szépen pirosra sült kacsát, amelyik 
olyan kövér volt, hogy csak ugy csepe-
gett alá a zsírja az ember szája szélein. 
(Ne tessék irigykedni !) Amint ugy esszük, 
esszük, csak eszembe jut : igazság szerint 
disznóság, hogy az ember csak azért hiz-
lalja a kacsákat, hogy megegye és rop-
pant egyoldalú dolog, hogy mindig az 
emberek eszik meg a Kacsákat, — soha 
se a kacsák az embereket. 

Ezen mindjobban felháborodtam és be-
láttam, hogy az ember egy aljas, önző 
ragadozó és roppant lelkifurdalásokat 
kezdtem érezni, mert azért, hogy évek 
hosszú során át én is gyilkosságok utján 
jutottam legkedvesebb eledeleimhez és meg-
fogadtam, hogy abba is hagyom a hus-
evést, de, sőt kezembe veszem az ügyet 
és megkísérlem lebeszélni embertársaimat 
is a husevésröl. A püspökfalatot és a 
nyakat, amelyek még az asztal közepén 
tartózkodtak, már nem is ettem meg, de 
sőt mindjárt elkezdtem az agitációt, mond-

tam jóanyámnak : roppant igazságtalan 
dolog, hogy mindig mi esszük meg a 
kacsákat és sohase megfordítva ! 

Anyám, — aki pedig jólelkű asszony 
hírében áll, — képzeljék, kinevetett. Ez 
roppant felbőszített, sietve bekaptam egy 
szelet töltött borjut —• ez nem számíthat 
husevésnek, a töltött borjú csupa növényi 
anyag, csak e növényi anyagok körül 
van egy kis borjú — és kirohantam az 
udvarra. 

Majd csinálok én itt rendet ! Igen, — 
felvilágosítom a kacsákat, aztán a borju-
kat, aztán a disznókat, aztán az ökröket. 
Ha szükségesnek mutatkozik, fellázítom 
őket. 

Nem kellett soká keresnem a kacsákat. 
Ott lefetyeltek a vályú körül. 

Megállottan a kútnál. 
Levettem a kalapomat 
— Tisztelt polgártársak ! — Kezdtem. 
— E megszólító» ugy látszik bizalmat 

keltett bennük. 
— Kács, kács ! — mondták és elkezdtek 

ügyelni, ami igen jól esett nekem. 
— Tisztelt polgártársak, polgártársnak ! 

Kegyetek nem is tudják, hogy micsoda 
gazságok történnek kegyetekkel. Kegye-
teket hizlalják, hizlalják ... 

— Háp, háp, háp ! — kiabált egy koro-
sabb kacsa, 

— Kegyed rosszul sejti, — mondtam. 
— Önöket hizlalják, de nem azért, hogy 
kegyetek jól érezzék magukat. 

— Kácsá, kácsá kács,— mondta az öreg. 
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a kacsák forradalmát 
— £Tííjt», Ziáp , kácsá, H ÁCS, — kiabálták a 

kacsák lelkesén. 
Minden a legjobb utón haladt... 
E pillanatban megjelent az ajtóban 

anyám. Kezében egy szakajtó kukorica. 
Megrázta a szakajtót. Ugrált a kukorica 
a szakajtóban, zörgött. 

— Ez gyilkosotok ! — mondtam a 
kacsáknak . . . 

De azok már nom hallgattak rám, ott 
hagytak magamra, szaladtak anyám elé, 
aki jött a kukoricával... Ott hagytak a 
faképnél. És kiabáltak : Kács, hápá, háp 

Hát érdemes politizálni? 

— G'safc várjon nyugtattam meg. —• 
Kegyetek köpül ^hetenként eltűnik egy-
kettő. 

— Kács, kács, kács, kács, — kiabálták 
valamennyien. 

— No, hála Istennek, csakhogy kitalál-
ták. Igen, az az egy-kettő a vágóhidra 
kerül, azoknak elvágják a nyakát, a 
zsírjukat megeszik krumplival. 

