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A magyar Rostand 
(Ábrányi Emil műfordításai) 

Hogy a magyar nyelv ősi, ázsiai 
szerkezete ellenére mennyire alkalmas 
a tőle szervesen különböző európai 
nyelvek megértésére, azt talán csak 
egy német filológus tudná kimerítően 
kifejteni, ha véletlenül magyarnak szü-
letik, beleszületik a nyelv szelle-
mébe. Egészen érthetetlen, de mégis 
ugy van, hogy például a klasszikus 
latin és görög irásművészet formai 
szépségeit sokkal tökéletesebben lehe-
tett átmenteni az idegen és exotikus 
magyar nyelvbe, mint a belőlük szár-
mazó franciába és olaszba — egyebet 
ne mondjunk, csak arra utalunk, hogy 
például a francia nyelv teljességgel 
alkalmatlan időmértékes verselésre, a 
görögöket és latinokat alexandrinusok-
ban fordítják, ugyanakkor, mikor ná-
lunk Vörösmarty és iskolája ezidő-
szerint Európa legragyogóbb hexame-
tereit lüktetik. A latin nyelvek nemes 
hajtása, átojtva e vad és izmos növény 
fanyar törzsébe, pompásabb gyümöl-
csöt termel, dusabbat, gazdagabbat, 
izesebbet és zamatosabbat, mint mikor 
egymással kereszteződnek. 

De eltekintve ettől a nyelvi • saját-
ságtól, az újkor magyar irodalmának 
van még egy külön szerencséje is, va-
lami, ami nyilván a magyar lélekben 
gyökerező kulturszomjuság bizonyítéka 
is egyben : hogy nálunk a műfordítás-
nak egészen külön, szokatlan kultusza 
volt mindig az irodalomban. A valódi 
költőt és formaművészt a nehézségek 
és akadályok és korlátok izgatják leg-
jobban ; és hogy a magyar költők 
aránylag többet fordítottak mindig és 
nagyobb sikerrel, mint a németek és 

angolok és franciák egymás közt, 
annak az oka éppen ebben az ellen-
mondásban van, hogy magyarra ne-
hezebb fordítani. 

Annyi bizonyos, hogy néhány cso-
dálatosan szép és tökéletes műfordí-
tása van irodalmi kincstárunknak ; 
szinte egymásnak teremtett lelkek ta-
lálkozását érezzük abban a véletlen és 
szerencsés eseményben, amelyet Vö-

ÁBRÁNYÍ EMIL 
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rösmarty Lear király-*, Arany Ham-
let-je, Petőfi Coriolanus-a jelent. Ko-
runk nagy époszai és regényei is mes-
terkezekre akadtak a magyar nyelv 
birodalmában — kiben ne élne zengve 
és andalítón Bérczy Károly naiv bájú 
Anyegin fordítása, egyike a legneme-
sebb szöveteknek, mely magyar és 
egyben orosz, egy idegen nyelv illatát 
lehellő tiszta és tökéletes nyelv? Akik 
Dosztojevszkij, Tolsztoj és Turgenyev 
remekműveit németül és franciául ol-
vasták s azután megint magyarul, azt 
mondanák, hogy a magyar nyelv talán 
rokonabb az orosszal, mint amazok, 
annyival mélyebben és tökéletesebben 
értik meg annak szellemét : holott ezt 
a hatást egyszerűen Szabó Endrének 
köszönhetjük, aki az orosz remekmű-
veket fordította, ugy, hogy nemcsak a 
mondanivalót, de a formák szellemét 

otthonossá tette nyelvünkben. 
Ábrányi Emil, aki a század legna-

ROSTAND EDMOND 
a Sasfiók szerzője 

gyobb romantikus költőjének, Edmond 
Rostandnak Cyranóját és Sasfiókját köl-
tötte meg magyarul, egyik legfőbb 
bizonyítéka a magyar kultura eme ha-
gyományos szerencséjének. íme egy 
mű, ami a tökéletesség erejével hat. 
Jól tudjuk, hogy Rostandot a legna-
gyobbnak nevezni, egy kicsit hadüze-
netet jelent az esztétikai elméletek terü-
letén azokkal szemben, akik össze-
zavarva a költészetet és filozófiát, köve-
telményekkel állanak elő, a művészet 
és élet viszonyát valami elhatározott 
dolognak képzelvén. A valódi költők 
azonban, kik egy életen át, szóban cs 
Írásban ábrándoznak a nagy műről, 
amint meg kellene alkotni s amihez 
képest a legszebb vers is csak vázlat 
és gyakorlat és erőpróba : hódolattal 
hajolnak meg a lángész előtt, aki ezt 
a művet meg is alkotta. Mert Cyranó 
és a Sasfiók művek, a szónak abszolút 
értelmében — fölötte állanak minden 
alkalmazott kritikai rendszernek, külön 
törvények világa : bármennyire zárt és 
elhatárolt világ, mégis végtelen, mint 
a kör, mely visszatér önmagába — 
egyenrangú a külsé világgal. Még az 
égyéni vonás és eredetiség követel-
ménye is erőtlenül hull vissza róla, 
tárgytalanná válik — Rostand nem is 
egyéni és nem is eredeti, nem is lehet 
az : egy nemzet és faj géniuszát szólal-
tatja meg, összessége ama személy-
telen erőknek, amik egy nyelv költé-
szetének egész múltját foglalják maguk-
ban s melyet a költők ugy adnak ét 
egymásnak, mint drága örökséget. Két 
drágakő e két mű : értéküket az elemző 
művészettudomány nem határozhatja 
meg, mert nem tudja felbontani — csak 
abból a csodálatos hatásból következ-
tethet rá, amivel egyformán kápráztat-
nak könyvben épugy, mint színpadon : 
— csak az indulat rendkívüli hőfokát 
sejtheti meg, melyben, — mintahogy 
gyémántkristállyá áll'össze legpokolibb 
izzásában a közönséges szén — elvá-
laszthatatlanul forrott egybe két ollen-
tétes lelki elem : lira és drámaiság. 

És az n költő, aki ezeket a nemzeti 
és faji összetevőket oly tökéletesen 
szólaltatja meg a tulajdon nyelvén, 
mint Ábrányi Emil : nemcsak a maga 
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kivételes tehetségét próbálta ki, hanem 
bizonyságát szolgáltatta annak is, hogy 
a két nemzet és faj géniuszában van 
valami rokon lendület, közös sors : 
nem véletlen az, hogy a nyelvek figyelő 
hangvillái közül épen a magyar zengett 
fel ily tisztán, mikor a francia mester 
megpendítette a zongorahurt. 

És nem véletlen az a páratlan szín-
padi siker, mely egész Európában talán 
leginkább minálunk hirde te örök dicső-
ségét, a halandó elméletek és okosko-
dások közöft, a halhatatlan frázisnak. 
Ábrányi problemaiikusan tökéletes Sas-

fiók-ja, mint minden tökéletes jelenség : 
két, egymásnak ellentmondó és egy-
mást látszatra kizáró feltétel egyesülé-
séből származik : tökéletesen magyar 
és mégis egészben francia. A nyélv, 
a szavak, a rimek hazulról valók, ha 
olvasod a művet: színpadról hallgatva 
mégse vész el semmi abból a dobbanó 
lendületből, abból a részegítő szárnya-
lásból, ami minden zeneművek közül 
örökidőkre kiemel két semmi zenemű-
höz nem hasnnlitható dalt : az egyik 
a Marseillaise, a másik a Rákóczi-induló. 

Karinthy Frigyes 

•(Beöthy László kezeirása és fordítása) 
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S A S F I Ó K 2 0 0 
Annyira mai eljutottunk színházi kul 

tura dolgában jó néhány eve, hogy sza 
zasokba menő operett előadás-sorozatok 
nem tartoznak a ritkaságok közé, de a 
drámai szinpad nem nagyon ismeri még 
a jubileumi esték fogalmát s csak nagyon 
rövid ideje annak, hogy megszakítás nél-
kül, egyfolytában érjen meg egy dráma 
ötven-száz estét. Hát még verses dráma, 
sőt verses történelmi dráma f Az aka-
démiai pályázatokon aranyakkal jutal-
mazott művek rendesen még az első 
előadás örömét sem tudják megérni és 
van egy neves irónk, akinek színműve 
évekkel ezelőtt a bemutatóján érte meg 
egyúttal utolsó előadását is. Most azon-
ban nem magyar iró darabjának jubile-
leumáról van szó. A francia Rostand 
világhírű verses drámája, „A sasfiók" 
érkezik a közeli napokban, (december 5-
én) kétszázadik előadás ritka állomására. 

T. FORRAY RÓZA 
(Mária Lujza) 

Magyar Színház — Sasfiók (Verres felv.) 

Tizenkét esztendő alatt erte meg ezt 
a diadalt nálunk a francia esprit legkul-
turáltabb képviselője, a huszadik század 
legnagyobb francia lírikusa,akinek kétség-
kívül legnépszerűbb műve a „L'aiglon", 
Napoleon szárnyatört fiának költői fel-
dolgozásu színpadi históriája. A tizenkét 
esztendő voltaképen csak azt a távol-
ságot méri, amely az első előadást a 
kétszázadiktól elválasztja. Voltak évek, 
amelyekben pihent „A sasfiók", évek 
egymásutánja, melyekben színre sem 
került. A bemutató után meg sem állt 
a darab néhány jubileumig, azután időn-
ként újra, újra diadalmaskodott, az idén 
pedig évadnyitás óta le sem került még 
a Magyar Szinház játékrendjéről. 

Már annak idején, mikor először ke-
rült nálunk előadásra „A sasfiók", nagy 
merészségnek vették Beöthy László el-
határozását. Kevéssel azelőtt járt nálunk 
társulatával Sarah Bernhard, az igazi 
„sasfiók", az őse valamennyinek, aki 
a gloire tündöklő hazájában vitte dia-
dalra Rostand remekét. Maga az elő-
adás, a mise en scène nem volt ideális, 
nem is volt hibáktól mentes, de a nagy 
Sarah mindenért kárpótolt, betöltötte 
a színpadot törékeny alakjával, mely 
fehérségében és karcsúságában ideáli-
san illett a reichstadti herceg személye-
sitéséhez. És nemsokára utána egy 
fiatal magyar színész öltötte magára 
a reichstadti herceg fehér jelmezét, 
hogy Wagram ködös síkságán elsza-
valja extatikus monológját és sikert, 
hallatlan sikert arasson a magyar szín-
művészet dicsőségére. Kétszázszor ját-
ssza immár Törzs Jenő „A sasfiók"-ol 
ugy, ahogyan Rostand megálmodhalta 
egykor. A nagy költő nem látta a ma-
gyar előadást, Beöthynek a bemutatóra 
szóló meghívására csak egy végtele-
nül udvarias és lelkes távirattal felelt, 
amelyet ereklyeként őriznek ma is a 
Magyar Szinház társalgójának falán. 
De nem hisszük, hogy Rostand csaló-
dást érzett volna Törzs alakításának 
láttán, hiszen csak a szerzői utasítást, 
a szövegben előforduló jellemzéseket kell 
összehasonlítanunk e művészi produk-
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cióval, hogy megállapíthassuk, mennyire 
egész, milyen tökéletes. Színészi telje-
sítménynek, de fizikai munkának is 
elsőrangú, amit Törzs „A sasfiók" két-
száz előadásán véghezvitt. Egyetlen-
egyszer sem mondott le, mind a két-
száz estén ő játszotta a fárasztó, nehéz 
szerepet. Hűséges társa itt is Forrai 
Róza, aki majdnem ugyanannyiszor 
személyesítette Mária Lujza kissé pasz-
sziv alakját. Majdnem ugyanannyiszor, 
mert betegsége idejében egyszer két 
hétig Zala Karola helyettesitette. De 
Törzszsel együtt tartja a rekordot a 
kitűnő magyar Flambeau, a zengő hangú 
Körmendi János, akit meg kell sirat-
nunk mindannyiszor, mikor a becsület-
renddel díszíti fel magát, hogy meg-
haljon a „sasfiók"-ért. 

Mikor a proletárdiktatúra szerencsés 
kimultával ismét éledni kezdett az élet 
és lassan, tétován kaput nyitottak a 
színházak, nehéz dilemma előtt állott 
a legtöbb pesti színházigazgató. Mit 
játszanak, mit adjanak a színháztól 
elszokott közönségnek ? Mert, hogy 
„mindenkié" lett a szinház, az igazi 
publikum kénytelen volt egyszerre le-
mondani erről a szellemi és kulturális 
szükségletéről. Merész ötlettel, de zse-
niális megérzéssel ekkor vette újból 
elő Beöthy László „A sasfiók"-ot. És 
miközben félve, aggódva lessük, vár-
juk a kibontakozást, reméljük azt a 
megnemesedett internacionalét, amely-
ről gróf Apponyi Albert mondott fen-
költ szavakat a választóihoz intézett 
nyílt levelében, porba sújtott, földig 
alázott, megcsonkított és durva mócok-
tól megszállott országunk fővárosának 
egyik színpadán felcsendültek a francia 
gloiret dicsőítő nagyszerű rigmuso ., 
magyar színészek szavalták a ma leg-
nagyobb lírikusának verseit és magyar 
közönség tapsolt estéről-estére a reich-
stadti hercegnek. Vájjon tudja-e ezt 
Parisban az ötös-tanács? Vájjon mi-
lyen táviialot küldene ma a tizenkél 
esztendő elölii párjának Rostand? 

És antikot kapcsolatba hozzuk a Ma 
gyar Szinház nagyjelentőségű, ritka jubi-
leumát az aktuális politika eseményeivel, 
kell, hogy felbuzduljon bennünk a hit, 
megerősödjék bennünk a ludat; vagyunk. 

Kulturánkat, művészetünket nem sem-
misíthette meg, nem tehette tönkre sem 
a háború véres négy éve, sem a dikta-
túra négy vörös hónapja, sem az idegen 
megszállás megalázó ténye. Vagyunk és 
leszünk ! A francia gloire-t magasztalja 
Rostand gyönyörű drámája, de „A sas-
fiók" kétszáz magyar előadása a magyar 
színművészet, a magyar színjátszás el 
nem muló dicsőségét hirdeti. 

ANGELO mester, akinek művészi fotográfiáit 
a közönség a Színházi Élet révén épp annyira 
megismerte, mint megszerette, most Vilmos 
császár-ut 14. alatt, az Andrássy-uttal szem-
ben önálló műtermet nyitott. Ez természetesen 
azt jelenti, hogy a mesternek most mér foko-
zottabb mértékben lesz alkalma a hozzá for-
dulók igényeit kielégíteni és kivételes tehetsé-
gét az eddiginél is intenzivebb módon érvé-
nyesíteni. 

TARNAY ERNŐ 
(Metternich) 

Magyar Szinház — Sasfiók ( \ erres jeív.) 
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Epizódok a „Sasfiók" előadásai közben 
A főbizalmi 

A „Sasliok" egyik próbáién történt. A da-
rab ötödik felvonásában tudvalevőleg bevonul 
a császári család, az egész udvar, rokonok 
stb. Már éppen ennél a bevonulási jelenet-
nél tartottak, de a személyzet sehogysem akart 
bevonulni. Tudniillik egyszerűen nem jöttek el. 
Végre egy személy megjelenik a szinpadon a 
rokonok köziil. 

Tf>RZS*|ENÖ 

Pe mit tes* isten. A román megsiállásnak 
is vége sxskadt, ki lehetett adni » kritikus 
páholyokat. Nem volt már ezentúl cßy Iolt séni 
a nézőtéren. 

Te — kérdezte Vándory a mellette álló 
Csiszértöl — ezentúl ennyiből fog állani az 
egész udvar ? 

Hát minek jöjjenek el mindnyájan — felelte 
Csiszér. Elküldték maguk helyet a — főbizalmit. 

Ugyanis ez közvetlen a diktatúra után történt. 

Az üre.s páholy 
A románok — a megszállás alatt — a tisz-

tek részére minden színházban két páholyt rek-
viráltak. Ezek a páholyok aztán nagyon gyak-
ran üresek maradtak, mert a tisztek nein men-
tek el az előadásra, a páholyokat viszont ki-
adni nem lehetett. 

Amikor a „Sasfiók" sorozatos előadásai új-
ból megkezdődtek s a Magyar Színház néző-
terén igazén egy gombostűt sem lehetett le-
ejteni, annyira tömve voltjszinte bántóan meredt 
ki néha a román tisztek igénybe nem vett 
üresen feketéllő páholya. 

Egyszer azonban megtörtént, hogy az egyik 
páholy valahogyan mégsem kelt el. A színé-
szek, akik természetesei» minden este figyelik 
a nézőteret, megdöbbenve konstatálták ezt a 
körülményt. 

Legjobban 2. Molnár volt megijedve. Egész 
konsternálódva kérdezte Körmendytő!: 

Az istenért csak nem jöttek vissza a 
románok ( 

A türelmetlen Flambeau 
Ez akkor történt, amikor még Csoitos ját-

szotta a ,,Sasfiók"-ban Flambeaut. A negyedik 
felvonás közepén tudvalevőleg Flambeau ön-

A j 
V/vwH* 

KASIÇH ESZTER 
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gyilkos lesz. Ez a jelenet sehogysem tetszett 
Csortosnak, nem mintha talán olyan nehezére 
esett volna a színpadon meghalni, hanem azért, 
mert körülbelül husz percig kell még a — 
lel vonó s végéig — hbltan maradni a szincn. 

Ügy este történt aztán, hogy Csortos nagyon 
meghűlt és semmi szin alatt sem volt hajlandó 
annyi ideig a földön feküdni. 

No de hát a darabot nem lehet megváltoz-
tatni, annál is kevésbbé, mert éppen a földön 
fekvő Flambeauhoz van a Sasfióknak egy 
hosszú dikciója. 

JANKOVICS MAüDA 

Csortos nem tágított. 
A rendező utasításától eltérően a szin egy 

olyan sarkában követte el az öngyilkosságot, 
ahonnan csak pár lépés volt a kulissza. 

Öngyilkossága után aztán pár perccel mintha 

mi sem történt volna, szép csendesen kimászott 
a színfalak mögé. 

A kétlaki Tarnay 
tudvalevőleg nemcsak kitűnő 

rendező is. Ebben a 
Tarnay Ernő 

színész, hanem kitűnő 
két minőségben aztán megtörténik, hogy a 

URAY TIVADAR 

színész Tarnay néha ellentétbe jön a rendező-
Tarnayval. Természetesen ezek az ellentétek 
nem olyan nagyok, hogy el ne simulhatnának, 
elvégre is a rendező Tarnay néha egy kicsit 
el is néz egyet-mást a színész Tarnaynak és 
kontra. Egyszer azonban tényleg baj törtérrt. 