— Kács, kácsá kács. háp ! 
— Bizony ez borzasztó. Önök ki van-

nak szolgáltatva az emberi önkénynek. 
Önöknek tehát, ha nem akarnak elpusz-
tulni mind egy szálig, öntudatra kell 
ébrcdniök, önöknek meg kell csinálniok 

Érdekes Könyvújdonságok 
a „SZIKHÁZI ÉLET" boltjában, VII., Erzsébet-kérőt 29. szém. 

MAURICE DE WALKFFE : 

A szerelmes 
Magdolna 

FratioiáMl fordította: 
PÓNGRÁCZ ÁRPÁD 

Ara IS.— K. 

ZOL\ EMIL: 

Teririkenység 
Fordított AV : 

82INI GYUI.A én 
KARINTHY EMMY 

Ara 27.—. K. 

Megjeleni a. 

Ë A N T O M A S -
sorozat XX. kfitete 

fi halott cipője 
Ara 8 . - K. 

Regény a jövőből 

A 
THACKERAY: 

I r ta : UJJ GYULA 

MÜHLBECK rajzaival 

Ara 3 5 . - K. 

ezer éven ót 
I r ta : LAMPÉRTH GÉZA 

A r a fűzve 9.— K. 
Diszkötésren... „ . 1«.— K. 

Titmarsh 
Sámuel 

Fordította: HALASI ANDOR 

Ara 1 2 . - K. 
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Érdekes uj könyvek 
(Az alább ismertetett irodalmi újdonságok 
megvásárolhatók a „Színházi Élet" boltjában, 

VI«., Erzsébet-körut 29.) 
Az elmúlt héten néhány uj könyv került a könyv-

piacra, amely irodalmi értékénél, érdekességénél 
és szépségekben való gazdagságánál fogva meg-
érdemli, hogy az olvasó különösebb figyelmébe 
ajánljuk. Az aktualitás frissesége lengi körül nem-
zeti hadseregünk bevonulása kapcsán Lampirth 
Géza szép könyvét: A magyar katona ezer éven át, 
mely végigkíséri a magyar katona ezeréves múlt-
ját a honfoglalás pogány harcosaitól, a Bizáncot 
járó ös magyar vitézektől, Nádorfehérvár régi 
hőseitől, Mátyás fekete seregétől, a kuruc labanc 
harcoktól, a napoleohi háborúkig, 48-as forrada-
'omig és a legfrissebb jelenig, a limanovai-gorlicei, 
przemysli, belgrádi és tiroli hősökig. A mai ma-
gyar vité/. elevenen szivünkbe zárt képe melle oda 
kerülhet inost 11 ár a múlt idők magvar vitéze is, 
hiszen harcos kedvükön, elszánt bátorságukon, 
példátlan hősiességükön kivül, kedélyük, virlus-
kodásaik, tréfáik és pajzánkodásaik is ugyanegy 
lőről valók. Szines, elevenen pergő képekben 
tárja lel Latnpérth a/t. amit a történelem, a legen-
dák és a hagyományok a magyar katona bravúr-
jairól, kalandjairól, viié/.i cselekedeteiről ezer éven 
át feljegyeztek. A könyv bolti ára kötve 14. , 
főzve !),— korona. 

Nagy regény Zola Emil: Termékenység cimü 
világhírű rative. Zola Emil, akinek mindeifkönyve 
a mélyenjáró gondolatok valóságos kincsesbá-
nyája, amellett, hogy páratlan érdokcsségii el-
t'eszélö : ebben a könyvben o,iyan problémát vet 
M. mely ma a háború pnsztilásától megritkul4 

emberiség egyetemes problémája. Amikor könyvé4 

megitta, csak Franciaország állapotai leb.gtek 
Zola szemei előtt s ma a sors tragikus fordulása 
a?, egész világ érdeklődésének homlokterébe he-
lyezte ezt a könyvet, Zola .Evangélium" soro-
zatának legértékesebb kötetét. Az emberiség sor-
ban aggódó lélek nagyszerű megnyilatkozásának, 
optinistává lett hitének hátteréből elragidó sz* p-

( 3 ) i a r i x i s " ) 
'--..Jos borszesz. 

séggel bontakozik ki az érdekfeszítő regény a 
maga szenvedő, csüggedő és remélő, uj, boldogabb 
jövőért küzdő alakjaival. Színi Gyula és Karinthy 
Emmy művészi fordítása méltó a nagy alkotáahoz. 
A könyv ára 27.— korona. 