A Sasfiók emlék próbáján történt, hogy 
Tarnay Ernő (a színész) hogy hogy nem, de 
mégis csak elkésett, még pedig — mi tagadás 
— jócskán. Megtörténik ez a legjobb csalá-
doknál, akarjuk, mondani a legjobb színészek--

BÁTHORY QIZA CS1SZÉR HORVÁTH 
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Lázár igazgató erre már dühbe jött. 
— Mi még nem is tetszik ? Hát jegyezd meg, 

hogy a legnagyobb disznóság, amit te csinálsz, 
így elkésni és fentartani mindenkit. 

De tovább mér alig folytathatta. Tarnay (a 
rendező) megölelte s hálásan mondta : 

— Köszönöm. Meg vagyok elégedve. 

VÁNDORY GUSZTÁV 

Lázár igazgatóra ezáltal nem könnyű teladat 
vart. Példásan megbüntetni az elkésett színészt 
a rendező panaszára, csakhogy a följelentő és 
a büntetendő is egy ugyanazon személy. 

Mit volt mit tenni, Lázár igazgató egyez-
kedni próbált. A rendező Tarnay hajthatatlan 
volt a szinész Tarnayval szemben. 

— Legalább azt mondd meg, •— mondta 
Lázár Tarnaynak, milyen büntetést szabjak 

KORMENDY 

A félelmetes rendőrminiszter 
Ennél a történetnél a főhős nevét elhallgat-

juk, hogy miért, ki fog szólni a következőkből. 
A „Sasfiók" negyedik felvonásában a „reich-

sladti herceget" elfogja a rendőrminiszter, akit 
ezúttal személyesített. Egy előadás alkal-
mával hiába várják, csak nem jön. A villamos 
jelző ugyanis elromlott. Végre, amikor már 
Törzs valóban nagyon szerette volna már ma-
gái elfogatni, hanyatt-hoinlok, elkésve meg-
érkezik a várvavért rendőrnunisztei', csakhogy 
— négykézláb. 

Ugyanis az történt, hogy n mi lendőrmi-
niszterünk, akinek, mint a hatalom megszemé-
lyesítője kellett volna jelentkezni, sietségében 
egyszerűen elbotlott s ahelyett, hogy emelt 
fővel, diadalmasan érkezeit volna, hát — egy 
kis baleset" folytán — csiiszva-mászva jött 
ahhoz, akit neki kelleti volna — elfognia. ANDUK1TY IDA 

nél is, el is simult volna a dolog könnyen, 
csakhogy most a mi elkésett Tarnaynknak a 
legszigorúbb rendezők egyikével volt dolga, 
aki pedig nem volt más, mint — Tarnay Ernő. 

Nem volt mentség. Az elkésettre szigorú 
büntetés vér. Hamar Lázár igazgató elé, hadd 
vegye el a bűnös méltó büntetését. 

rád. Pénz ? Megfenyités ? Megfenyités ! — volt 
a válasz. 

Lázár igazgató erre elővette Tarnayt (a szí-
nészt) és megmondta neki, hogy igy meg ugy, 
ez nem illik elkésni stb. stb. 

Tarnay a rendező szemmelláthatólag nem 
volt megelégedve az elintézéssel. 
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Kukorica János kalapja 
A Király Színházban már serényen 

készülnek a legközelebbi nagy ese-
ményre, a „János vitéz" reprizére, 
amelynek ezúttal különös ünnepi szí-
nezete lesz. Bakonyi Károly és Kacsóh 
Pongrác népszerű daljátékát tudvalevő-
leg a magyar géniusz fellendülésének 
hatása alatt tűzik ismét műsorra és ez 
alkalomból Bakonyi Károly ünnepi pro-
lógust irt a darab elé, amelyet Fedák 
Sári fog elmondani. 

A díszletek már előkerültek ismét 
és festők dolgoznak rajtuk, hogy kissé 
felfrissítsék őket, előkerültek a raktá-
rakból a különböző kellékek is, Bagó 
vándortarisznyájától a francia király 
koronájáig minden és a napokban Fedák 
Sári is előszedte garderobejából János 
vitéz ruháit és átadta az egész retye-
mutyát hűséges öltöztetőnőjének, a ki-
tűnő Tóthnének. Tóthné ugy hozzá-
tartozik Zsazsa színpadi szerepléséhez, 
mint akár a szerepei. Növendékkora 
óta öltözteti már Fedák Sárit és így 
közvetve részese volt minden nagy si-
kernek, amelyet a művésznő eddig 
a színpadon aratott. Igen természetesen 
a jó Tóthné is olyan izgatott, mintha 
a János vitéz csak most kerülne első 
ízben előadásra, pedig ez a mostani 

r r m , • 

repriz épen négyszázhetvenötödik elő-
adása lesz Bakonyi-Kacsóh diadalmas 
daljátékának, ugy hogy a „János vitéz" 
még ebben az évben eléri az ötszáza-
dik előadás ritka jubileumát. 

Tóthné másnap, hogy a János vitéz 
toalettjeit átvette, jelentést tett Fedák 
Sárinak a garderobe állásáról. 

— Minden rendbe van naccsága ké-
rem, a fehér holmit odaadtam mosatni, 
a többit meg kikeféltem, kivasaltam, 
hanem ehelyett a csúnya zsíros kalap 
helyett már igazán vehetne magának 
a naccsága ujat. 

Fedák Sári meghatva szorította ma-
gához azt a „csúnya, zsíros" kalapot. 
Dehogy fog ahelyett ujat vásárolni. 
Valóságos ereklye ez a kalap. Nem-
csak azért, mert Zsazsa sok százszor 
hordta ezt a János vitéz előadásain, 
hanem, mert ezt a kalapot még annak 
idején, régen a János vitéz bemutatója 
előtt kapta ajándékba a néhai nagy 
mestertől, Fedák Sári egyik legnagyobb 
tisztelőjétől, Újházi Edétől. A zsiros 
kalap, amely valahonnan az Alföldről 
kerülhetett Újházihoz és a magyar föld, 
Kukorica János szülőföldjének levegő-
jét viszi magával a színpadra, lesz 
Zsazsa fején ezentúl is a János vitéz 

Kelhey» T. Forray Ró^a, Tarnay 
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előadásain, hiábá haragszik rá olyan 
nagyon a jó Tóthné. 

A Király Színházban cs azon kivíil 
is azoknál, akiket érdekel, valóságos 
bemutató hangulat van a János vitéz-
zel kapcsolatban. Fedák Sári ugy ké-
szül Kukorica János S z e r e p é r e , mintha 
most játszaná először és a napokban, 
amikor fent jártunk nála, ott találtuk 
az egész színházi társaságot, akik vele 
együtt „drukkolnak" a nagy eseményre. 
A két szerzőn, Kacsóh Pongrácon és 
Bakonyi Károlyon kívül ott volt ter-
mészetesen Beöthy László igazgató is, 
valamint megjelent feleségével együM 

Hegedűs Gyula, a Vígszínház kiváló 
művésze is. Zsazsa pompás kedvében 
voll és az illusztris szerző zongorakisé-
rete mellett elénekelte a Jánös vitéz 
összes dalait a lelkes hallgatóság előtt. 
Akármilyen különösen is hangzik, bi-
zony valamennyien könnyeztek, mikor 
ismét felcsendült az az egyszerű, sok-
szor hallott nóta, hogy : „Kukorica közt 
születtem . . ." Elszavalta Fedák Sári 
Bakonyi prológusát is, amely vala-
mennyi hallgatóra mély benyomást tett. 
Rövid idő múlva már a közönség is 
hallani fogja ezt a nemes magyar ve-
retű prológust. 

Holdy Juci 
Holdy Jucit Nagyváradon fe-

dezték fel. Soha sziniiskolába 
nem járt, a kivételes talentum 
erejével a békés családi élet 
keretéből egyszerre « színpa-
don termett és mindenkit meg-
hódított. Tavaly lépett fel elő-
ször Nagyváradon, onnan a ta-
vasz folyamán Kassára szer-
ződött éfe szeptember óta Po-
zsony' szinházi közönségének 
kedvence. Pozsonyban a gyö-
nyörű színházban ma is még, 
és reméljük, igen sokáig még, 
magyar szintársulat játszik. 
Polgár Károly kitűnő együttese. 
A szinház minden este zsúfolva 
van és ebben nagy része van 
Holdy Jucinak. Holdy Juci min-
den fellépése telt házat jelent. 
Pozsonyban a fiatal lányok, az 
egész fiatalság, sőt még a 
megszálló katonáság is Holdy 
Juciért rajonganak. Van is 
miért ! Az alig 19 éves leány-
nak gyönyörű a megjelenése, 
nagyszerűen táncol, magaskul-
turáju énekhangja van, ugy, 
hogy nemcsak operettek fősze-
repeit alakítja ő Pozsonyban, ha-
nem a Rigoletto Gildá-ja, A Bo-
hémek Mimije és Traviata cím-
szerepei megannyi Uj stációját 
ielenti e művésznő karrierjének. 
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Aki mindig újra kezdi 
— Medgyasszay Vilma -r-

Keil-e mondani, az írót,'a művészt az 
ihlet ülteti Íróasztalához, állítja festő-
állványa elé, sodorja a rivalda fényénél, 
tőle egyébként idegen, érzéseknek, cse-
lekedeteknek a tolmácsolásába. Ez az 
ihlet azonban utóbb mindinkább vészit 
spontanitásából. Az iró, a művész mind-
inkább mesterséges ihletre: dopingra 
szorul. És mert ez a mesterséges ihlet 
rendszerint olyasvalami — pálinka, 
konyak, bor, pezsgő, — amitől az emberi 
szervezet voltaképen idegenkedik ; és 
mert mire a szervezet megszokja, a 
doping elvesztette - sarkalló erejét és 
mert a megszokás a szervezet lerom-
lását jelenti — gondol minden iró, min-
den művész oly nagy vágyakozással 
pályája kezdetére, amikor a doping-ot 
természetben kapta, kisugárzó erejeként 
a maga szent fiatalságának . . , 

A beérkezettség fátuma, hogy a be-
érkezett mesterséges ihletre szorul. Sze-
rencsés beérkezett azonban az, akit 
útjában időnként balsors látogat meg. 
Ugy-e milyen szabályszerű ellentmon-
dás? Ám, épen olyan mértékben igaz 
is. Az a beérkezett iró, vagy művész, 
akit holmi anyagi, vagy másnemű bajok 
érnek, mely bajok következtében arra 
kényszerül, hogy mindent újra kezdjen, 
voltaképen ihletét kapja vissza. Vissza-
kapja azon megmozdult testi energiák 
feltámadtában, melyek „csak azéit is 
ineg akarják mutatni". Sőt, az ilyen 

t i 
i 

nűivészi „Quos ego ?" stádiumába 
jutott beérkezettnek ihlete még pálya-
kezdési ihleténél is erősebb. Erősebb, 
mert vele jár az elkeseredett dac és az 
időközben kifejlődött művészi öntudat. 

E balsorsu szerencsések esetében a 
legszerencsésebben a közörtség jár, 
mely ilyenformán — óh, gyöngy-kagyló-
termésnek régi bus regéje f — régi 
kedvencének megmegujhodásához jut, 
annak titkos lelki gyötrelme árán. 

Nincs ugyanis színpadi nagyságaink 
közt senki, aki többször kezdte volna 
újra meg újra más és más színpadon. 
Hozzá hasonló kaliberű talentumok rend-
szerint összeforrnak egy-egy színház 
nevével. Hogy példával éljünk, bátran 
meg lehet írni, hogy „ Varsányi Irén 
február 15-én este fellép Molnár Ferenc 
„Színház" cimü egyfelvonásosának lő-
szerepében" — anélkül, hogy e kom-
münikében okvetlenül be kellene írni, 
hogy ennek a művészi eseménynek 
színhelye a Vígszínház lesz. Annyira 
magétól értetődő ez. De tegyük Var-
sányi Irén helyébe Medgyasszay Vilma 
nevét és már mulasztást követtünk e! 
a közönséggel szemben, mert a leg-
fontosabb kérdésben felvilágositatlanul 
hagytuk. Annál inkább, mert Med-
gyasszay Vilmáról van szó, aki szinte 
hozzászoktatta a közönséget, hogy min-
dig másutt meg másutt játsszék. 

Vagy tetszik egy másik példa? Azt 

I,1 
.r ' 
r 

Diszlet-tervek a Belvárosi Színházban szinre keriilő Szigligeti : „Rózsa"-jához 
(Tiry és Pogány tervei) 
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mondja Ákos Béla nevü barátjának : — 
„Nem volna kedved ma Góthon nevetni?" 
És Béla minden további nélkül tudja, 
hogy igenlő felelete azt jelenti, azon az 
estén a Vígszínházba mennek. Góth a 
Vígszínházát jelenti, annyira összefor-
rottak. Medgyasszay Vilma ellenben még 
a nevéről «lnevezett színházzal se forrott 
össze. Sőt megtörténhetett volna, meg-
nyílik a Medgyasszay Színház, talán ép 
ezen a néven és csak éppen Medgyasz-
szay Vilma nem játszott volna benne. 

De elég, a példa fáj — mondhatja 
éppen Medgyasszay Vilma, akinek való-
ban fájhat, hogy néki mindég újra meg 
újra kell kezdenie, mindig más és más 
színpadon. Hogyne fájna! Hiszen min-
dig újra kezdés pecheket és uj küz-
delmet jelent. 

De mi, a közönség pogány önzésé-
nek alapján állva édes-keveset törő-
dünk az ő fájdalmával. Merthogy a 
közönségnek öröm, boldogság folyto-
nos megújhodásban látni kivételes ked-
venceit. Már ped'g Medgyasszay Vilma 
sohasem léphet a beérkezett nagy 
művészek unottságával az ő közönsége 
elé. Medgyasszaynak nincs állandó 
meghódojtságra berendezkedett terré-
numa. O folyton más és más szín-
házba megy. Igaz, ez a nagy talentum 
magában rejti a hainmelni patkány-
fogó bűvét-báját ; igaz, Medgyasszay-
nak közönsége van, mely őt követi 
bárhova. De van közönsége, sőt külön 
egyénisége minden egyes színháznak 

is és amikor ő más és más színpadon 
lép fel, uj meg uj hódításokat kell 
tennie. 

És Medgyasszay meg is tudja tenni. 
Hogy oly sokszor tudja már megcse-
lekedni, nagy talentumának mindennél 
biztosabb fokmérője. Csak egy Med-
gyasszay merhet oly sokszor és tudhat 
mindig, mindenütt a művészi szenzáció 
erejével újra kezdeni. 

Ráskai Ferenc. 

A tata 
A színházi világban „tata" név alatt ugyan 

Vendrey Ferencet ismerik, de van a világot 
jelentő deszkákon még egy népszerű, kedves 
tata Baksay Lajos, az Országos Szinészegyesületi 
iskola érdemes gondnoka. A színházi világból 
aligha akad olyan valaki, aki legalább egyszer 
ne politizált volna e szeretetre méltó bácsival, 
s akinek legalább egyszer ne lett volna alkalma 
hallani, mennyire szereti ő a színészetet s meny-
nyire ragaszkodik annak egynémely tradícióihoz. 
Baksay bácsi előbb színészkedett s mint színész 
egyike volt a legkedveltebbeknek, később ami-
kor már átlépte azt a kort, amelyen tul már 
fárasztó a játék, a móka elvállalta a Lipót-
köruti szinésziskola gondnoki állását, amely 
pozíciójában november hó 23-án délelőtt 10 
órakor az a megtiszteltetés érte, hogy 50 éves 
szinészjubilieum alkalmából volt tanítványai és 
az intézet jelenlegi növendékei szép ünneplésben 
részesítették. 

Az ünnepélyen, melyen a tanári kar is részt-
vett Szilágyi Vilmos elnök az Orsz. Szinész-
egyesület nevében. Széli József titkár, a tanári 
kar nevében, Kabók Győző a növendékek nevé-
ben és Rózsa Aladár a régi növendékek nevé-
ben mondott felköszöntőt. Baksay bácsi nagyon 
szép beszédben válaszolt ami a jelenlevőket 
igen meghatotta. 

Diszlet-terv a Belvárosi Színházban szilire kerülő 
Szigligety: ,/?ózsa*-jához 

( Tör y és Pogány terve) UAKSAY LAjUS 
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Nádor Mihály káig szenvedte messzi Szibéria gyötrelmeit. 
Holt hire kelt, családja évekig mit1 sem tudott 
felől«, míg egyszerre szerényen, hangtalanul 
vissza nem tért Nádor Mihály es ú jból le riem 
ült árván hagyott zongorájához. És újra és 
még frissebben csendültek elő poétái szivéből 
a melódiák, neve nemcsak a kabarészinlapo-
kat díszítette, hanem ott szerepel már az 
Operaház programmjában is : egyik operáját 
a jövő hónapban fogják bemutatni. 

I 
Most pedig a Király Színház karmesteri pál-

cája kerül kezébe és a mult héten már az ő 
vezénylete alatt szökkentek fel a zenekarból 
„A farsang tündére" pajkos, szellemes ritmusai, 
A magyar muzsika hívei és ismerői nagy 
örömmel köszöntik Nádor Mihályt u j működési 
helyén. A szinház kitűnő munkaerőt nyert 
benne, a közönség pedig lelkes ünnepléssel 
látja a nagy zenekar élén régi, népszerű kom-
ponistáját. 

NÉMETH JULISKA, HERCZEGH JENŐ 
Apollo Kabaré — Szeptember (Pupp fel>'.) 

Sok finom dal, kedves chanson, apró ope-
rett népszerű muzsikusa. Nádor Mihály, kinek 
zongoraművésíetét is ismeri közönségünk a 
kabarékból, uj működési térre lépeti : a Király 
Szinház dirigense lett. Jóleső, kellemes tudat 
Nádor Mihály muzsikális talentuménak ez az 
uj állomása. A könnyed melódiák legigazibb 
hajléka, a kabaré, nagyon sokat köszönhet 
Nádornak, kinek szintén erősen érdeme, hogy 
ez a Párisból ideplántált friss műfaj nálunk 
rövid évtized atett nemcsak jellegzetesen ma-
gyarrá lett, hanem magas művészi színvonalra 
is szökkent. 

A magyar kabaré első bölcsőjében Med-
gyaszay Vilma, a magyar Yvette Guilbert, 
Nádor Mihály muzsikájának köszönheti leg-
szebb sikereit és alig van kisszinház Buda-
pesten, ahol nem aratott volna diadalt gazdag 
vénából fakadó melódiája. A háború kitörésé-
vel megszakadt Nádor Mihály zeneszerzői mű-
ködése. A trombiták olyan marsot fújtak, 
amelynek néki is engedelmeskednie kellett : 
bevonult, harcolt és hadifogságba került. So-

NÁDOR MIHÁLY 
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Kegyelmes uram! 
Csongrádi János, a derék magyar vidéki pol-

gár állit be ezzel a megszólítással a magas 
minisztérium hivatalos szobáiba, ahol az igazát 
keresi. Nem is egyszer állit be, de azért sze-
rencséje csak nincs sehol sem, mert a „kegyel-
mes" megszólítást egyik ur sem fogadja el. 
Igaz, hogy viszont Csongrádi János bajét se 
tudja ellátni egyik sem. Az Apollo Kabaré uj 
műsorának gerince és legkiemelkedőbb száma 
Csongrádi János tragikomikus története 1— tiz 
felvonásban, A modern irók már ötfelvonásos 
darabot is ritkán mernek irni, de Liptai Imre, a 
„Kegyelmes ur !" kitűnő szerzőie rádupláz és 
tiz felvonásban irta meg Csongrádi János his-
tóriáját, arjiely egyúttal a legpompásabb torz-
képe a bürokratizmus kinövéseinek. Jobb, iga-
zabb és mulatságosabb karrikaturát ritkán lát-
tunk még színpadon. Liptai, aki már régebbi 
műveiben is bebizonyította, milyen kitűnően 
érti és érzi a magyar néplelket, ezúttal egy 
frappáns ötlettel állítja be a hivatali szobák 
útvesztőjébe a magyar parasztot. Ez a rövid 
ttzfelvonésos darab nem csak kabarétréfa. Sok-
kal több annál : szomorú igazság és maró 
szatíra műfajával jár, de általában és egészben 

RÓZSAHEGYI KÁLMÁN, HARASZTHY MICI 
Apollo Kabaré — Impressziók (Papp felv.) 

nagyszerű korkép ez a kis darab, amely egyik 
légjobb produkciója az Apollo Kabarénak. 

A tiz felvonást egyébként nem kell a komoly 
színház méreteivel érteni. ' Igaz, hogy kilenc-
szer csapódik össze a függöny, amig a darab 
végére érünk, de ezek az összecsapások csak 
a szinváltozást jelképezik, mint a felirásos 
tábla a régi shakespeari színpadon. A szerep' 
lők és a szin, csekély változással, mindig 
ugyanazok, sőt ugyanaz marad véges végig á 
téma is : jó Csongrádi János jön kérni, enged-
tessék meg neki, hogy fogadott és mostoha 
fia, Tombácz József is a Csongrádi nevet vi-
selhesse. 

A dolog hübnerét mindjárt az elején el-
mondja a földmivelésügyi minisztérium nagy-
tekintélyű portásának. Hová is tartoznék az ő 
ügye máshová ? 

— Huszonöt éve furt művelem a földet, hat 
csak a földmivelésügyi minisztériumba gyöttem 
— mondja a portásnak. 

A nagytekintélyű ur azután megmondja neki, 
hogy bizony az ő ügye nem ide, hanem a 
belügybe tartozik, menjen csak oda, ott majd 
elintézik szépen. 

No, hát el is intézik j 
A következő felvonásban .Csongrádi János 

már a belügyben jelentkezik. Egy miniszteri 
tanácsoshoz vezetik, akinél épen a barátja van 
látogatóban. Jólelkű, derék ember, csak épen 
a hivatali teendőkhöz nem ért semmit. Aláírja, 
szignálja az aktákat, de azt sem tudja, mit 
ir alá. Ehhez állit be elsőnek Csongrádi János. 

— Adjon isten jó napot kegyelmes uram ! 
— Nem vagyok én kegyelmes — hárítja el 

magáról a megtiszteltetést a tanácsos. 
— Hoztam magának egy kis munkát, — 

mondja naiv egyszerűséggel Csongrádi János. 
— Hát aztán mi járatban van ? 
— Hát csak a Tombácz irányában jöttem. 
— Jól van, jól van, majd elintézzük, — 

nyugtatja meg nagy jóakarattal a tanácsos. — 
Van-e aktája ? 

Bizony, a jó Csongrádi Jánosnak nincs 
aktája. 

— Soha életemben nem tudtam, mi az akta ! 
sóhajt fel, pedig még- c«;ak ezután lesz oka 

sóhajtarii a20a, hogy megisriYerkedett ezzel nz 
átkos, dologgal. 

Az se baj, hogy nincs akta, majd csinál 
egyet a titkár, aki 'pár perc múlva bç is hozza 
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a nevezetes aktát: „Csongrádi János kérelme 
tombée irányában". A tanácsos első pillanat-
ban megütközik, miért irta a titkár „Tombác"-ot 
kis t-vel, de aztán megnyugszik, hátha igy 
kell irni és szignálja az aktát az V. ügy-
osztályba. Csak már mikor Csongrádi János 
elment, néz utána, miféle osztály is az V.-ik. 
A közegészségügyi. No, nem baj, jó lesz az 
is; A fó, hogy az akta elment. 

Csongrádi János pedig elindul kálvériás út-
jára. Megtanulja, hogy az aktára bélyeget kell 
ragasztani, iktatni kell, ugy állit be a köz-
egészségügyi osztály mérges irodaigazgató-
jához. 

— Kegyelmes uram ! 
Megint csak nem kegyelmes az ur, sőt nem 

is kegyes. Szörnyen összeszidja Csongrádi 
Jánost, főleg azért, mert nem tudja, mi az a 
„tombác'1. Az irnok kisegiti : 

— Talán a lexikon. 
Igazság, a lexikon mindent megmond. Meg- 1 

mondja azt is, hogy a tombác a sárgaréz és 
cink ötvözete. Ahá ! Ez bizonyára valami • épí-
tési ügy lesz, valami csatornázás vagy mi 
eféle. Hja, ez nem ide tartozik, hanem az 
államépitészeti hivatalba. 

Jő Csongrádi János megszaporodott akták-
kal hóna alatt indult meg az. „államészpitész" 
hivatalba, ahol a műszaki tanácsos fogadja. 1 

Nagy zavarban van szegény, nem azért, mert 
őt is „kegyelmes ur"-nak szólította a derék 
polgár, hanem mert hiába nézi végig vissza-
menőleg tiz évre az összes csatornaépítéseket, 
Csongrádi nevére nem talál. 

— Pedig ide tartozik, mondja Csongrádi Já-
nos, — az a haragos ur mondta, össze is szidta 
érte a csatornámat. 

A műszaki tanácsos titkára végre kisüti a dol-
got : nem is „tombác" az, hanem „tobák", do-
hány, csak rosszul irták. Hja, persze, az a pénz-
ügybe tartozik. 

Uj ekta, bélyegek, iktatás, szegény Csongrádi 
János már egész aktahalmazt cipel a hátán. 
érkezik a pénzügyminisztériumba, ahol mcgjppo 
simán megy a dolog. A tanácsos ur, aki megint 
csak nem kegyelmes ur, ráír valamit az aktára 
és jóindulatúan biztatja, hogy csak menjen a 
dohányjövedéki igazgatóhoz, ott megkapja, amit 
kért. 

Üf a fiam . . . — mondja Csongrádi. 
Fia is van Mennyi idős ? 

— Tizenhétéves kamasz az instálom.' 
— Persze, akkor annak is jár — szól a taná-

csos, újra ir valamit az aktára és küldi útjára 
Csongrádi Jánost. 

Szegény Csongrádi János, alig bírja már az 
aktákat, ugy állit be a dohányjövedéki igazga-
tóhoz, aki éppen a protekciós trafikot osztogatja 
két emberével. Utolsónak marad Csongrádi. 

— No ez is ritka dolog, hogy valaki tubákot 
kér — szól az aktát elolvasva az igazgató, azu-
tán átad két kis stanicnit Csongrádinak cs le-
fizettet vele kilencven koronát. 

A jó öreg megörül. 
— Ez aztán finom ember, még meg is aján-, 

dékoz I — mondja. 
Nagyokat szipogat a burnotból, tüsszög is 

rája erőseket és vér, vér türelmesen. 
— Hát maga mire vér még ? — kérdi n do-, 

hányjövedéki igazgató. 
— Hát, hogy elintézzék a dolgomat ! 
Hosszas ki- és megmagyarázások után derül 

csak ki, micsoda félreértés történt, hogy Cson-
grádi János a fiát akarja átkereszteltetni a maga 
nevére. A dohányjövedéki igazgató küldi vissza 
Csongrádi Jánost a belügybe, oda tartozik az 
ügye. Hanem hát a jó öreg pedáns ember, meg 
aztán dühös is kissé, hogy ennyire lóvé tettek, 
megy vissza azon az uton, amerre jött : a i|p-
hányjövedéki igazgatótól « pénzügyminiszteri 
tanácsoshoz, onnan a műszaki tanácsoshoz, attól 

Szentiványi, Harasztliy Mici, Vidor, Rózsahegyi 
Apollo Kabaré — Impressziók (Papp felvy 



16 trimm kii EEOT 

az irodaigazgatóhoz, végül a belügyminiszteri 
tanácsoshoz. Egyre szaporodik az «ktB ; olyan 
sok van már, hogy talicskán kel! tolni, bélyeg 
van persze a talicskán is, de végül mégis csak 
célhoz ér jó Csongrádi Jáncts. A tanácsos is 
megérti, milyen félreértés történt. 

— Hiszen az egyszerű dolog — mondja — 
mindjárt megcsináljuk. 

Behivatja a titkárát, megiratja vele a kérvényt, 
el is intézteti és Csongrádi János annyi kaland 
után végre a végzéssel kezében diadalmasan lép 
Id a belügyminisztérium kapuján, hogy utazzon 
hazafelé a vonat tetején a végzett eredménnyel. 

— Hét megvan ? — kérdi a portás. 
— Meg ám, — feleli nagy büszkén Csongrádi 

János és kiterítve a végzést olvasni kezdi á 
portással : 

„. . . mely szerint Csongrádi Jánosnak meg-
engedtetik, hogy nevét Tombáczra változtassa." 

A szegény, agyongyötört Csongrádi János a 
nafíy csapásra már szólni se tud. Földre rogy, 

MÁLY QF.RŐ 
, Apollo Kabaré — Kegyelmes uram ! 

ÇPapp R. felv.) 

megragadja a portás kezét és félig sirva rebegi 
„Kegyelmes uram !" 

Nem. csak kitűnő és hallatlan"! mulatságos 
liptai Imre da»abja, de pompásan is játsszák az 
Apoüo Kabaré jól ismert és népszerű művészei. 
Csongrádi János portreszerü liguráját Mály 
Gerő, sok nagyszerű paraszti alak ábrázolója, 
teszi jellegzetessé. Övé különben az ötletes ren-
dezés érdeme is. A különféle tanácsosok szere-
pében Herczeg Jenő valóságos Fregoli-művésze-
tet mutat be, Ujváry pedig mint portás és szolga 
kitűnő. Az Apollo Kabaré közönsége estéről-
óriási lelkesedéssel kacagja, tapsolja végig azt 
a pompás kis darabot, melynek annyira nem 
fárasztó a tiz felvonása (hacsak a kacagás miatt 
nem), hogy mindenki sajnálkozik, mikor mér 
vége van. 

De kitűnő az Apollo Kabaré uj műsorának 
többi száma is. Szenes Ernő, Ujváry Lajos és 
Vidor Ferike vidám triója, Csehov Antalnak, a 
nagy orosz Írónak „A kérő" cimü pompás kis 
egylelvonásosában arat rendkívüli nagy sikert. 
Nagyon szellemes és vidám „A balga férj" cimü 
egyfelvonásos, melyet Hervay Frigyes ötletesen 
fordított németből. Haraszthy Mici, Herczeg és 
Szentiványi játsszák a szerepeit. Villányi Andor 
„Szeptember" cimü kis pályaudvari jelenetében 
Németh Juliskának van végtelenül finom, szub-
tilis alakítása, Heiczeg Jenő a partnere és ki-
tűnő néma szerepében Szentiványi. Rózsahegyi 
Kálmánnak megint hálás alakítású van Török 
Rezső „Impressziók" cimü kis komédiájában, 
melyben Haraszthy Mici és Vidor Ferike nyúj-
tanak kacagtató mulatságot. 

A sok darab közben pedig van egész sereg 
jobbnál jobb magánszám. Németh Juliska, Vidot 
Ferike, Erdélyi Lili, Magyari Lajos és S/ení-
iványi Béla énekelnek finom, vidám és komoly 
chansokat Nádor Mihály és Erdélyi Patat Leó 
melódiáira. Régen volt ennyire tartalmas ós 
Myen kitűnő az Apollo Kabaré műsora és lia 
pompás volt eddig is mindig Budapestnek ez 
a_népszerű kisszinháza, most talán a legpom-
pásabb. 

Házassági hir 
Egy házasságiól értesítettek 
e néhány szóval : 
X. író házasságot kötött 
S. Kató olvasóval. 

(sz.) 
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Színház! 

MIHÁLYFY BÊLA, LÓTH ILA 
Dunaparti Szinház — Utolsó éjszaka (Papp feh'.) 

„Sejtelme« nézőtér, parfőmök, illetők, se 
lyemsuhogés, páholyok, közönség, színhez, 
szinház!" kiáltja extatikus lázban a liatal asz-
szony és kitárja karcsú karjait a nézőtér felé, 
azután elsötétül pillanatra minden és mire 
ismét kivilágosodik — a zongora a „Bohémek" 
édes keringőjét játssza — a szinházban va-
gyunk. Hatassa Emil finom és szellemes pro-
lógusa végződik igy, amellyel bevezeti a Du-
naparti Szinház első előadását. Mert színház-
avatás volt e héten Budapesten, az egykori 
Medgyaszay Szinház mint Dunaparti Szinház 
támadt fel hosszú, néma álmából. A finom, 
intim hatásokra berendezett hajlék ismét sza-
vaktól s zenétől hangos, meg is csinosodott, 
különösen a souterrainben levő buffet és do-
hányzó-helyiség, amelynek fehér falait Pólya 
Tibor végtelenül szellemes, artisztikusan ható 
képekkel diszitette. Az uj gazdája, Kellér Gyula 
igazgató, kitűnő társulatot szervezett és mind-
járt első műsorával bizonyságot szolgáltat 
arra, hogy a Dunaparti Szinház komoly iro-
dalmi feladatokat tűzött ki megvalósításra és 
olyan művészgárda áll rendelkezésére, amely 
lehetővé is teszi ezt a prograinmot. 

A prológus maga is egészen újszerű és friss 
ötletből fakadt. Az előfüggöny előtt a férj 

(Rnbos G y l e ) |6.s « feleség (Me?,ev Teri) be-
szélgetnek « színházról. A/, asszony a szin-
ház rajongója, a férj prózai gondolkodású pesti 
ember. És a két végletbe állitott látószög ere-
dőjéből diadalmasan bontakozik ki a szinház 
megvesztegető, örökérvényű hatásának titka. 

A prológus végét kisérő zene szinte észre-
vétlenül viszi át a nézőt a műsor első darab-
jába, a „Komédia" cimü kis drámába. Igazi 
„Grand Guignol"-darab ez, merész, erős ha-
tású és biztos kézzel felépített. Előkelő tár-
saság ül együtt egy finom szalonban, ahol 
egy fiatal zeneszerző épen befejezi a produk-
cióját. Saját sfeerezményét zongorázta el, me-
lyet akkor rögtönzött. Ez a rögtönzés uj ötletet 
ad dr. Rosenheim főrendezőnek : játszanak el 
egy drámát, amelyet a szereplők rögtönezze-
nek. Résztvevőnek ott van a szép háziasszony, 
Mia Wette asszony, a szinház ünnepelt starja 
és a vendégek közt van Förster Leopold is, a 
szinház ünnepelt hősszerelmese. Egy pamlag 
kerti paddá lesz, amelyen a márkiné találkozik 
szerelmesével a park csobogó szökőkutja mel-
lett. A rögtönzés jól indul, de alig jut a „sze 
relmes pár" az első ölelkezésig, megszólal a 
férj : 

— Kissé egyhangú és unalmas igy a darab. 
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Még egy szereplő kellene, a márki, aki felfe-
dezi neje hűtlenségéi 

Mindenki meglepetésére 8 maga ajánlkozik 
a szerep eljátszására. Feltűnő realizmussal 
vonja kérdőre felesége csábítóját, rövidesen 
érerni lehet, hogy ez nem csak komédia és a 
hiajazzók ismert jelenete ismétlődik itt más 
formában. De azután maga a férj nyugtatja 
meg nevetve a rémült hallgatókat. 

— Ugye, milyen jól játszom ? 
Bocsánatot kér feleségétől, hogy megijesz-

tette, megöleli az asszonyt s a következő 
percben egy revolverlövéssel tesz pontot a 
játék végére. 

— Azt hittem, igazán csak komédia lesz — 
mondja riadtan az egyik vendég, miközben a 
többivel együtt menekül. 

— Az is. Csak komédia I — feleli a fér j és 
meghal. 

A nagyhatású darabot kitűnően játsszák a 
a Dunaparti Szinház művészei. A női fősze-
repet Gróf Eszter alakitja komoly művészettel. 
Egyik legszebben beszélő színésznőnknek ígér-
kezik, csupa érzés és művészi megfontoltság 
minden szava. A fiatal hősszerelmes szerepé-
ben Mihályfy Béla, a Nemzeti Szinház kitűnő 
Mihályfyjának tehetséges fia mutatkozott be. 
Pompás orgánuma már fél sikert jelent, a 
másik felét meghozza számára tudása. B. Ko-
vács Andor a férj, Radó Sándor a rendező 
szerepében járulnak hozzá az együttes kitűnő-
ségéhez. 