Thackeraynak a nagy angol regényírónak a 
magyar olvasó előtt szinte ismeretlen műve : 
Tit marsh Sámuel története. Pedig Titniarsh Sámuel 
története, amelynek világhírű szerzője „A nagy 
Hoggarty-gyémánt alcimet is adta, telivér l hacke-
ray-regény, méltó társa a „Hiúság vásárának". 
Thackeray ebben a gyönyörű nuivében is realista 
a szó legnemesebb értelmében, emellett jellem-
festő művésietének tökéletes remekét nyújtja. 
Titmarsh Sámuel története a kincset érő nagy 
Hoggarty-gyémánt körül forog. Eltűnése és meg 
találása számtalan viszontagságnak és kalandnak 
okozója, amelyeket Thackeray az erkölcsök és 
jellemek csodálatosan éles és találó megrajzolá-
sára aknáz ki. A kitűnő magyar fordítás Halasi 
Andor érdeme. A könyv boritékát Ékes rajza 
disziti. A nagyon szépen kiállított kötet ára 12.— 
korona. 

Balzacnak két kis remekművét hozza ,Két el-
beszélés ciiren a Modern könyvtár legújabb kö-
tete. »Sarrasine' a ciine az első elbeszélésnek, 
amely a fantasztikus és realista elemek pompás 
vegyüléke. Középkori, Borgia-vágásu alakoknak 
hclehelyezése egy előkelő párisi szalon légkörébe, 
valóban Balzac tollára méltó bizarr ötlet Épp igy 
a J'actne Cane' nak a Párisba vetődött vak 
olasz zenésznek, a szeielcm égőn piros színfolt 
jaival larküott sötét históriája is több, mint ér-
dekes. A síiluso-. forditás Kosztolányi De:sn mű-
vészi munkája. A kötet ara 3 korona 20 fillér. 

UJ DIVATLAPOK. 
a „Színházi Élet' boltjában, 

Budapest, VII. kcr., Erzsébet körút 29. szám. 

Chic Parisien ... 25.— kor. 
Grande Moda Parisienne 15 — , 
leiinesc Pat isienne, legszebb gyerek 

ruha divatlap 20.— „ 
|upes Nouvelles Parts 25.— „ 
Le Chic .T. 25 - . 
Wiener Mode Album, téli száma ... 20.— „ 
Smart, novemberi száma — ... 25.— , 
Moderne Blusen, őszi és t ü 10.— . 
Tailor made Costumes 30 — , 
Saison Parisienne - 15.— „ 
Elegante Welt No. 19 4.— , 
Die Dame, November 6.— „ 
Divat Szalon, November .. 3.50 „ 
Le Grand Chic. 2 5 - „ 
Le Grand Tailleur.. ... - 20.— „ 
Lingerie Parisienne, női és férfi 

fehérnemű 20.— , 
Mode d. Enfants, Igen kedves-gyerek-

ruha divatlap . i 21». 
Ullstein Moden Album ... 15.— „ 
Wiener Modekunst 25.— „ 
Wiener Chic - — 25.— „ 
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Szerkesztői üzenetek 
(E rovatban készséggel adunk fetvildgo3iiást a 
ttinházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, raj-
zokat nem adunk vissza és azok megőrzésére 

nem • vállalkozunk.) 
Lia. ,Ki lenne a legszebb nioziszinésznö" 

pályázatunkra beküldött fényképét szerkesztősé-
günkben megkaphatja. — Tehetség. 1 Rózsa-
hegyi Kálmán (Népszinház-u. 22.) vagy Boross 
Géza (Felsőerdösor 26.) alatti iskolájában föl-
tétlenül akceptálni fogják, ha alaposan megindo-
kolja a helyzetét. Mindakét iskolát ajánlhatjuk. 
2. Ha nagy akaraterővel rendelkezik, akkor igen. 
3. Mindeniket lehet a felsoroltak közül, majd 
ök megmondják, hogy melyiket érdemes kulti-
válnia. 4. Meg kell beszélnie személyesen. — 
Főhadnagy. Palásthy Irén férjhez megy, de egy-
előre csak a .Szászorszépben". — Sapka Rózsa 
Szolnok. Anagrainmapályázatunk már lejárt. — 
Egy bakfis. Versét — sajnálatunkra nem hasz-
nálhatják. — Silphid 13. I. Nőtlen. 2. Még nincs 
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beállitva^az uj darab. — Kii kíváncsi. G. Palota 
tér 5. alatt lakik. 2. U. nőtlen, lakik Károly körút 
8. alatt. — Bus fia. Az a kérdés, hogy milyen 
felvételekre gondol levelében. Filmfelvételekre? 
Mert ott statisztálhat, ha jó megjelenéssel ren-
delkezik, valóban minden előzetes képzettség 
nélkül. Ebben az esetben bármelyik filmgyár 
irodájában jelentkezhetik. Ha pedig szinészÍ6ko-
lára gondol, akkor, lia .tehetsége van szintén 
fölveszik valamelyik, dc természetesen előre nem 
lehet szó tandíjmentességről. Az ön képzettsége 
megfelelő. 

L. Te^sa. Mindenesetre érdekes a megfigye-
lése, azonban szíveskedjék azzal a Városi Szín-
ház igazgatóságához fordulni. — Vilma. 1. Nem 
vált el a feleségétől. 2. G. nőtlen, 35 éves. — 
A Színházi Élet hű olvasója. I. Lehetséges, hogy 
visszamenne. 2. Nem örökre természetesen. 3. 
Ezidőszerint ugy áll a dolog, hogy a Revü-Szin-
házban fognak fellépni Farkas Imre uj operett-
jében 4. A körülményektől függ. 5-ik kérdésére 
megtalálja a választ, ha figyelmesen elolvassa 
a Színházi blet legutolsó számát. — Sphinx. 
Mi már egyszer üzentünk kegyednek. Bizonyára 

Az idal könyvpiac legértékesebb 
újdonsága ! 

H M S M Ë M L 

70QO17O7ZV csgrtrmztasi 

at? >f,*talt>aVGAPCrr* «-— .vS 
Ara 13.~ korona. 

Kapható a „Színházi Élet" boltjában, 
Budapest, VII., Erzs ;b.ct-körut 20. s t. 

83858383 

^ Ezt 

©838388 

Eufonoh, gramofonok 
fi 

hanglemez-újdonságok 
ISIIÉ nitov vâlosztékbon ! ! 

Rangsztrotthan 
Fekete Klbilf 

mesternél 

József k ö r ú t 
víglcg eltávolít Bsc H Man« 
kozmetikai tntézets. Mindennemű 
szépséghibák kezelése, szeplöel-

tivolitís, ráncok Vi»imilá«f. nrcgoíBlés és arcmasszázs |u-
tinyo« bérletben Budapest, VU,, Abois*f-utca 8. szám. 

H a l i i z á l a h a t 

HObCZER LAJOS Ä6 ."LÄ'4™' 
BUDAPEST, RAKÓCZI-UT 18. SZÁM. 

KzBton értesíti t. ilíletfelPtt, Uogy nagymonnyltégO UUI 
(didi áru érkezett, u. m. Kalodont, Kalodertua, különféle 
rogkrémek, szappanok, partöruOk, dpflkréiuek e tobbféia 
kozmetikai éihAïtai-tâ»! cikkek. Árnsitin riRffvban énklüölny 

ben. — Rendelés ajánlatom, mlg a készlet t a r t . 