A második darab a sokoldalú Balassa Emil 
„Utolsó éjszaka" cimü műve, melyet szerzője 

„romantiká'-nak nevez. Keleti történet, bizarr 
és erős kontrasztokban gazdag, becsületére válna 
bármely francia szerzőnek. Egy asszony, és 
egy fiatal leány viaskodnak ugyanazon férfiért, 
aki végül eg-yiké sem lesz. Misztikum és sok 
finom lélektani megfigyelés van a hangulatos 
darabban, melynek díszletei is szenzációsan 
sikerültek. Az asszony szerepét Bánhidy 
Ilona játssza. A játéka is, ő maga is szép, 
tüneményes, a színpad legszebb dísze ez a 
szép szőke usszony. Egy kis angol lány 
fantasztikus szerepében a moziból jól is-
mert Lóth IIa mutatkozik be rendkívül elő-
nyösen mint drámai színésznő. Ugy látszik, 
kétségtelen tehetsége legszebben érvényesül 
a színpadon is, amely ha nem is hóditja 
el teljesen a mozitól, le fogja kötni e sikerült 
debut után. Temperamentumos és finom játéka 
mellett mint táncosnő is sikert arat : egy keleti 
táncot lejt, melyét méltán jár ki számára sok 
lelkes ováció. A két férfi főszerepben B. Kovács 
Andor és Mihály fy Béla nyújtanak kitűnő ala-
kítást. 

1 
Pompás, kacagtató francia komédia a műsor 

harmadik darabja, „A láthatatlan asszony". Egy 
hotelszobában játszik a vidám történet, melynek 
szereplői az asszony, a férj, a kedves és a pin-
cér. Az asszony meglátogatja szobájában ked-
vesét, de a férj belépése megzavarja a pásztor-
órát. A riadt asszony a pamlagra fekszik ós 
letakarja magát az ágyteritŐvel. Az ostbba férj 
nem is vesz észre semmit és a pityókos ember 
sok üres fecsegése után szobájába akar; menni. 
Igen ám, de ott rögtön észre venné,1liogy a 

KABOS GYULA, RÓNASZÉKY BÉLA, 
Dunaparti Szinház 

BALASSA EMIL 
(Papp R. fflv.) 



H
EG

ED
Ű

S,
 K

A
BO

S,
 B

Á
N

H
ID

Y
 I

LO
N

A
, 

B.
 K

O
V

Á
CS

 A
N

D
O

R 
uu

n^
pa

rt
i 

Sz
ín

há
z 

—
 A

 l
át

ha
ta

tla
n 

as
sz

on
y 



1 * E J * 

m 
felesége nincs otthon. Az asszony tehát magé-
hoz inti barátját és megkéri, távolítsa el vala-
hogyan a férjet, amjg ő bejut a szobájába. Az 
udvarló előzékeny, feláldozza magát és lemegy 
n férjjel a hallba egy pohár pezsgőre, mialatt 
pedig lávol járnak, belép a pincér és hazakíséri 
az asszonyt, akinek semmi kifogása sincs a 
csere ellen. 

Az asszony szerepét Bánhidy Ilona játssza, a 
pincér szerepéből pedig Kabos Gyula pompás 
kabinetalakitást csinál. Végtelen ötletességgel 
karrikirozza a félbemaradt orvosbél lett szoba-
pincért. Mellettük 8. Kovács Andor és Hegedűs 
Ferenc, az Operaház illusztris tagja, nyújtanak 
kitűnő produkciókat. 

Az előadások hangulata bizonyítja, hogy a 
szinház vezetősége eltalálta a hangot és mó-
dot, amivel uj szint vihet a pesti közönség elé. 
A remekbe készült kis szinház, a jól megválasz-
tott műsor és a biztos szemmel összeválogatott 
tarsulat teljes harmóniában vannak egymással 
és Budapest legújabb színháza a gyors felvirá-
gozás biztos reményével indul cl sikerekben 
előreláthatóan gazdag útjára. 

HALMAY TIBOR 
a kitiinö táncos 

INTIM PISTA, hogy ki volt az a rokon-
szenves, beretvált arcú úriember, akit az 
utóbbi napokban gyakran láttunk művé-
szek, írók és muzsikusok társaságában ? 

— Csodálom, hogy nem ismerték meg. 
Igaz, hogy régen nem járt már Budapes-
ten és időközben levetette a bajuszát, de 
azért a legtöbb régi ismerőse azonnal fel-
ismerte. Martos Ferenc volt, a kitűnő iró, 
sok népszeriioperett szellemes librettistája. 
Még a báboru előtt kiköltözött Svájcba, 
azóta ott él és most is csak alig néhány 
napra jött haza, hogy itthoni ügyeit el-
intézze és megnézze a „Lili bárónő*-t. 

— Hat még nem látta ? 
— Nem bizony! Bármilyen különös is 

a szerző ezúttal csak darabja kilencvene-
dik előadása alkalmával jelent meg a szín-
házban. El volt ragadtatva az előadástól, 
a színháztól, sőt a darabtól is, amelyre 
már alig emlékezett, olyan régen irta. 
Azóta sok más darabot irt Martos Ferenc, 
most is két uj operettje várja az clöadast, 
köztük egy olyan, amelyiknek főszerepét 
Fedák Sárinak szánta. Egy harmadik 
operettjének zenéjét Jacobi Viktor írja. 

— De hiszen Jacobi Amerikában van ! 
— Az nem tesz semmit Svájc és Amerika 

között a liáboru alatt, a blokád legszigo-
rúbb napjaiban is megvolt az összeköttetés. 
Marton Svájcban megírta a librettót, el-
küldte Jacobinak Amerikába. Jacobi azután 
egyenként megkomponálta a zeneszámo-
kat és elküldte a kéziratát Martosnak. 
Ahol változtatni való volt, azt megírta, 
Martos azután aszerint dolgozta át a szö-
vegét és a javított kiadást elküldte, megint 
Jacobinak. így utazgattak a kéziratok 
Svájc és Amerika között, amíg végre el-



S Z Í N H Á Z I E T B T 

készült az operett. Talán nemsokára meg 
is halljuk már, hol játsszák. Jacobi egy-
előre most dolgozik a hangszerelésén. 

— Érdekes. Kár, hogy nem tudtuk, 
mikor volt Martos a Városi Színházban. 
Elmentünk volna és kitapsoltuk volna a 
szerzőt. Milyen operett van még készü-
lőben ? 

— Szomaházy István irt librettót, melyet 
Komjáthy Károly t'og megzenésíteni. Az 
operett Ferenc császár idejében játszik 
és egy Hatul magyar parasztleány a hős-
nője, aki egy magyar nemesnek a kedvese. 
Ezt a szerepet Fedák Sárinak irta Szoma 
mester, aki eddig nem irt ugyan még 
operettet, de most ügy belejött a munkába, 
hogy le se teszi a tollat, amig teljesen 
el nem készült vele. A minap Fedák Sári-
nál felolvasott néhány részletet a készülő 
szövegkönyvből is minden hallgatója cl 
volt ragadtatva, milyen friss és ötletes. 
Beöthy László tréfásan meg is fenyegette : 
.Hiába, Szomaházy nak nincs tehetsége — 
az öregedéshez". 

Mondja csak, mily en jelvény az, amit 
mostanában a férfiak közül sokan viselnek. 
Nagyon ízléses, aranyból van és a koro-
nát ábrázolja. 

— Az a magyar királyság pártjának 
jelvénye. Ilyennel jelent meg a napokban 
Faludi Sándor is az Otthonban. Valaki 
megszólította : „Lám, te a Király-párti 
jelvényt hordod, az előbb meg Bródy 
Istvánt láttam a Galetta-párti jelvénnyel 
a gomblyukában". 

— üohnányi Ernőről állandóan sokat 
írnak a lapok, de a feleségéről nem hal-
lunk soha semmit. Mi van Galafrés Elzá-
val ? Mikor lép már fel egyszer ? Felejt-
hetetlen, milyen nagyszerű volt a „Pierette 
fátyolá"-ban. • 

— Legközelebb uj szerepben ünnepel-
hetik a kiváló művésznőit. A „Szentivánéji 
álom" előadásán fog fellépni és Mendels-
sohn zenéjére fog táncolni benne. " 

— Ez igazán gyönyörű előadásinak ígér-
kezik, majd megkérjük magát, gondon-
kodjék idejekorán jegyekről. Hát valami 

érdekes házasság nem készül mostaniban 
a színházi világban? • . 

— Volt is és készül is. Uray Tivadar-
nak, aki már tíz nappal ezelőtt megtar-
totta a legénybucsuját, pénteken volt az 
esküvője a kedves Ághy Böskével, aki 
azonban a „Fekete lovas" bemutatóján 
még gyermekszerepet fog játszani. Hazas-
ság készül a Városi Színház tájékan : 
Kerényi Gabi menyasszony, egy vidéki 
földbirtokos vezeti nemsokára oltár ele. 
De egy házassági hírt meg kell cáfol-
nom : a kis I'alásthy Irén nem meny-
asszony, sőt egyelőre nincs is szándéka-
ban férjhez menni. Ellenben kapott aján-
dékba egy gyönyörű kis kutyát Faludi 
Jenőtől és most mindenüvé ; csak „Bibi* 
társaságában megy. 

— Uj szerződtetés ? 

KOVÁCS GÉZA 
a Reviiftzinhííz, uj tenoristája, aki december 1-én 
lép (el először a C.ókbakter Ervin-^zerepében. 
A tehetséges liatal énekes clr. l.úszló 'ijé^ának, 
a kitűnő énekmesternek a tanítványa ; táncolni 

Slmonyi és Gallay tanították 
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» Az is vaö.-'A Vígszínház, amely'mai-
jó idéje nem gyarapította gárdáját, tag-
jai sorába szerződtette Gách Lillát. Az 
elegáns, fiatal művésznőnek, aki szépségé-
vel nem régen még csak előkelő társa• 
Ságokban hódított, ez csak a színpadi 
neve, ha majd meglátják, talán megtud* 
ják az igazit is. Egyébként nem a Víg-
színháznál kezdi meg művészi pályafutá-
sát. Fél évig már játszott Temesváron, 
in öSt pedig rövidesen fellép a Vígszínház-
ban, ahol sok nagy siker vár rá. 

— Mit tud a hadseregnapról ? 
— Pompásan sikerült .több mint negyed 

millió koronával zárult a gyűjtés. Engem 
is megpumpoltak a Váci-utcában, de talán 
sohasem Adtam olyan szívesen, mint most. 

— Hát bizony, most végre szívvel-lélek-
kel át lehet érezni, mit jelent az, hogy 
„mindent a hadseregért!" Végre igazi 
magyar hadseregünk van. Csak a katona-
zenekarral nem vagyunk megelégedve : 
még mindig a régi nótákat fújja. 

— Ez is megváltozik rövidesen. A Ro-
zsavölgyi és Társa cég, amely már eddig 
is nagyon sokat tett a m Agyar zene ér-
dekében, felkérte a legkitűnőbb magyar 
zeneszerzőket, hogy írjanak uj magyar 
katona-indulókat. Bartók Béla, Buttykay 
Akos; Lehár Ferenc, Szirmai Albert lel-
kes örömmel vállalkoztak a szép feladatra. 
Dohnányi Ernő már dolgozik is : egy-
szerre három indulót komponált De hogy 
az indulónál maradjunk : indulok én is. 
Csókolom a kezeiket, a viszontlátásra ! 

Előfizetőinket kérjük, 
Hogy a postai pénzforgalom meg-
indultával az előfizetést megujitani 
szíveskedjenek, nehogy a lap pontos 
szétküldése fennakadást szenvedjen 

A „ Színházi Élet" előfizetési ára: 
Negyedévre ... 36 korona 
Félévre 72 „ 
Egész évre „ „„ 144 „ 

A SZÍNHÁZI ÉLET kiadóhivatala 
Budapest, VII., Erzsébet-körut 29. 

Arany l égy 
— À Főváiosi Orfeum Szenzációs reprize — 

Arnold és Bach ezek a jókedvű és kifogy-
hatatlan humora bohozatirók már nem egy nagy 
sikert szereztek a Pőváresi Orfeumnak. De talán 
legnagyobb hatásuk az évekkel ezelőtt előadott-
Aranylégy cimű héromfelvonésos bohózatukkal 
volt. Ezt a rendkívül mulatságos darabot a kö-
zönség úgyszólván végigkacagta estéről-estére. 
Felejthetetlen időtöltés volt. 

Csakhogy akkor még háború volt, rengeteg 
ember volt a fronton, bizony sokan nem láthat-
ták a kitűnő Arnold-Bach bohózatot. 

A háborúnak — szerencsére — vége lett, az 
emberek hazajöttek a frontról s igen sokan voltak 
közülök olyanok, akiket feleségüktől,gyermekük-
től, vagy rokonoktól hallottak egyet-mást a 
Fővárosi Orfeum nagyszerű bohozatáról. 

így történhetett meg az, hogy az orfeum igaz-
gatósága napról-napra kapott leveleket, melyek 
mind az „Aranylégy" műsorra tűzését kérték. 
A Fővárosi Orfeum vezetősége végre is enger 
dett a számtalan oldalról megnyilvánuló kéré-
seknek s december T-én újból szinre húzza a 
mulatságos darabot. 

A darab meséjét nem mondjuk el, hisz úgyis 
megnézi majd mindenki, csak annyit elárulunk, 
hogy a bohózat központjában egy nős ember 
áll (Huszár játssza ezt a szerepet), akinek egy 
ifjúkori és következményes szerelméből kifolyó' 
lag állandóan rettegés az élete, mert attól fél, 
hogv egyszer csak megjelenik régi ideálja, gyer-
mekével együtt s akkor a legnagyobb bajok 
lesznek , . . 

Ebből a helyzetből aztán annyi kacagtató 
bonyodalom keletkezik, hogy ezt mér csak — 
látni kell. 

Az „Aranylegyet" Huszár Károlyon kivüh 
Mezey Ilonka, Viola Giza, Nóvák, S. Kubinyi, 
Perényi, Hunyadi és Ferenciy Károly (aki ren-
dezi is a darabot) fogják most megérdemelt 
sikerre vinni. 

HERZMANN 



A „Százszorszép" egyik slágerszáma 

Százszorszép, Százszorszép, nyújtsd a Közéd! . . -
A zenekarban hárfa és oboá játsr.a a dalla-

mot, a színpadon Vigh Manci és Sziklai Jó-
zsef énekli a dallamot s a nézőtéren mindenki 
ugy érzi, hogy melegség- árad a szive körül és 
maga is énekelni szeretné azt, hogy : 

Százszorszép, Százszorszép, hajolj felém ; 
Százszorszép, Százszorszép, légy az enyém !.., 
Hát maholnap énekelni is fogja mindenki a 

Százszorszép valcert, de persze nem olyan 
szépen, mint ahogy Vigh Manci és Sziklai Jó-
zsef énekli. Pompásan cseng a hangjuk és 
annyi sziv és annyi lélek hangzik a dalukban, 
hogy szinte megríkatnak vele. A két kitűnő 

művésznek hatalmas sikere le&ï — c sorokat 
a főpróba után irjuk, — ugy ezzel a Zerkövitz-
dallal, mint a többivel. A franciás finom „Nyíló 
rózsám, aranyvirágom" refrénü nagy szerelmi 
duettel s Vigh Mancinek külön az almafa-
dallal, a harmadik felvonásbéli boy-számmal 
és a nagy belépővel : 

„Királyfi jön el értem, 
Farsangnak éjjelén !" 

Sziklainak pedig a Kerényi Gabival énekeli 
kettőssel : ' 

„Ha válni kell, ne sírj, ne sírj, 
Nyugodj, szivem bele !" 
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Ezek körülbelül a „Százszorszép" partitjurá-
tának a szeriőzszámaí. Ezek mellett egész 
sereg pattogó, kedves, vidám énekszám ~> n 
legtöbbet a kitűnő Kercayi Gabi és a kitűnő 
Sziltlai Jenő éneklik és táncolják együtt. Ilyen a 

„Hóditó női szem, 
Megsebzi a szivem !. . . " 

lefrénii dal ; a kakas nóta és a főslágei : 

„Tilalom, tilalom, tilalomfa 
Áll az én ajtóm előtt 1" 

Ez utóbbiban Sziklai József a partnerük s 
vele járják a tilalomfa-táncot is, amelyhez 
hasonlót még ném láttunk pesti színpadon. 

Van még több pompás zeneszám az uj 
Zerkovitz operettben. Ilyen a „Kis mucuskám, 
drága fruskám . . ." amelyet Paltisthy Irén és 
Halmay Tibor énekel és táncol boszorkányos 
ügyességgel ; a „Hármasban csak szép az 
élet I . . ." refrénü terzett, amelyet Kerényi 
Gabi, Sziklai Jenő és Sziklai József ad elő 
pompásan s a „Csókolj, csókolj 1", amely Vigh 
Mancinak, Kerényi Gabinak és Sziklai Jenőnek 
egyik legszebb száma. Az első felvonásnak 
külön érdekessége a finálé, amelyet ugyancsak 
ez a három isten kegyelméből való művész 
énekel és táncol végig. 

A második felvonás fináléja mesteri telepí-
tésével, drámai erejével vált ki nagy hatást, 
Általában a legjobb, legszinésebb, legmű-
vészibb és legnépszerűbb Zerkovitz-muzsika 

mindaz, amit a „Százszorszép" partitúrája tar 
taliuAf. 

A íöptóhs közönségét« igen nagy hales:>sl 
volt az uj operett es nagy hatassa! volt reánk 
is, de — az idő rövidsége miatt — csak a 
„Színházi Élet" legközelebbi számában szá-
molhatunk be részletesen a darabról, az elő-
adásról, u sikerről. 

Főpróbán. 
Künn déli nap. Benn villany fényes este. 
Zsöllye, páholy forrón tele van 
Lázban piheg a nők gyémántos teste .. . 
A függöny ránca kétfelé rohan. 

Ott még egy ur elkésve lép be halkan, 
mögötte szégyenlős nappali fény. 
Emitt egy zsúfolt páholy langyos öblén 
rubint villog egy hölgykebel Ivén. 

Néhány halkan kiejtett szó cikázik 
a színpadon, a pvderfüst között. 
A felvonás vitorlája dagadt már — 
a sajka már a tengerre szökött 

Egy acélos tiráda özönében 
az ismerős művésznő fényben áll. . . 
FJ pillanat a várva várt à döntő . . . 

.És megreszket a sok szép nöi váll.' 

Egy lázas ur szemébe fény lopódzik, 
a szerző, akit elrejt a setét. . 
Az ajka körül lágy mosoly dereng fel: 
ringatni kezdi drága gyermekét . 

SOMLYÓ ZOLTÁN. 