I)r. flesclUéle C K A B O F O R M 
Lcghamirlbb . . 
meistBotetl: V KENŐCS UJBÓk KAPHATÓ. 
Viaakotegságet, sömör«, ótvart, rUheïségut. 

Nem piszkít,'szagtalan, aappal is haeznAlbató. 
6, 8 é s 2 0 k o r o n á s d o b o s o k b a n . Rapbató min 
den gyAgytArban, 

FOraktftr: K ; Török J. « M , p e , t B ' 
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kikerülte figyelmét a válaszunk. Eszerint a kér-
dezett művész Aréna-ut 19. alatt lakik és egy 
nagyváradi urileányt vett el feleségül. Jelenleg 
szabadságon van, 

Előfizető. A lapokat elküldtük, előfizetése 
decz. 31-én jár le. — Virányi, Kolozsvár. Föl-
keresheti ebben az ügyben az igazgatót. Az 
Operában d. e. í l - 1 között megtalálja. Titkárja 
áital kell magát bejelentetnie, — Mozi. Lajta 
Andor Filmművészeti Évkönyve e hó végén 
jelenik meg. Előfizetéseket még lehet beküldeni 
Siefánia-u. 23. alá. — P. J. 1. Harsányi Zsolt 
(Margitsziget.)2.HatmathImié (Fővárosi Orfeum.) 
L Renée. Kérdéseire már válaszoltunk, bizonyara 
kikerülte figyelmét. Tessek talán személyesen 
fö!keresni bennünket, a rovatvez tő készséggel 
áll rendelkezésére. — Sz. Erzsébet. Palota-tér 5. 
aiatt lakik. — Szinházkedvelö. 1. Erre kérdéste 
most nem tartjuk időszerűnek a feleletet. 2. Elő-
ször az operaházi balletben volt, később elvé-
gezte Rózsahegyi Kálmán iskoláját, a Star film-
gyár fedezte fel. 3. Nem szükséges mert bár-
melyik filmgyár irodájában jelentkezhetik. 4. 
1894 ben. 5. Beküldheti akármelyik kabaré igaz-
gatójához. — Star-film. Legnagyobb sajnálatunkra 
nem vehetjük hasznát. 

Szakorrosi 
VII., Dohány-ntoa I 

r ende lő 
Intézet . 

Rendel: 11—1 és 4—7 óráig. 

Rvf l l l ánvn i i s f gyöngyöt et ,piatinát, használt éktze-
Illl l l lCif&linaii reknt mindenkinél diágátbaD vi-p« 
Stékelv Emil éWszertillete, Budapest, Klruiyn 51. Teréz-tem-
plommal number . . Címre t e s e í t flgye.nl Telelőn Jóisc-flOc-tS 

„ SZÍNHÁZI É L E T É VKÖNYVE , 

Plűutszeíi Almanach 
Szerkesz te t te : INCZB SÁNDOR 

A színház, irodalom éa művészet minden ágáról, read-
kivfü sok 6» érdekes olvasni való, becses adatok, to-
vábbi novellák, versek, espayk a legkiválóbb irók 

tollából, ra jzok, fotográfiák fatb. 

A vaskos kötet á r a : 12 k o r . 
Kapható minden könyvkereskedésben, tőzsdében ín a 
SZINHÁZI ELET Bui t já tan , (VII. Erzsébet-körnt Î9 ) 

Nőifodrászati, ondoláló. manicür és kozme-
tikai tanintézetein VI. Horn Ede-utca 12. 
Tanítványaim foglalkoztatásáról gondoskodok. KzAntóné 

szépitő szerek királya, intel l igens 
nfi toilett asztalán nem hlányozhxtlk. 
Négyféle minÖBŐgben éjjeli (znirosi.nap-
pali, kámforos éa rózsaszínű minőség-

ben kapható az egéez országban mirdenOtt. 