Gyárfás és Huszár Szenes Bélának a Fővárosi Kabaréban színre kerülő'.Utazós* 
cimü darabjában 
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Király Ernő a Fővárosi Orfeumban 
A közönség óhaját ellesni és el is találni, 

olyan művészet, amely nélkül nem lehet semmi-
féle színházat, kabarét, orfeumot csinálni. Az 
üres nézőtér legtöbbször a direkció ötlettelen-
ségeire vezethető vissza, a telt házak viszont 
igen nagy részben arról tanúskodnak, hogy 
a vezetőségben megvan a három legfontosabb 
kellék, a tehetség, ambició, áldozatkészség. 

Tessék megnézni a Fővárosi Orfeum néző-
terét ! Zsúfolt ház, akár ünnepnap van, akár 
a kritikus hétfő, akár szép idő, akár esik az 
esc. Még ott a mindenfajta színházaknál oly 
annyira veszedelmes időszakot is, amit röviden 
ugy neveznek, hogy .sincs konjunktura" dia-
dalmasan teperi le a Fővárosi Orfeum. Náluk 
mindig van konjunktura. Egyszerűen azért, 
mert ha nincs, hát — csinálnak konjunktúrát. 

A novemberi műsort még forró tapsokkal 
jutalmazza a közönség s még hálásan tapsol 
Medgyasszay Vilma kivételes művészetének, 
de már köztudomásu, hogy a decemberi mű-
sornak is meglesz a maga szenzációs és 
a továbbra is zsúfolt házakat biztositó ese-
ménye : Király Ernő föllép a Fővárosi Orfe-
umban. 

Igazán nem szándékozunk Király Ernőt be-
mutatni a közönségnek, a budapesti közönség-
nek, mely évek sotán át éppen olyan jól meg-
ismert« őt, mint amennyire megszerette. De 
nem hagyhatjuk figyelmen kivül azt, hogy 
a publikum a Fővárosi Orfeum igazgatóságá-
nak köszönheti azt a kellemes körülményt, 
hogy Király Ernőt december havában énekelni 
fogja hallani. Még pedig azt fogja hallani tőle 
a közönség, amihez igazán nem mindennap 
jut hozzá, Király Ernő ugyanis önálló műsorral 
szerepel, a számára irt uj dalait fogja előadni. 

A Színházi Élet munkatársa fölkereste a ki-
tűnő művészt, aki a Fővárosi Orfeummal kap-
csolatos vendégszereplése alkalmával a követ-
kezőket mondotta. 

— Amikor már valóra vélt, hogy a Király 
Színháztól megválók, sőt már az is tudott 
dolog lett, hogy a jövő óv februárjára a Vá-
risi Szinházhoz leszerződtem, a legkülönbö-
zőbb oldalról kaptam ajánlatot, amelyben fel-
szólítanak, hogy a közbeneső időre vendég-
szereplésre szerződjem. Az összes ajánlatok 

közül Ribner urnák a Fővárosi Orfeum igaz-
gatójának angazsmáját fogadtam el, akiről 
eddig csak azt hallottam, hogy nagyszerű 
üzletember, most azonban már arról is meg-
győződtem, hogy rendkívül rokonszenves, lo-
jális direktor is. 

Hogy többet ne mondjak. Délután 3 órakor volt 
nálam Ribner ur és '/« 4-kor már zsebemben 
volt a szerződés. 

És a fantasztikus gázsi ? ! kérdeztük közben. 
— Ha ön fantasztikusnak találja — felelt* — 

hát nevezzük ugy, tény azonban, hogy december 
havi fellépésemért 25.000 koronát kapok kék-
ben. Igaz, hogy a délutáni előadásokon is föl-
lépek. Teljesen önálló műsor keretében három 
a számomra irt uj dallal fogok szarepelni. Az 
első dalnak címe : „Bál után". Szövegét Vincze 
Zsigmond, zenéjét Kulinyi szerezte. Rend-
kívül hangulatos dolog. Arról szól, hogy egy 
fiatal ember áttáncolt éjszaka után hazamegy 
az ő legénylakására. Otthon még fülébe cseng 
a muzsika, még érzi a partnernője parfkmét, 
édes hangját, annyira, annyira, hogy már látja 
is maga előtt a leányt, aki mintegy félálomban 
meg is jelenik előtte s akivel aztán táncra 
perdül . . . Második dalomnak cime : „Csilin-
gelő szán*. A szövegét és zenéjét is Kondor 
Ernő szerezte. A dal motívumai benne vannak 
a címben. Harmadik dalom ezektől egészen 
elütő, mert pergő ütemre megy. Ennek a dal-
nak szövegét Harmath Imre, zenéjét Hetényi 
szerezte. Címe : „Bimbó". 

Azzal bucsuztunk el Király Ernőtől, h»gy ő 
ezt a három dalt fogja elénekelni. Csakhogy 
a kitűnő művész ezúttal tévedett. Tudniillik 
figyelmen kivül hagyta azt a jó néhány rá-
adást, amit el kell majd énekelnie a Fővárosi 
Orfeumi táblás nézőterén felhangzó viharos 
tapsok követelésére. 

A közelmúlt napokból 
Rossz darabot ad d i r e k t o r Mr? 
Mi az?! 
Mindjárt megyek panaszra 
Romanellihez ! 

(sz.) 

^LJDE Q M S j L t n THÖIXSÓnOZ 
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— A csillagszemű királyleány. — Kukkancs hercegnő — 
A Vígszínház az idén a szokottnál jóval 

előbb örvendezteti meg a kicsikéket. Mintha 
be akarná hozni azt az időt, amellyel tavaly 
ki kellett tolnia a karácsonyi látványosság be-
mutatóját. A „Csillagszemű királyleány" bè 
sem várva december havát, már beköszöntött 
és most sok kis pubi és sok kis médi, amint 
a magas mennyre tekint és látja ott a ragyogó 
csillagokat, arra gondol, hogy mily szépen 
fénylett a színházban annak a gyönyörűséges 
királykisasszonynak a szeme, akiért Huba ki-
rály verseng és aki körül Káprázat tündér oly 
kemény tusát vív Podagra miniszterrel és a 
nénjével, a gonosz Mámival. Közben pedig a 
derék Sistergő Tamás, a jeles főerdész is latba 
veti a maga furfangos eszét, fifikáját és kedé-
lyességét, amikkel elősegíti a jók diadalát. 

Kiemelkedik pedig mindnyájuk közül Ma-
gasztos király felséges alakja. Nem hiába, 
hogy Balassa Jenő személyesiti, akit Basa 
bácsi néven tisztel már számos gyermeknem-
zedék és aki aranyosan jó, de imponálóan te-
kintélyes is tud lenni. Prológgal vezette be az 
előadást. Magasztos király öreg hegedűs ké-
péhen járja be a vidéket és ugy jelent meg 
a gyermekek előtt is 

Azoké lesz a jövő, akik főt akai"nak, 
Jobb csillaga lesz szegény, meggyötört 

/magyarnak ; 
Biztatóan oktatunk, gyermekek, titeket, 
Hogy majd innen szép reményt, okulást 

[vigyetek. 
Magasztos király leánya, Margit hercegnő, 

a csillagszemű leányka, aki szintén álruhában 
közeledik Huba királyhoz és aki végül eléri, hogy 
a kegyetlen, keményszívű fiatal uralkodóból 
emberszerető, megértő, derék ember válik. 
Medveczky Bella oly szépen énekel, hogy bi-
zonyára hamarosan valami olyan feladatot is 
fognak reája bizni, amely kihatással lesz egész 
jövőjére. 

Pártos Gusztávot már néhány éve megsze-
rették a kicsikék. Az idén is egy jókedvű fic-
kót ad, aki vigan énekel és táncol. Partnerja 

a kis Takács Klári, aki csak a nyáron hagyta 
el az iskolát és nagyszerű szubrett-tehetséget 
árul el. Győző Lajos, mint Sistergő Tamás, 
megindítóan kedvesen beszél a gyermekekkel. 
Huba király szerepében előnyösen mutatkozik 
bc a délceg Fábián Mihály. 

A gonosz párt Fenyő Aladár és Balla Ma-
riska adja ; különösen egy bolondosán groteszk 
tánccal tesznek ki magukért. Ellenfelük a szép-
séges Gárdy Karola, aki igazán mesébe illő 
tündérkirálynő. 

Bárdy Ödön, aki a gyermekdarabok hivatott 
rendezője, mindenféle meglepetésről gondos-
kodott. Segítségére volt Tarnay Géza, aki a 
táncokat' tanította be. 

Komor Gyula az idén is nagy gyönyörűsé-
get szerzett a kicsikéknek és Stephanidesz 
Károly zenéjét, ha csak egy ujjal is, de sok 
háznál fogják zongorázni. 

A szerzőtársak az idén a Városi Színházban 
is szóhoz jutnak. A legújabb művük címe : 
Kukkancs heicegnő. A színháznál nyilt titok, 
hogy a címszerep Palásthy Irénnek készült, 
akit mindenki Kukkancs néven becéz, mert hát 
ő kreálta azt a szép nótát, a Médi egyik leg-
szebb számát : Ide kukkants, oda kukkants, 
Kukkants azonban nem igazi királyleány, ha-
nem egyszerű kis szobaleány, aki feláldozza 
magát Noémi hercegnőért és megszerzi a bol-
dogság tükrét, amelyből Iván király meglátja, 
mire van szüksége népének és országának. 

A Városi Szinház kitűnő gárdát állit a gyer-
mekdarab szolgálatába és Sik Rezső nagy 
ambícióval vezeti az előkészületeket. 

Szobrot GyárfásnaK 
Gyárfás, 
rólad zeng a hárfás. 

E bus idöKben ércszobrot érdemel 
ki csinál ennyi vidám élcet, 
de hol veszünk egy Gyárfás-szoborhoz 
elegendő ércet? (sz.) 
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Âz Intim Kabaré sikere 
Mindenki dicséri a Teréz-köruti Intim Kabaré 

pompás novemberi műsorát, amelyről nemcsak 
a sajtó, hanem a nagyközönség is örömmel 
állapította meg, hogy magasan felülemelkedik 
az átlagos kabaréműsoron. 

Minden este tomboló siker kiséri a Dinamit 
cimű drámát, amelynek izgalmas jeleneteit Viz-
váry Mariska és Abonyi Géza a Nemzeti Szin-
ház jeles művészei, a kitűnő Doktor János és 
a sokoldalú Kovács Andor elevenítik meg töké-
letes színészi művészettel. 

Nem kevésbé hangos siker kiséri a „Jó éjszakát" 
cimü operettet is, minden mondatát megkacag-
ják, minden táncszámát megismételtetik és hosz-
szasan tapsolják a tehetségesés népszerű Szeless 
Elzát a női főszerepben továbbá Ihász Aladárt 
a Kirélyszinház vendégművészét, Cseh Ivánt, 
Doktor Jánost és Viiágh Rózsit. 

„A trükkember", Uiai Dezső mulatságos víg-
játéka Mészáros Alajossal, Asztalos Máriával 
és Kiss Lajossal a főszerepekben szintén erős 
részese az előadás sikerének. Pompásak a tréfák 
és magánszámok is, Kovács Andor ötletesen 
konferál, az előadás stílusos, a rendezés kifogás-
talan, szóval minden tényező adva van, hogy 
az Intim Kabaré novemberi műsora átmenjen 
a decemberbe is. 

Vénülő leányok. 
Irta: VÁLYÍ NAGY GÉZA. Zenéjét szerzet le: 
LOSONCZYDEZSŐ. Előadja-, a Muskátli Kabaré 

uj műsorán : BERKI LILI. 
Szerelőmre, csókra vágynak. 
Vérrirágos, íorró nyárnak 
Lelkük — mélyen megsajog. — 
S a régi vággyal, régi bittel 
Mosolyogva ebresztik fel 
Őket — piros hajnalok. 
Szerelemre, csókra vágynak, 
Hisznek, bíznak, tűrnek, várnak, 
Ámitgatják önmaguk. 
Elillanó ifjúságról, 
Hunyó-szemü tűzparázsról 
Szertefujják a hamut. 
Szerelemre, csókra vágynak, 
Ólmot öntnek, babonáznak, — 
Létük — mégis csupa gyász. 
Keim jut nekik a tavaszból 
Öröm . . . csuk a messzehangzi 
Jajszé . . . mankó kopogás. 
Szerelemre, csókra vágynak, 
Elsápadnak, ha meglátnak 
Fürtjeik közt hófehért, 
7'eaetőbe ki-kijárnak, 
S csókolgatják a fejfákat 
A sok néma vőlegényt. 

HALLÓ, Ml ÚJSÁG? 
Uj filmválialat 

Triumph cimen u j filmvállalat létesült Lajthay 
Károly és Zehetner Frigyes társulásában 
Lajthay Károly, aki a mult évben a Rex-
filmekkel (Gombaszögi-sorozat) ért el osztatlan 
elismerést a szakmában. 

A vállalat első filmjének Kertész Kálmán és 
Korcsmáros Nándor az „Ezeréves szépség" 
cimü amerikai érdekességü izgalmas sujetjének 
felvételei már megkezdődtek, a főszerepeket 
Gombaszögi Frida, Tanay Frigyes, Törzs Jené 
és Lukács Pál játszák, a rendezést pedig Lajthay 
Károly, aki a gyár főrendezője is, látja el, 
ismert kitűnő művészi kvalitásaival. A káprá-
zatos pompájú díszleteket pedig, amelyek között 
pazar fényű római termek, gazdag és dus 
ornamentikáju márványpadozatos, szökőkutas 
interieurők fordulnak elő, a szcenikai személy-
zet, Fejős Pál a gyár szcenikai főnökének veze-
tésével késziti. A film fotografálását Bécsi 
József végzi. Az interieurők a Phönix-műter-
mében készülnek, mig a film kidolgozása 
ugyancsak a Phönix-laboratorium munkája. 

A film befejezt* után a vállalat, a Semmt-
ringen fog két téli milieujü filmet felvenni, a 
tavasszal pedig Rákosszentmihályon kezdi épí-
teni a modern filmtechnikának minden tekin-
tetben megfelelő hatalmas atelierjét. 

• • • • 

A SZÍNHÁZI ÉLET e heti számában egy 
pár Verres aláirásu fényképet talál az olvasé. 
Ezek a sikerült fotográfiák Verres Harmincad-
utca 3. sz. alatti foto-szalonjában kerültek 
elénk bizonyságot téve készítőjük rátermett-
ségéről s arról az általánosan elismert körül-
ményről, hogy Verres fényképészeti műterme 
méltán a legkeresettebbek közül való. 

NAGY JÓTÉKONYCÉLU ELŐADÁS A FŐ-
VÁROSI ORFEUMBAN. December hó 6-ikáa 
nagyszabású jótékonycélu művészdélutánt rendez 
a Magyarországi Artista Egyesület a régi és ige» 
népszerű Herzmann Károly volt orfeumigazgaté-
nak 50 éves művészi és igazgatói jubileuma 
alkalmából. Az előadáson a főváros legjobbnevü 
művészei fognak vendégszerepelni. A művész-
délután rendezésével a M. A. E. Szabolcs Ernőt, 
Simay Edét, Sarkadi Vilmost, A>rányi Vilmost, 
Mach Zsigmondot, Gallai Jenőt Fuchs Mihályt 
bízta meg, akik mint a műsor bizonyítani fogja, 
gyönyörűen tettek eleget megbízatásuknak. Az 
előadás délután félhárom órakor kezdődik, ren-
des esti helyárak mellett. A részletes műsort de-
cember 1 tői kezdve falragaszok fogják hirdetni. 
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TAVASZI RÜGYEK 
VÍGJÁTÉK EGY FELVONÁSBAN 

MIKSZÁTH KÁLMÁN novellájából 
Irta: HEVESI SÁNDOR 

SZÍNRE KERÜL A NEMZETI SZÍNHÁZBAN 
(Folytatás.) 

HETEDIK JELENET. 
Vankovics, Direktor Guzmicsky, Csucsatka, Koos, 
Kapler, Suhajda, Kecskésy, Gdbel István, Gábel 
János. (Egymás után bejönjie<< feszesen és elhe-

lyezkednek.) 
Direktor (Vankovícshoz). Vezesse elő Nagy 

Pált s a tanúnak beidézett két diákot. 
Vankovics. Igenis direktor ur. (Mig Vankovics 

bejön a két fiúval, a tanári szék végérvényesen 
elhelyezkedik.) 
. Direktor. Nagy Pál lépj elő . . . (Pali előlép.) 

Édes fiam, a szivem elszorul, amikor itt látlak 
téged a tanári szék előtt, ahova a diák már csak 
•lyankor kerül, ha egész sor hibát vagy vétket 
Malmozott a fejére. Tudom rólad, hogy utolsó 
időben tanulmányaidat is nagyon elhanyagoltad 
s kivált a latin nyelvben — (Csucsatkához for-
dulva) ugy-e bár tanár u r ? 

Csuêsatka. Isen érzékenyen elmaradott . . . 
igen érzékenyen^... Nem kedveli a syntaxist — 
lenézi a klasszikus autorokat — 

Pali. Utolsó időben csak matézissel foglal-
koztam, mert Kapler tanár ur bebizonyította ne-
künk, hogy minden tudományok között a matézis 
ÍV legtöbbet. 

À kit Gdbel (dühösen.) Engedelmet kérünk — 
de ez már mégis — 

Kapler (nyolcvanéves, fehérhajú tanár.) A 
nebuló egy kissé félreértett. Én csak azt szoktam 
nekik mondogatni, hogy minden tudomány a 
sirig tart, a latin nyelv is, a magyar nyelv is, 
mert ki tudja, milyen nyelven beszélnek odaát 
az angyalok, de a kétszerkettő a síron tul is csak 
•égy lehet. 

Guzmicsky (kapkodó, ideges alak). Nem enged-
hető meg, hogy a kolléga urak bármelyike is a 
saját tantárgyát a többi fölé emelje . . . Ez rossz 
vért szül és rossz következményekkel is jár, mint 
az előttünk álló matematikai ábra is mutatja — 

Kepler (nyugodtan). Csak ne a gyerekek előtt ! 
(Tanárak zugnak.) 

Direktor (csönget). A tárgyra uraim. (A tanárok 
lecsöndesülnek.) Nagy Pál, — igaz-e, hogy Gábel 
tanár urnák te írtad a névtelen levelet, amely 
szerint ebben és ebben az órában rablók szán-
dékoznak törni a lakására? 

Pali. Igaz. 
Direktor. És miért irtad azt a levelet? 
Pali. Mert fogadtam Szeniczey Lacival, hogy 

másnap nem lesz növénytani óra, és meg akar-
tam nyerni a fogadásomat. 

Gábel István. A léhaság szuperlatívusa ! Példát 
kell statuálni ! 

Direktor. Mibe fogadtatok? 
Pali. Egy ezüst húszasba. 

Direktor. Szeniczey László állj elő. (A két diák 
közül az egyik kilép.) Igaz ez? 

Szeniczey. Igenis, kérem, igazgató ur, 'de ha 
tudtam volna, hogy mi sül ki belőle, «em fo-
gadtam volna. Én csak azért fogadtam, mert azt 
hittem, hogy biztosan nyerek. 

Direktor (Palihoz). És megkaptad az ezüst 
húszast ? 

Pali. Igenis, megkaptam. 
Szeniczey. Kérem igazgató ur, az becsületbeli 

dolog. 
Direktor. Mire költötted? 
Pali. Vettem rajta cukrot és megettem. 
Direktor. Igaz ez? 
Szeniczey (némi habozás után). Nem igaz. 
Pali (dühösen).. Azt én jobban tudom. 
Gábel István. Hazudik ! Minden szava hazug-

ság 1 A lelke mélyéig romlott, 
Egy hang (a rostélyos ablak mögül). Nem igaz ! 

(Fojtott női hang. A tanárok mind meglepetve 
néznek a baloldali sarok felé. Vankovics ijedten 
vakarja a fejét.) 

Direktor (miután a zaj lecsillapodott, folytatja) : 
Tehát mire költötte ? 

Szeniczey. Egy koldusasszonynak • adta oda, 
aki a beteg kis leányának orvosságra gyűjtögetett 
a lyceum kapujában. (Mozgás.) 

Kapler (Gábel Istvánhoz). Látja kolléga ur, kár 
elhamarkodni a dolgokat. 

Gdbel István. Naey könnyelműség. A koldus-
asszony hihetőleg csaló volt. 

Direktor (kedvetlenül). Ne tessék fölösleges 
észrevételekkel nehezíteni a föladatunkat. (Sze-
niczeyhez.) Elmehetsz fiam. (Szeniczey ügyet 
lenül köszöngetve el.) Hanem térjünk át a gom-
bára. (Gábel István fészkelődni kezd, a többiek 
mind őt nézik.) 

Pali. Igen — én gyúrtam — tréfából — s 
mikor egy idő múlva láttam, hogy mennyire 
hasonlít a kövülethez, eszembe jutott, hogy ér-
dekes volna kipróbálni, ha a tudomány igazán 
csalhatatlan-e, s ugy adtam át a tanár urnák, 
mintha a Szitnya-hegyen találtam volna. 

Gábel István. Példátlan rosszindulat ily iíju 
korban — s a tudomány tekintélyének legtisz-
teletlenebb megtapodása. 

Direktor (ünnepélyesebben). Szóval édes fiam, 
te magad [is beismerésben vagy ; — legalább 
ami azokat a dolgaidat illeti, amelyek vásott-
ságból vagy pajkosságból magyarázhatók. De 
most szállj magadba s felelj töredelmesen arra, 
amit kérdezek. Ugy nézz reánk, mintha szülőid 
előtt állanál, akik védeni fognak bajodban s akik 
előtt kiöntve szivedet, ha az indulatok gonosz 
szellemei rosszra csábítottak is : enyhülni fo j -
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lelkiismereted s majdan bíráid szigora. Mondd 
meg nekünk, hová lett Török György ? 

Pali. Nem tudom. 
Direktor. Tudnod kell, mert te vele voltál azon 

a délutánon, amikor eltűnt. 
Pali. Nem voltam vele. 
Gábel István. Tudtam előre, hogy tagadni fog 

mindent. 
Direktor. Hol voltál hát ? 
Pali. Künn csúszkáltam egy jégtáblán az O-

Várnál. 
Direktor. Egyedül? 
Pali. Igenis egyedül. 
Direktor. Fehér István állj el5. (A második 

diák reszketve előáll, alig tud a lábán megállani.) 
Igaz-e, hogy te láttad Nagy Pált és Török 
Györgyöt, amint a város végén kifordultak az 
országútra ? 

Fehér István. Kérem szépen tekintetes Igaz-
gató ur, nem is Igaz, hogy láttam és az sem 
igaz, hogy mondtam, csak Hahóty Ferenc fogta 
rám, hogy én azt mondtam, hogy láttam őket. 

Direktor. Tehát nem láttad őket? Nem is 
mondtad ? 

Fehér István. Igenis nem. 
Gábel István. Nekem a tanú eredetileg azt 

mondta, hogy látta a kettőt együtt. 
Fehér István. Én csak azt mondtam kérem, 

hogy a Hahóty Ferenc azt hazudta rólam, hogy 
láttam őket. Kérem a Hahóty mindég hazudik. 
Mi fiuk egy szavát sem hisszük el és már nem 
is barátkozunk vele. Az egész lyceumban ő a 
leghazugabb fiu. Olyanokat is mond, hogy ő 
Árpád véréből származik, de most már ezt sem 
hisszük el neki. 

Direktor. Nagyon eltérünk a tárgytól. 
Kapler. Küldje ki ezt a tanút, hiszen sejtelme 

sincs semmiről. 
Gábel István.*Most már mind hazudnak, ez 

valóságos összeesküvés. 
Direktor (Fehérhez). Elmehetsz fiam. (Palihoz.) 

Kivel bizonyíthatod, hogy egyedül voltál az 
O-Várnál ? 

Pali. Nem tudom bizonyítani. 
Direktor. Bizonyosan sok embert láttál arra 

elmenni. 
Pali. Igen, láttam, de egyre sem emlékszem. 
Direktor. Látod fiam, ez gyanús. 
Néhány tanár. Nagyon gyanús. 
Direktor. Mondd csak fiam, milyen lábon álltál 

te a Török Gyurival. 
Pali. Nem voltunk éppen jó barátságban. 
Gábel István. Igen gyakran verekedtek. 
Pali. A verekedés magunkfajta Hiákgyerekek 

közt nem sokat jelent. Én a legjobb pajtásaim-
mal is szoktam verekedni. Az csak tréfa — virtus. 

Saha/da. Kérem uraim, ne menjünk bele abba, 
hogy játékot üzzflak a szavakkal Itt nem vere-
kedésről van szó, hanem civakodásról, Össze 
férhetetlenségről, esetleg gyűlöletről. 

Direktor. Szoktatok civódni is ? 
Pali. Megesett néha, de — 
Direktor. Szóval gyűlöltétek egymást. 
Pali. Mi nem voltunk ellenségek. 
Direktor. Hanem — 
Pali (nem szól). 
Gábel István. Halljuk már, mi az a hanem ? 
Pali. Csak nem szerettük egymást. Azért is 

nem jártam az ő társaságában s azért is nem 
voltam vele aznap délután. 

Direktor. Eszerint tagadod ? " 
Pali. Tagadom. 
Gábel István. Bocsánat, de eltértünk a tárgy-

tól. Különben is, amit Nagy Pali állit : az n e « 
logika és nem is pszichológia. Azt mondja, hogy 
nem voltak együtt, mert nem szenvedhették 
egymást. Bocsánatot kérek, de a gyűlölet is 
olyan szenvedély, .mint a szeretet és keresi a 
tárgyát, igaz, csak azért, hogy ingerelhesse, 
vagy ártson neki. És kérem a tekintetes tanári 
széket, hogy térjünk »issza a verekedés pont-
jára, amely pontra nézve biztos tudomásom va« 
arról, hogy Török György és Nagy Pál nem 
virtusból verekedtek, hanem igenis, véresre ver-
ték egymást. Tehát nem a verekedés tényéért 
vagy izgalmáért verekedtek, hanem olyanokból, 
mely őket nemhogy visszatartotta volna, de 
egyenesen ösztökélte bizonyos vérengzésre, 
amely igen könnyen lehetett előjátéka egy ko-
molyabb vérengzésnek. 

(Egy sóhaj hallatszik a rostélyos ablak felél. 
A tanárok mind összenéznek.) 

Direktor. Sóhajtott valaki? 
Vankovics. Pocsánat direktor ur, én ásítottam. 
Direktor. Igaz, hogy több izben véresre ver-

tétek egymást? 
Pali. Mindössze is egyszer történt, hogy Tő-

rök György engem szájon vágott, hogy az ajka-
mon kiserkedt a vér, de én ugyanakkor a f i -
lébe haraptam. 

Csucsatka (összecsapja kezeit). Kannibáliz-
mus I Kannibálizmus I 

Direktor. És miért történt ez ? 
Pali. Politikai okokból. 
(Tanárok összenéznek és a fejüket csóválják.) 
Direktor. Beszélj világosabban. 
Pali. Kecskésy tanár ur — 
Kecskésy (idegesen felugrik). Kikérem magam-

nak, hogy az én nevemet is belekeveijék ebbe 
az odiozus ügybe. Én már úgyis reszketek az 
izgalomtól. Én egy beteg ember vagyck. Kiméi-
jenek meg. 

Bmerifcaí rendszer az éhszeitoeshedelem fgrón. 

Rendkívül célszerű újítást léptetett életbe a kitűnő hiinevü Hellinger 
Henrik órás és ékszerész. A cég magánosoktól bizományba átvesz 
ékszerárut és műtárgyakat, melyeket a* legkedvezőbb feltételek mellett 

áruba bocsájt. Ezen újítással ugy az eladó mint a vevő részére nagy 
előnyöket biztosit. Het l inger Henr ik Budapest, 1Y., Türr István-utca 9. félemelet (VAei-utca »árok.) 
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Kapler. Ha beteg, menjen haza. 
Direktor. Csillapodjék tanár ur. Folytasd. 
Pali. A tanár ur egy napon belépett a klasz-

szisba, ahol Ausztria térképe lógott a falon. 
Vette a vastag kék ceruzát, keresztbe törülte 
vele Lombard-Velencét és azt mondta: ez sem 
a miénk már. A fiuk mind nagyon örültek an-
jiak, hogy ez a mappa összezsugorodott egy 
kicsit, de lanifás után azt mondja nekem Török 
György, hogy ebből az elveszett Lombardiából 

. nem lesz nekünk semmi hasznunk, mire én azt 
feleltem, hogy ő nem ért a politikához. Ezen 
aztán hajbakaptunk és elpáholtuk egymást. 

Direktor. És azóta nem történt közöttetek 
semtjii? 

Pali (rövid habozás után). Semmi. 
Direktor. Nagyon sajnálom, édes fiam, hogy 

nem vagy szerencsés a kifogásaiddal. Nekünk 
Ugyanis biztos tudomásunk van arról, hogy te 
aznap délután igenis együtt voltát Török György-
gyei, mert van valaki, «ki látott benneteket az 
uton és az a valaki rád vallott. 

Pali. Hazudott az a valaki ! Ki az ! Álljon ide ! 
Direktor. Az a valaki nem hazudott, mert 

nem is akart elárulni téged. Az a valaki egy 
fiatal leány, akit ismersz. 

Pali (pirulva). Egy fiatal leány? (Most elő-
ször jön zavarba) 

Direktor. Gábel Mariska. 
Pali (reszketve). A Mariska ? Rám vallott ? 

Azt mondta, hogy látott? 
Direktor. Azt. (Szünet.) 
Pali. Hát akkor bevallom, hogy hazudtam. En 

aznap délután csakugyan együtt voltam Török 
Gyurival, a korponai uton. (Nagy szenzáció a 
tanárok között.) 

Gábel István. No ugy-e megmondtam ? 
Direktor. Volt közöttetek szóváltás? 
Pali (gyorsan). Nem, a&kor nem volt. 
Direktor. Hát akkor miről beszélgettetek? 
Pali. Azt nem mondhatom meg. 
Direktor. Pedig, édes fiam, rajtad már csak a 

töredelmes vallomás segíthet. 
Pali. Az édes anyám életére esküszöm, hogy 

ártatlan vagyok. 
(A rostélyos ablak felöl egy elfojtott sikoly.) 
Direktor (idegesen). Mi ez már megint. Nem 

hallottak az urak semmit ? 
Vankovics. Valaki rosszul lete odakint. (Ki-

megy.) 
Direktor. Mindent meg kell vallanod ! , 

y Pali. Ne faggassanak ! Ne kínozzanak ! Én egy 
ujjal sem bántottam Gyurit! Csak nem akarják 
elhinni rólam, hogy gyilkos tudnék lenni. Mind-
ennek csak az a kenyérből gyúrt gomba az 
oka, mert anélkül ma nem állnék itt. De Gábel 
tanár ur gyűlöl engem, halálosan gyűlöl. 

Gábel István (föl akar állani). 
Direktor. Maradjunk a .tárgynál ! (Kint zaj, 

mely egyre nő, Vankovics kisiet.) 

Ha j szá laka t " « J ^ ^ í i S S 1 . 4 - felelősséggel 
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Egy női hang (kivül . Ne erőszakoskodjék, 
Vankó bácsi, mert nekem be kell mennem. (Az 
ajtót felszakítják s berohan rajta Mariska.) 

NYOLCADIK JELENET. 
Előbbiek, Mariska. 

Gábel János. A leányom ! 
Gábel István. A húgom ! 
Mariska (izgatottan). Jó napot kívánok ! (Álta-

lános álmélkodás.) 
Direktor, iviii kíván kis kisasszony ? Itt most 

tanácskozás van, 
Mariska, Tltóőm, hiszen éppen azért jöttem. 
Qzitl János. Takarodsz haza mindjárt ? 
Mariska. Nem megyek. 
Gábel János. Hogy mersz igy beszélni itt, te 

tacskó ? No nézze meg az ember ! 
Mariska. Nekem meg kell mondanom — 
Gábel János. Már mindent elmondtál. Eredj 

haza. 
Direktor. Mit akar megmondani kis leánykám ? 
Mariska: Az igazat. 
Direktor. Hiszen azt már megmondta kis 

leánykám? 
Mariska. Bocsánatot kérek, de én nem mond-

tam semmit. Faggattak, gyötörtek, vallattak, de 
nem mondtam semmit 

Pali. Maga nem mondta az igazgató urnák, 
nogy látott engem a korponai-uton ? 

Mariska. Se neki, se másnak nem mondtam. 
Hazudtam volna, ha azt mondtam volna — 

Pali. De hiszen akkor, — de hiszen akkor 
engem — 

Gábel János. De az már mégis hallatlan. Ké-
rem a tekintetes igazgató urat, engedje meg, 
hogy a leányomat — akinek a neveletlenségéért 
az egész tanári széktől ünnepélyesen bocsánatot 
kérek, — a teremből eltávolithassam. 

Kapler. Én meg arra kérem í tz igazgató urat, 
tartsa itt a kisasszonykát és hallgassa ki, — 
mert ha csakugyan tud a dologról valamit — 
akkor az igazság érdekében föl kell vennünk az -
ő tanúvallomását. 

Tanárok (majdnem mind, a két Gábel kivé-
telével). Igen, . . . persze, . . . persze! . . . 

Direktor. Akkor hát feleljen kisasszony arra: 
látta-e Nagy Pált és Török Györgyöt a Korpona 
felé vivő uton, azon a délutánon ? 

Gábel István. E kérdésben a Mariska vallo-
mása egyáltalában nem fontos, miután ezt maga 
Nagy Pál az imént beösmerte. 

Pali. Mert elhitették velem, hogy Mariska kis-
asszony rám vallott. 

Mariska. Nagy oktondi maga, ha azt elhitte. 
(Zúgás a tanárok között.) 

Direktor. Még egyszer fölszólítom a kisasszonyt, 
feleljen hiven és őszintén a már föltett kérdésre : 
látta-e az uton Nagy Pált és Török Györgyöt? 

Mariska. Nem láttam, nem láttam, nem láttam. 
Gábel János. Ne hazudj Mariska, mert meg-

verlek otthon. 
Mariska. Azért sem láttam, azért sem láttam, 

azért sem láttam. 
Gábel István. Ez felbőszitő. 
Pali. Ha én ezt előbb tudtam volna ! 
Direktor. Jól van jól, kis húgom, — én szere-

tem a bátor kislányokat. Hát csak feleljen bátran 
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arra kérdésre is, hogy ha nem Pali a bűnös, 
miért csempészte ki mégis a Pali arcképét az 
albumból, amikor arról volt szó, hogy a hevér 
asszony az arckép után fölismeri, hogy ki volt 
az a másik diák, akit Török Györggyel együtt 
látott az.uton? 

Pali. (Hálásan.) Igazán kicsempészte az arc-
képemet ? 

Direktor. Itt nem te kérdezel, hanem mi. 
Mariska. (Zavarba jön ; kis szünet után.) Azt is 

meg kell mondanom? 
Direktor. Ezt kell mindenekelőtt tudnunk, ha 

ázt akarja, hogy hitelt adjunk a szavának. 
Gdbel János. De kérem direktor ur, ez már 

tárgytaian — és ez a kérdés már csak reám tar-
tozik, mint apjára — 

Gábel István. Miután Nagy Pál beösmerésben 
van Mariska további vallatása fölösleges. — 

Direktor, Bocsánat, de nekünk minden lánc-
szemre szükségünk van. — 

Mariska. Hát jó, én nem bánom, megmondom 
— megmondom, hanem. 

Direktor. Csak semmi habozás. Az igazságtól 
nem kell félni. 

Mariska. Küldjék ki — küldjék öt ki a szobából. 
Direktor. Kit? 
Mariska. (Ujjával Palira mutat). 
Tanárok. (Mind összenéznek). 

Direktor. (Palihoz). Eredj ki fiam az ambitusra. 

KILENCEDIK JELENET. 
Előbbiek, Pali nélkül. 

(A teremben pár pillanatig siri csend.) 
Direktor.-Most már bátran beszélhet, kis leá-

nyom. Miért vette ki az albumból a Pali képét ? 
Mariska. Azért — mert — mert — (Lesüti a 

szemét.) mert szeretem a Palit. (A tanárok egy-
másra néznek.) 

Direktor. Ez nem ok. Szereted a Palit — mint 
embertársadat. 

Mariska. (Hirtelen.) Oh nem ugy, nenf ugy. Én 
szerelmes vagyok a Paliba. 

Direktor. Szerelmes. (A hang elhal a száján, a 
tanárok megrökönyödnek.) 

Mariska. Már két esztendő óta. 
Gábel ]dnos. Kolléga urak, nem veszik rossz 

néven, ha kijelentem, hogy én ezzel a nyilatkozat-
tal nem azonosítom magamat. 