Somogyi István szöcs 
Elegáns késiárut — Divatos átalakítások. — Szolid árak. 
VIII., Rákóczi-Ut 23. I. emelet 

• A9E XJrâuia színház mellette 

MŰVÉSZI FÉHYHÉPLflPOlf 
KQlOnleges újdonság! H 

DARABJA 3 KORONA. PARABJA 3 KOROMA. 

Felvételek „A farsang tündére" 
nagysikerű operettujdonságból: 

LÁBASS JUCI, SOMOGYI NUSI, 
SZIRMAI IMRE, LATABÁR ÁRPÁD 

= p o m p á s szerepeikben.=r 
Csakis a Szintlázi Élet boltjában kaphatók ! 

KEDVELT KOTTÁK 
a Színházi Élet boltjában, VII., Erzsébet körút 29. 
Azon a szerda délutánon (Kovács Károly) 10.— K 
Azóta, ugy félek a lómbhullatástól . . . 

(Kovács Károly) 10.— K 
Azt hiszem csalódtam önben! (Kovács K.) 10 — K 
Én nem tudom mért? (Zérkowitz Béla) 8.— K 
Jársz-e még Budára alkonyatkor? 

(Kovács Károly) ... 10.— K 
Jöjj vissza . . . ! (Ripper József) 4.— K 
Jucikám ! (Márkus Alfréd) 8.— K 
A legelső (Dienzl Oszkár) ... ... ... 8.— K 
Szerelen.kovács 1 (Turay Mihály) 4.— K 
Tanuljunk esperantót ! (Donáth Jenő) 5.— K 
Útban hazafelé (Dr. Mihók Ernő) ... ... 6 . - K 
Gróf Rinaldó I.—II. (Szirmai Albert) ... 32.— K 
A mi ezután j >n (Kovács) ^ ... 10.— K 
Nem köt magához stmmi emlék 

(Kovács Károly)... ... ... 10.— K 
Szegény lányok (Szirmai Albert) 8.— K 
Be könnyű volna (Nádor—Békeffy) ... 10.— K 
Gyűlölöm (Ötvös - Pá)) ... 10.— K 
Fedik vissza áriak (Öivös—2ágon) ... 10.— K 
Kár minden nőt (Rieger-Bródy) 10.— K 
Nevető leány (Budav-Mihály) 10.— K 
Szerződöm az Operába (Néma—Mihály) 10.— K 
A táncok, a láncok (Buday—Mihály) ... 10. K 
Üzenet (Hetényi—S?enes) ... ... ... ... 10.— K 
Goddam (Szenes-Grósz) ... ... ... 10.— K 
Jobb láb, bal láb (Zérkowitz Béla) ..." 8.— K 
Jöjj Rudi cuki pubi (Z. Kun Andor) ... 10.— K 
Legenda (Harmath-Buday) ID.— K 
Nem bánom, juszt se bánom (Zérkowitz 

Béla) 8 . - K 
Parancsoljon velem asszonyom (Beppo 

operettből, Zérkowitz Béla) 8 — K 
Szerettem-csalódtam (Zérkowitz Béla)... 8.— K 
A szivem, a szivem (Zérkowitz Béía)._. 8 . - K 
Tésztafélé (Harsányi- Losonczy)... 10.— K 
Tudom (Z. Kun Andor) 10.— K 
A farsang tündér* 1/11. (Kálmán Imre) 32.— K 
LIH bárónő l/H. (Martos-Husika)... ... 4 0 . - K 
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Színházi képrejtvény 
Megfejtési határidő t'>!''. uoyeinbcr 29 

A me^lejlést és a megfejtők névsorát lapunk 
51. számában közöljük. 

A megfejtők között a kővetkező dijakat sor-
soljuk ki : 

I. d j: Színházi Élet Almanachja. 
II. dij: Rátkay Márton sajátkezű aláírásával 

ellátott arcképe. 
( 1 i. dij : . Tanuljunk esperantot" cinifi kotta, 

irta Szenes—Donáih. 
A Színházi Élet 47. számában közölt képrejt-

vény helyes megfejtése: Amikor az asszony 
ideges. 