Mariska. Azt gondoltam magamban, mikor ke-
resztapám az albumot kérte, ha a többi diákjaink 
közül volt valamelyik a Török Gyurival, hadd 
ösmerjen rájuk a hevér-asszony, de lia Pali volt 
ott — azt nem engedem. Kivettem hát az arcképét. 

Direktor. De hallotta az imént, hogy Pali 
maga beösmerte, hogy együtt volt Török Gyurival. 

Mariska. A Pali nagy mafla. Ő is nagyon sze-
relmes belém. 

Direktor. Honnan tudja ezt kisasszonyka ? 
Mariska. Mindég lesüti a szemét, ha velem 

találkozik és nem mer megszólítani. De nagyon 
szerelmes belém szintén már két év óta. Én 
meg merek rá esküdni, hogy nem volt ott a 
Török Gyurival, csak amikor azt hallotta, hogy 
én elárultam — kétségbeesésében föladta maga-
magát. Én jobban ismerem a Palit. Nagyon 
makacs és kötekedő — de azért olyan jó, mint 
egy falat kenyér és nem is értem, kinek jut-

hatott eszébe, hogy ő bántotta volna a Török 
Gyurit. (Gábel Istvánra néz.) A 

Gábel István (dühvel). Elég ! 
Direktor (Vankovicshoz). Hivja be Nagy Pált. 

TIZEDIK JELENET. 
Előbbiek, Pál. 

Direktor. Gábel Mariska kisasszony e pillanat-
ban ugyan azt vallotta, hogy nem látott téged a 
korponai-uton, — de ez a vallomás most már 
nem nyom a latban semmit, mert hiszen te 
magad beösmerted, Jiogy ott voltál. Vagy most 
azt akarod állítani, hogy nem voltál ott? 

Pali. Ott voltam. 
Mariska. Kicsalták belőle ! 
Direktor. Csend ! (Palihoz.) Most már csak 

egy van hátra : miért voltál te ott Török György-
gyei ? Saját érdekedben figyelmeztetlek, hogy 
mond meg az igazat s ha tudod magadat vala-
mivel védelmezni, tedd meg, mert különben 
holnap reggelig a kisebbik karcerbe zárunk, 
mint. bűnöst s holnap reggel átszolgáltatunk a 
hatóságnak. 

Pali. Azt nem mondhatom meg, ha kerékbe 
törnek, akkor sem mondhatom meg. 

Mariska. Hallja-e Pali, csak nem hoz olyan 
szégyent, a fejünkre, hogy gyilkosnak mondja 
magát. Én soha többé rá nem tudok nézni 
magára, ha tüstént ki nem vallja az igazat. Hát 
csak ki vele gyorsan, mondja el, hogy mi tör-
tént, különben örök harag! 

Gábel János. Nem hallgatsz el, te tacskó! 
(Direktorhoz.) Ne tessék megengedni, hogy ö 
vallassa Palit. 

Mariska. Szeretném én látni, hogy nekem ki 
ne vallja. (Palihoz.) Utoljára kérdem — ebben 
az életben utoljára — megvallja-e vagy nem. 

Pali. Meg — meg — hát hogyne — ha maga 
kívánja — de — 

Mariska. Miféle de ? Semmi de ! Mondja meg ! 
Pali (egyet előrelép, a direktorhoz). Küldjék 

ki őt a szobából. 
Direktor (elhűlve). Kit? 
Pali (ujjával mutat Mariskára). 
Mariska (nagyot néz, de aztán bólint a fejével, 

mint aki belenyugszik). 
Gábel János. Csak menj ki szép mákvirág. 

Gyönyörű koszorút kötöttél magadnak. (Mariska 
el középen, Vankovics vele együtt el.) 

TIZENEGYEDIK JELENET. 
Előbbiek, Mariska és Vankovics nélkül. 

Direktor. Most már bátran beszélhetsz fiam. 
Hát miért voltál te együtt az uton Török Gyurival? 

Pali. Elkísértem a határig. 
Direktor. Azt a diákot, akivel olyan elle nséges 

lábon álltál? 
Pali. Igenis. Mert mi sorsot huztunk, hogy 

melyikünk bujdossék el Selmecről. 
Direktor. Micsoda? (Tanárok összesúgnak.) 

S miért kellett, hogy egyiktek elbujdossék Sel-
mecről ? 

Pali. Nem férhettünk meg egy városban, mert 
vetélytársak voltunk. 

Direktor. Vetélytársak? 
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Pali. Igenis — mert mind a ketten egy lányba 
voltunk halálosan szerelmesek. (Az egész tanári 
kar megrökönyödik.) 

Direktor. Persze a Qábel Mariskába?! 
Pali. Igenis' És mivelhogy minden alkalommal 

hajbakaptunk és véresre vertük egymást — 
Direktor. A leány miatt? 
Pali. Igenis ő miatta, — mert Gyuri azt köve-

telte tőlem, hogy mondjak le a Mariskáról, én 
pedig tőle követeltem, hogy ő mondjon le róla. 
Végül én azt ajánlottam, hogy huzzunk sorsot 
fekete meg piros golyóval. Aki a feketét huzza, 
az becsületszavára fogadja, hogy háromszor 
huszonnégy óra alatt szó nélkül és a legnagyobb 
titokban elhagyja a várost. 

Direktor. És Török György Húzta a fekete 
golyót?., 

Pali. O. . * 
Direktor. És Mariskát meg sem kérdeztétek? 
PaH. Nem mertük. Én nem mertem, de Gyuri 

sem merte. Csak azt állította, hogy a Mariska 
ö beléje szerelmes, én pedig azt mondtam, hogy 
nem tűröm, hogy Selmecen még valaki ugyan-
arra a laányra gondoljon, akire én gondolok. 
Végre Gyuri is belátta, hogy mi nem élhetünk 
egy városban, s rászánta niagát, hogy lovagias 
uton intézzük el a dolgot. Miután kihúzta a fe-
kete golyót a kalapból, igen megsajnáltam, kibé-
kültem vele, oda adtam neki az uj penicilusomat 
és elkísértem utolsó utján. (Tanárok nagyrészt 
fejüket csóválják.) ^ 

Direktor. Te persze, azt is tudod, hova ment ? 
Pali. Nem,, azt nem tudom. 
Direktor. És arra nem gondoltatok, mi lesz 

abból, aki innen elbujdosik? 
Pali. Hogyne gondoltunk volna. Én ugy ter-

veltem, hogy beállok inasnak valami festőhöz — 
Gyuri pedig azt mondta, hogy ő szinész lesz, 
amihez különben mindig volt kedve. 

Gúbel István. Bocsánat, de ez a különös his-
tória Török György eltűnését éppenséggel nem 
magyarázza meg, mert hiszen Gyurit rögtön kö-
röztettük, hatóságilag kerestettük és nem került 
elő. Ehelyett Nagy Pál minket egy lovagregény-
nyel akar elámítani. ' -

Direktor. Mi a véleményük a dologról, uraim ? 
Gábel István. Mindenekelőtt vitessük Nagy 

Pált a kárcerba s azután határozzunk: 
Direktor. Hol a pedellus? (Megrázza a csen-

getyüt, ott kinn egyre növekvő zai.) Mi ez, hol 
marad a pedellus? (Még jobban rázza a csen-
getyüt, a zaj is egyre jobban növekszik.) 

TIZENKETTEDIK JELENET. 
Előbbiek, Vankovics. 

Direktor. Vigye be a diákot a karcerba, amig 
határozunk. • 

Vankovics. Aszt kérem nem lehet. 
Direktor. Nem lehet?! 
Vankovics. Azt nem lehet. 
Gábel István. Megőrült maga, ember ? 
Vankovics. Nem, tekintetes tirektor urr, hanem 

a Török Tyuri asz fan it — 
Gábel István. Az nem lehet! Az lehetetlenség! 
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Vankovics. It fan ! Ö érte fan aszt a nad lárma 
— a tiákok mint éljenesznek a Tyurit. 

Gabel István. De hiszen az meg van ölve! 
Vankovics. Asz fan ed svindler, nem fan meg-

ölve. Korponán pelálot ed Komödiantentruppal 
és ma este a szinházpan ő lesz a Mathias királ. 

Gábel István. No hát ez hallatlan ! 
Kapler. Mindjárt gondoltam, hogy nagy osto-

baság fog kisülni belőle. 
Tanárok (dünnyögve). Ezért kár volt a tanári 

széket összehívni. (Szedelőzködnek, s egymás 
után letörve kimennek.) 

TIZENHARMADIK JELENET. 
Gábel János, Pali, Vankovics, majd Nagyné, 

Mariska. 
Vankovics (amikor Pali akar lépni az ajtón» 

a tanárok utána, akiket távozásukkor egyenként 
meghajlással üdvözölt). Halt, a tekintetes mama 
it fan — 

Pali. Az édes anyám ? 
Nagyné (kilép a baloldali ajtón). Pali! Édes 

fiam ! Mégis csak jó az Isten ! (Gábel Jánoshoz.) 
Ne haragudjék, édes tanár ur. 

Gábel János (ülve maradt az asztalnál). Nagyon 
haragszom. 

Vankovics. A Mariska szegénke nagyon sir 
odakünn. 

Nagyné (kiszalad a középajtón). Mariska ! (Be-
hozza.) Ne sírjon kedves szivem ! Magácska a 
legjobb lelkű gyermek a világon. 

Gábel János. Hagyja a tekintetes asszony, ne 
kényeztesse. Nagyon megszomorított engem . . . 
Én nem is tűröm meg többet a házamnál. 

Nagyné. Tudja mit tanár ur, adja hozzám ma-
gyar szóra, cserébe van nekem odahaza még egy 
fiam*— egy boglyas gyerek. Hadd jöjjön az ide, 
tanuljon, meg németül. 

Gabel János. Csak vigye a tekintetes asszoiy. 
Nagyné. De meglehet ám, hogy nem adom 

vissza többé. Jó lesz? 
Pali-, Mariska (egyszerre). Jó ! 
Gábel János. Én azt sem bánom. 
Mariska. Haragszol, papa? 
Pali. Haragszik papa? 
Nagyné. Hát hogy haragudhatnék a tanár ur, 

mikor annyira szeretik. (A két gyerek odabuvik 
Gábel Jánoshoz, aki akarva, nem akarva, meg 
öleli mind a kettőt.) 

(Függöny.) 

jó világ 
H á r o m egyfe lvonásoc K o m é d i a 
MIKSZÁTH KÁLMÁN n o v e l l á i b ó l 

Irta : Hevesi Sándor 

— Ara 8 korona. 
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körut 29. szám. 
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Alulírott 
20.000, azaz húszezer korona 

pályadijat tüz ki. A jutalmat az a filmgyár nyeri el, amely 
az itt következő szcenáriumot el tudja készíteni, természe-
tesen szerző intencióihoz hiven. Szerző a filmgyárak mun-
káját megkönnyíteni igyekszik, amikor a szcenáriumot váz-
latokkal kiséri. p , b. 

A CIPOFA 
(Minden jog fenntartva) 
Irta: PAULINI BÉLA 

1. Ugrabugra Tóbiás megvirrrad 
Vgrabugra Tóbiás alszik az ágyában. 

A vekker bat órát mutat. Az ablakban 
egy szorgalmas napsugár jelentkezik. A 
vekker csenget. Ugrabugra Tóbiás bal-
oldalára fordul, hogy tovább aludjék. A 
vekker mérges lesz, leugrik az éjjeli 
szekrényről, be az ágyba. Kalapácsával 
fejbeveri Tóbiást. Tóbiás feleszmél, kiug-

11. Munkára fel ! 
Spiritusz főző. Tóbiás nagy lábast he-

lyez spirituszfőzöre. Lábasba vizet tölt. 
Spirituszt meggyújtja. Gyorsan felrán-
gatja harisnyáját, nadrágját, cipőjét. Mosa-
kodik. Viz forr, teát dob vizbe. Issza 
lábasból teát. Forró, nagyon forró, meg-
égeti a száját. Ah, egy ötlet ! Kiönti vizet 
lavórból, teát átönti lavórba, Issza teát. 

rik az ágyból. A vekker megijed és 
hanyatt homlok menekül, le az ágyról, 
egy szék alá. A vekker reszket. Tóbiás 
megragadja a vekkert, megveri, mert a 
vekkernek az a kötelessége, hogy csen*-

gessen, nem pedig az, hogy fejbeverjen. 
A vekker szomorúan visszamászik az 
éjjeli szekrényre, de bosszút esküszik. 

Megitta. Felrántja kabátját, felteszi kalap-
ját. Veszi ásóját, kiszalad. 

III. A holló bosszúja 
Kertben. Bokor. Bokron holló. Tóbiás 

&s, SbSy as. Gödröt ás ... Meggondolja ma-
gát : visszahányja a földet a gödörbe. 
Meggondolja, magát, megint megássa göd-
röt. Holló röhög. Tóbiás mérgesen feléje 
vág. Holló elrepül. Tóbiás tovább ás. Ás. 
Tóbiás nagyon elfáradt. Nap melegen süt. 
Tóbiásnak melege van. Ásót belevágja a 
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földbe. Körülnéz, leül bokor tövébe. Cipőit 
leveti. Elnyújtózkodik a fűben Elalszik. Jön 

holló. Leszáll. Ugrál. Megáll. Röhög. El-
kapja Tóbiás egyik cipőjét, elrepül vele. 

IV. A keserű ébredés 
Tóbiás felébred. Nyújtózkodik. Fel akarja 

húzni cipőit : az egyik hiányzik ! Nagyon 
mérges, átkozódik. FelállKeresi cipőt, 
nincs ! Sírra fakad . . . Arca kiderül : hom-
lokára bök, — egy ötlet ! Veszi a meg-
maradt cipőt, megy, beledobja a gödörbe. 
Betemeti. 

V. A cipöfa 
Tóbiás szalad. Patak."Patakból kalappal 

vizet merit. Szalad vissza. Megöntözi 
kupacot. Letérdel, les. Felugrik, megy 
vizért. Jön. Megöntözi kupacot. Megy 
vissza vizért. Jön. Elesik vizzel. Mérges. 
Megy vissza vizért. Jön vizzel : apró cse-
mete nőtt ki a földből. Tóbiás boldog, 
tapsol. Nézi csemetét. Türelmetlenkedik. 
Megragadja fácskát, huzza, hogy hama-
rabb nőjön. Fácska hirtelen nőni kezd. 

bámulva látja, hogy a fán nagy staniclik 
termettek. 

VI. A bö szüret 
Megrázza a fát. A staniclik lehullanak. 

Felbont egyet : egy pár fél női cipő van 
benne. Mérgesen eldobja. Felbont egy 
másikat : egy pár csizma van benne, de 
akkora, hogy egészen beleférne. Mérge-
sen eldobja. Felbont egy harmadikat. Egy 
pár fényes cúgos cipő ván benne. Fel-
próbálja — mintha rászabták volna ! Na-
gyon örül. A többi staniclikban is cipő, 

cipő, mindenféle cipő . . . Homlokára bök : 
egy ötlet! Előveszi a bicskáját, kivágja 
a fát. A cipőket összekötözi, felfűzi. A 
rudat, a cipőkkel vállára veszi, elindul. 

VII. Jó vásár 
Városban. Nagy tér. Tóbiás áll piac 

közepén. Egy ház föláll, közelebb jön. 
Tóbiás köszön neki. Ház visszaköszön '• 

leemeli a födelét. Ház visszamegy. Jön-
nek asszonyok, emberek, megveszik a 

Magával ragadja Tóbiást .. . Fácska ha- cipőket. Tóbiás kalapja megtelik pénzzel, 
talmas fává nőtt ! Tóbiás fenn kapálódzik Örül. Megy bevásárolni, vesz egy libát, 
fa tetején. Lemászik. Amikor leért, el- egy óriáskiflit, meg egy hordó bort. 
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VIII. Hazafelé 

Országút. Tóbiás megy Lazafelé. Hát-
térben a város. Libát felteszi hordóra. 
Hajtja libát, liba hajtja hordójt. Hordó 
gurul. Tóbiás megy utánuk, fújja az óriás-

kiflit. Nagyon örül, ugrándozva, bugrán-
dozva lépeget. 

IX. A megszolgált lakoma 
Otthon. Tóbiás vizet tölt lábasba. Spiri-

tuszt meggyújtja. Vekker feláll, néz jTóbiás 
beledobja libát lábasba. Hvrdót felteszi 
székre. Lihát kihúzza. Örül: megfőtt, sőt 
a tolla is lement ! Megeszi libát. Lefekszik 
hordó alá. Megnyitja a csapot. Bor folyik, 
Tóbiás issza, nyeli. Tóliás hasa mindig 
nagyobb lesz, hordó mindig kisebb. Hordó 
elfogy. 

X. Jojszakát . . . 
Tóbiás feláll. Szoba forog. Szoba megáll. 

Szoba visszafelé forog. Tóbiás lefekszik 
ágy elé, földre. Vekker föláll, nevet : a 

bosszú perce elérkezett ! .4 vekker le-
csavarjaanagymutatóját, beleszúrja Tóbiás 

hasába. Borsugár tör ki a hasból. A vek-
ker odaáll alája, leveszi a számlapját, 
issza a bort, nyeli. Tóbiás hasa leapad, 
borsugár eláll. Vekker tántorog. Szoba 
forog. Vekker tántorog, alig bir fel-
kapaszkodni az ágyba. De azért nagy-
nehezen felkapaszkodik. Belefekszik az 
ágyba. Magára huzza a takarót . . . 

* 

• U. i. Mondja a szerkesztő : nna, bátran 
kitűzhetsz nngj'obb dijat is. Akár egy milliót. 

Csak maradjunk a húszezernél. Elég az. 
Hogy ? Mi az ? Hogy úgyse lehet meg-

csinálni ? Dehogy nem, csak egy ügyes 
vekker kell hozzá, meg egy fürge ház. 
meg stb. 

Ja igen ! Most jut eszembe : szükséges, 
hogy a filmgyárak, amelyek pályázni 
kívánnak, a szeenáriumot megvegyék. A 
szcenárium huszonötezer koronába kerül, 
ab Budapest. Mivel pedig a szerző senkit 
sem akar kirekeszteni a pályázatból, a 
'szeenáriumot egyszerre több gyárnak is 
eladja. ^ 

A közönséghez ! 
Mindenki nyerhet ! Mindenki nyerhet ! 