Az I. dijat a Színházt Étet .Almanach" ját 
Weisz Olga VI., Eötvös-u. 35. II. 15.. a li. dijat 
Csortos Gyula sajátkezű aláírásával ellátott fény-
képét Gyémánt J^nos Elemér u. 38, a 111. dijat 
Ripper József .Jöjj vissza" cimil kottáját Schle-
singer József VII., Nefelejts-ii. S3. II. 33. nyerte el. 

Helyesen fejtették meg még : Sugó Géza Lajos-
utca 33., Kármán Ottó Almássy tér 3., Gilion 
Teréz • Vist Imre 14., özv. Ladányi Jánosné 

S2INHÀZ) Pl RT 

Akácfa u, 47., Molnár Amália Izabella u. 10« 
t-'odor Gyuláné VisI Inite u. !4., Qilíon Mariak« 
Peteae küfuí 26,, Székács Béláné Rákóczi-tit 74.. 
Hawlitzek l ereiic Aniuássy-ul (9., Orünbergcí 
Renée Horn Fde-u 18., Pollák Irén Pet6íi~u. 10., 
Krelsler Erzsi Szentendrei ut 47.. Geiringer Ottó 
Vörösmarty u. 43., Schlesinger Hermin Mátyás-u. 
9., Stejner Tibor Rózsa-u. 59.. Belacsek Vilira 
Kispest, Fischer Jolán Klauzál-tér 9 , Czenner 
Kálmánné Szondy-u. 82., Kertész Margit Hideg-
kufi-ut 4 , Könnöczy Gizi Damjanich-u. 18., Czig 
1er Lilly és Irén Rákóczi-ut 86., I iindler Lucyka 
és Terike Soroksár, Klein Irén Német-u. 6 , 
Bergstreit Erzsi Orczy-ut 38., Váradi Atulor 
Andrássy-ut 86 , Ballagi Magda Andrássy-ut 86., 
Steiner Ernő Rákóczi tér 15., Hállóssy József 
Erzsébet-körút 18., Szabó László Batthyány-u. 
48., Kern Matild Rákóczi-ut 26., Bertisek Aranka 
Thököly-ut 40., Vértes Miksa Szondy-u 86., 
Adler Egon József-kőrut 26., Osztreicher Arfur 
Damjanich-u. 46., Friedmann Rózsi Bajzs u. 40., 
Kun Boriska Csángó-u. 6., Berger Anna Iza-
beila-u. 73., Ernyei Rica Podmanicky-u. 5.. Spitz 
Andor Jászberényi-ut 36, Garami Géza Dem-
binszky-u. 18.,- Rottmann György Wesselényi- u. 
33., Molnár Annuska Kőbánya, alsó p. u., Stern 
Dezső Kazinczy-u. 10., Stern Ármin Károly körút 
3., Dolinszky Vilmos Koszorú-u. 19., Sziklai 
Dezsfl Népszínház-u. 17., Fricsí Annuska Óriás-
utca 23., Farkas Irén Kiskunhalas, Szauervein 
Ilona Sörgyár-u. 10.. Fekefe Róisl Rotfenbiller 
utca 34., Fischer Blanka Stefánia-ut 17., Dr. 
Nánássy Ödön Stáhly u. 5., Szende Erzsébet 
Rottenbiller-u. 44, HoffmaHn Erzsi Ügynök-u. 
24., Síittö Ferenc Döbrenteí-tér 6., Schuszter 
Terus Pacsírta-u. 8., Faragj) Böske Enyedi ti. 14., 
Zorád Etelka Ferenc-tér i. 

A szerkesztésért felelős : INCZE SÁNDOR 
Igazgató MOLNÁR IMRE 
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Nyomatott Thalia muiiitéiMt itft. ég könyvnyomda rt-nál Budapest V., Caákyn. 12 i4 