A filmgyárak valószínűleg sietni fognak 
résztvenni e pályázaton. Hogy továbbra is 
megfelelő szcenáriumukkal láthassam el 
őket, felkérem a t. közönséget, támogasson 
munkámban.Beküldendők olyan filmötletek, 
amelyeket nem lehet megcsinálni. 
(Csak röviden, legfeljebb 20 sorban!) A 
használható ötleteket' Paulini Béla szép 
kis ajándékkal jutalmazza, f Teljes cimet 
kérünk !) 
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Uj könyvek 
(Az itt ismertetett könyvek megvásárolhatók a 
Színházi Élet boltjában VII., Erzsébet-körut 29.) 

Rmain Rolland; lean Christophe. Harmadik 
kötet : Az ifju. A férfivá serdülő, a feltámadó 
érzékiség lázában égő ifju gyönyörű regénye ez. 
Sejtések, érzések, megismerések, érzéki és ideali-
zált vágyak tavaszi vihara száguld végig az ifju 
lelkén. A túlfeszített idegek és a mámoros pezs-
dülésben forrongó fiatal vér még alig tudja a jót 
a rossztól megkülönböztetni. Élni és szeretni. 
Ez a fiatal Christophe életcélja. De a tragikus 
és gyönyörtadó szerelmek égető lángjaiban meg-
acé!»zódó lélek közeledik a nagy megismerések, 
az élet magasabb céljai és ideáljai felé. Romain 
Rolland tartalomban és stilusművészetben egy-
aránt tökéletes mestermüvet alkotott, Zolnai Béla 
fordítása hiven adja vissza az eredetinek min-
den szépségét. Falus Elek és Azary-Prihoda 
István gyönyörű rajza disziti a gondosan kiállí-
tott r«gényt, amelynek bolti ára 14 korona 

Cholnoky László : Piroska (Az Athenaeum 
Könyvtár 62. kötete.) A kitűnő iró e legújabb regé-
nyébe» mélyenjáró lelki küzdelmek szines és 
eleven rajzának és izgalmas drámai jelenetek 
köiéppontjába állitja témáját. Az uri fiu, hajla-
maival, neveltetésével ellentétes miliőben, meg 
nem jemésztett ideáktól hajtva, belészeret egy 
szabó leányába, Piroskába. Finom lelke érzi, 
hogí nem ez az igazi, de álbüszkesége kergeti 
a lakodalom, a saját veszte felé. Amikor önmaga 
vet véget szépségek felé vágyódó, de felfelé 
lendülni nem tudó életének, ugy érezzük magunk 
is, hogy az emberi sziv és lélek kicsiny és erőt-
len az ilyen rettenetes ellentmondás eiviselésé-
hez. Cholnoky László uj regénye Ízléses kötés-
ben, Leidenfrost S. művészi boritékában jelent 
meg. Ára bekötve 10 korona. 

Dickens: Karácsonyi ének. (Az Olcsó Regény 
41. kötete.) Kedves meglepetés a sok-sok ezernyi, 
olvasónak, Dickens bájos Christmas Caro/-jának 
uj mfivészi magyar fordítását. Dickens az ő 
„Karáesonyi énekében", az öreg, zsugori, sivár-
lelkű Scrooge megtérítésével azt példázza, hogy 
az emberiség nagy ünnepének, a karácsonynak 
gyönyörű gondolatvilága a megkérgesedett szivü 

és érzéstelen embert is embertársai iránt való 
szeretetre, megértésreésgyöngéd érzésekre indítja. 
Salgó Ernő mesteri fordítása külön emlitést érde-
mel, épp igy Ékes művészi boritékrajza is. Az 
Olcsó Regény uj kötetének ára 3 korona. 

Bíboros alkony. Ez a cime Földes Artúr mos1 

megjelenő regényének, amelynek meséje bizo-
nyára nagyon fogja érdekelni a ,Színházi Élet' 
olvasóit. Arról van szó e regényben, hogy egy 
nagy színművész késő öreg korában beleszeret 
egy fiatal, ragyogó szép asszonyba. Nem kell 
külön hangsúlyoznunk a mi olvasóinknak, hogy 
ezt a témát voltaképpen az Élet költötte, de ez 
mit se von le az iró érdeméből, ki tisztán iro-
dalmi eszközökkel és mégis nagyon érdekfeszítően 
meséli el az utolsó évek egyik legnagyobb szín-
házi szenzációját. 

A Bíboros alkony a Füzetes Könyvtár kiadási-
ban jelenik meg ugy, hogy hétről-hétre a regény-
nek folytatása következik. Az egyes füzetek ára 
3 korona és kapható lapunk kiadóhivatalában. 
A regény azért nem jelenik meg egyszerre könyv-
alakban, hogy a heti 3 koronás részletfizetési 
kedvezménnyel a vaskos — körülbelül 320 olda-
las — regényt mindenki könnyen megszerezhesse. 
Az iró neve, a téma és a megirás bravúrja ezúttal 
garancia arra, hogy a füzetes kiadás nem olcsó 
szenzációt, vagy hátborzongató detektiv-históriát, 
hanem tiszta irodalmat és művészetet ad az ol-
vasónak. Az első füzetet lakására kaphatja min-
denki, aki ebbeli óhajtását a ,Színházi Élet* ki-
adóhivatalával közli, 

RAPE HEINZ 
BÉLYEGKERESKEDELMI RÉ5ZVX 

BUDAPEST .lY.SrMMELWEiSuT. 
I WiËK . n r / I Unçarça»e 1Z^^KAMBUKG.Juogfefrt j t i ig 

Derdiedas krém, púder, szap-
pan és Dekolle-
tage cseppfolyós 

. putíar feltétlenül 
szépít. 

| KARÁCSONYI = |F ALKAL?ÏÏ ELADÁS 
l UGÏRÉGI,KINT KEZDŐ GYÜ1 TŐK RÉíZéRS ÓRIÁSI VÁ s 
? LA5ZTÉKKiASS!K'J5,TEKGERENT£ÍU,HADl t S U l K i s 
* KtáSÁ íiátYFOEKBEM.VAM>DI.s4cÉRtSZAVAT«SS*<i. 
o ?1É:&éHTlTÁEAK.í£nESSOROZATÚK^ EGYfíBÉUTGEK, — • 1 ' 11 msQcadfl 

L 
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B l í e i i k k l l minden szépséghibát, szemöles, pattants,vég-
BflJilWMfll, leg felelősséggel eltávolít OÁOO kozmetikai 
latézet«, Mnzeom-körnt 18. Báneok eltávolítása 14 nap alatt 
kúrál borogatással, r&zfehéritökrém, szappan, pnder, azösz-
szea szépségápoláshoz szükséges szépitöezerek esétktUdéee. 

Ezt 
olvassa ! 

Eafonot i , gpamofonoh 
és 

h a n g l e m e z - ú j d o n s á g o n 

nagy 

Hangszerotího* 

Fekete Mlb&If 
mestercél 

Józsel-körat S 
HObCZER LAJOS Ä Ä T " ' 

BUDAPEST, RÁKÓCZI-UT 18. SJÁM. 
Hzntoa értesíti t. üzletfalait, hogy nagym«nnyl«égtl Icßl-
tlilM ára érkezett, s . m. Kalodont, Kalodarma, különfíis 
fogkrémek, szappanok, parfümök, olpíkrémek s többféle 
kezmetikai és háztartási oitkek. Árnsitás nkgyban és kiosiny-

Sen. — Rendelés ajánlatos, míg a készlet tart. 

A szexon slágere. 

A farsang tündére 
operett 3 felvonásban. 

Szövegkönyve . . . 5 korona 
Kottája, 2 füzet . . . . . . . . . 32 korona 
Kapható a „Színházi Élet boltjában, 

VII., Erzsébet-körut 29. 

H a j s a i i a N g f 
távolítás, 
titiyos bérletben. Budapest 

Nöifodrászati, ondoláló, manieur és kozme-
tikai tanintézetem VI. Horn Ede-utca 12. 
Tanítványaim foglalkoztatásáról gondoskodok. Sïir.téné 

Szakorvosi 

Szerkesztői üzenetek 
(ß rovatban készséggel adunk felvilágosítást a 
Színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, raj-
zokat nem adunk vissza és azok megőrzésit•« 

nem vállalkozunk.) 

Kíváncsi Szombathely. I. Nem zárják be. 2. 
A közlekedés eddig — amint tudja — e! voit 
arra felé zárva, lapok még arról még mindig 
nem jönnek. 3. A .Jön a rozson át" cimii Star-
filmet már lejátszották az Apollo-moziban és a 
Corso-moziban. 4. Azért nem játszik, mert ie-
mondott a szinipályáról. Egy lapvállalat titkára lett. 
5. Ugy volt, hogy a Magyar Színházban snég 
ebben a hónapban bemutatják, de lehetséges, 

C
Kotta-ujdonság ! 

A REVÜ-SZIKHAZ s l á g e r e sókbakter 
STOLZ ROBERT 3 felvonásos operettje 

Kél fi lzet 32.— korona . 
A SZÍNHÁZI ÉLET boltjákun, VIJ. »rzsébet-köi *t M. 

UJ DIVATLAPOK. 
a ,Színházi Élet' boltjában, 

Budapest, VII. ker., Erzsébet-körut 29. szám. 
Grande Moda Parisienne ... 15 — kor. 
Jeunese Parisienne, legszebb gyerek-

ruha divatlap 20.— „ 
Jupes Nouvelles Paris 25.— » 
Le Chic ... ... 25 — „ 
Wiener Mode Album, téli száma ... 20.— „ 
Smart, novemberi száma 25.— „ 
Moderne Blusen, őszi és teli ... !•.— . 
Tailor made Costumes 30.— . 
Saison Parisienne •__ 15.— , 
Elegante Welt No. 19 4 . - » 
Die Dame, November ... ... 6 — „ 
Divat Szalon, November 3.50 „ 
Lingerie Parisienne, női és férfi 

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

ruha divatlap 20.— , 
Wiener Modekumt 25 — , 
Wiener Chic / 25 — . 

végleg eltávolít Bash Manci 
kozmetikai intézete. Mindennemű 
szépséghibák kezelése, szeplôei-

ráncok kisimítása, arcaözüléí és arcmasszázs ju-
VII.. Ahnássy-ntca 3. » l m . 

Dr Fleuk-félt 

Icjharaarátib  
merszlitttl: t g ß KENŐCS ÚJBÓL KAPHATÓ. 
V i s z k e t e g s é g e t , s ö m ü r t , ó t v a r t , r ü h e s s é g e t . 

Nem piszkít, szagtalan, lappal is hasznáUaaté. 
6 , 8 é s 2 0 k o r o n á s d o b o z o k b a n . Kapható mim 
den gyógytárban. I | l n p { i | j I gjógjtára, Badape»t«n, 

Főraktár : I U I Ul i J* KIrálj »tea l í . 

VII., •eká iy-s tca S9. 

rendelő 
intézet . 

Rendel : 11—1 és 4—7 óráig. 

S t v i l l l á n v n b s t é gyöngyöket,platinát,haaznáit óksze-
t l l l l l l f l i l a U K O ' i reket mindenkinél drágábban vess 
Székely Bmll ékszerBilete, Budapest, Klrálv-u 51. Teréz-Sem-
p!o mmalszemben. Claire tesiCk figyelni. Teleron József 10&-5Î 
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hogy a premier egyáltalán elmarad. — Apolló. 
1. Égy újságíró a férje. 2. 24 éves. 3. 25. 4. 
L. I. Rónay Manci. 5. H. M. családi néven is így 
hívják. — Százszorszép. Ehhez nekünk nincs terünk 
és időnk. Forduljon közvetlenül levélben a neve-
zett művésznőkhöz, akik bizonyára szívesen telje-
sitik óhaját. V. F. cime: Bulyovszky-u. 28., N. J. 
Sütő it. 2. Különben az összes kották beszerez-
hetők a Színházi Étet boltjában (Víl., Erzsébet-
körut 29.) — Operaház. 1. M. L. V.. Váczi-u. 
34. alatt lakik. 2. 36.000 korona. 3. Egyelőre 
még nem kezdődött el. 4. Évek óta. 5.' Nem 
biztos. — Rajongók. Nagykorona-u. 16. alatt 
lakik. Ezelőtt az operaházi balettben volt. — 
Baby. 1. A Revüszinházban fognak fellépni. 2. 
Krisatina-körut 15. alatt. 3. 27. 4. Nem. 5. A 
Starnál megmondják. — Sándv. 1. L. I. Nagy-
korona-u. 16. 2. 19. L. J. Szohdy-u. 98/b. 3. 26. 
4. Már nem kapni autogrammot. — M. Böske 
Kunszenlmik'ós. Előfizetése október 31-én lejárt. 

Emmchen. 1. Talán. 2. Nem. 3. Téved, Dénes 
Gyula darabja, a „Drágám te tévedsz" a műsor 
hosszúsága miatt került le és decemberben 
menni fog. 

Az „Sz." jelzésű verseket Szenes Béla, 
lapunk belső munkatársa írja. — Visszavárható. 
1. V. M. nőtlen ember. 2. Nem testvérek, de 

még "csak nem is rokonok. 3. Valószínűleg még 
ebben az évben föllép. — Névváltozás. A tör-
vény szerint nem lehetséges. Különben csakis 
színházi vonatkozású kérdésekre válaszolunk. — 
Fehér főhadnagy. 1. B. Aréna-ut 19. 2. V. Royal-
szálló. 3. G. Palota-tér 5. M. Mária Terézia-tér 
3. alatt lakik. — Múzsa. Tessék befáradni a 
Színházi Élet boltjába, ahol a lapokat (à 3 koro-
nában) megkaphatja. — Akarom. 1. Csupán föl-
vett betü. 2. A kérdezett filmet játszani fogják 
valamelyik fővárosi mozgóképszínházban. 3. 33 
éves. Különben tessék a Royal Orfeum irodájá-
hoz fordulni. 4. Nyitva lesznek. — Ti'mót 
Raimund, hem használhatjuk. — I f j . P. László 
Szolnok. Egyelőre kottákat nem közlünk, a kéz-
iratot kivételesen megőriztük. — Dilemma. Ha 
az említett kvalitásokkal valóban olyan .mérték-
ben rendelkezik, mintahogy irjt és azonkívül 
tényleg a legnagyobb ambícióval, akkor meg-
próbálhatja. — Moziszinész 21. Nem kell inágát 
kiképeztetnie, mint ahogy ön gondolja. Jelent-
kezzék valamelyik filmgyár irodájában. (Star 
Kossuth Lajos-u. 13. Corvin Kákóczi-ut 9.) A többit 
ott megmondják. — Csókbakter. 1. 20 éves, két 
éve szinés/nö. 2. Megkaphatja. 3. A filmművé-
szeti évkönyv csak e hó végén jelenik meg. 20 
korona lesz az ára. 

» W B S D I T R I C H S T E 8 N 
Érdekes 

a „SZÍNHÁZI ÉLET" 
könyvújdonságok 

boltjában, VII., Erzsébet-Körut 29. szám. 

ROMAIN ROLLAND: 
JEAN CHRISTOPHE 

III. kötet 

A z i f j y 
Fordította: Dr. ZOLNAI BÉLA 

Klt6n6 fordítás. Díszei ki&llitia. Ara 14.— K. 

Falytatinoa mferéizregény 
Irta: FÖLDES ARTÚR 

I. tzim. Hetenkiut jalaník meg. 

Ara 3 . - K. 

GYERMEKREGENY 

H A J A 

BON8KLS WALDEMÀR-
Fordította: EVVA MARÓIT 

Ara 3 0 . - K. 

F. W. «AIN : 
f ) 

hibák bányája 
Régi hindu elbeazéléa, 

szanazkrit kézirat nyomi» 
Fordította : BAKTAY ER TIN 

Ara 1 2 . - K. 

P 
CHOLNOKT LÁSZLÓ: 

iroska 
Újbó l k a p h a t ó ! 

ARCÜBASEV—BRÓDY : 

Ragíny 

az ATHENAEUM könyvtár 
«2. kötet« 

Ara 1 0 . - K. 

. Dráma 

Ara 1 0 . - K. 
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Hangverseny 

zongorahanggal, pedáíos, teljesen felszerelve, jutányosán fcaphatö 

„HANGSZER-KlRALY"-nál 
Országszerte elismert elsőrendű magyar hangszer és 

beszélőgépek áruháza JQ g 

Budapest, V1IB.9 József-körut 1D« 
Fiók: IX., Ráday-utca 18. 
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MINDENKI TALÁL 
az Itt felsorolt könyvek között olyat, 
melyre múlhatatlanul szüksége van I 

A siker és boldogság titka. 
Irta : Alexy E. Tartalmából : A mag-
netizmus, a szuggeszció, telepátia és 
egyéb eddig még alig ismert titkos 
erők mibenlétét ismerteti. Ára 20.— K. 

A férjfogás művészete. Irta: 
Ariadne. A nehéz problémát ismer-
teti, hogy miként lehet hozomány 
nélkül jól férjhez menni. Ára 5.— K. 

Egy pesti színész vallomásai. 
(Egy énekes emlékiratai.) Irta : V. S. 
A kulisszák rejtett világát, mely min-
denkor érthető érdeklődés tárgya is-
merteti. Ára 5.— K. 

Allástkeresök útmutatója» Irta : 
Salgó László. Útmutató mindennemű 
állások és alkalmaztatások elnyerésé 
hez. Ára 6.— K. • 

Házastársak tanácsadója. Irta : 
L. v. Knigge: Ára 3.— K. 

Szerelmesek tanácsadója. Irta : 
Forgó Jenő. Tartalma: Szerelmi leve-
lező, emlék- és szerelmesversek és 
képeskártyákra való üdvözletek. Bé-
lyegnyelv. Ára 6.— K. 

Teljes magyar levelező és 
magántitkár. Szerk.: Friedrich 
László. Ára keménykötésben 20.— K. 

Magyar-német altalános leve-
lezó. Szerk. : Friedrich és Dr. Hess-
lein. Minden alkalomra szóló levél-
mintákat tartalmaz magyar-német 
nyelven. Ára 15.— K. 

Arany házi kincstár. Irta : Lukács 
M. Több mint 200 receptet tartalmaz 
a háztartás és szépségápolás köréből, 
Nőknek nélkülözhetetlen. Ára 8.— K. 

A lé lek Utja. Irta : Alescy E. Teo-
zófiai világításban. Ára 12.— K. ' 

Kaphatók a S z j n h á z í Élet" bo l t j ában , Vll. ker., 
Etzsébet-körut Í0. 

Szinházi képrejtvény 
Megfejtési határidő 1919. december 6. 

A megfejtést és a megfejtők névsorát lapunk 
52. számában közöljük. 

A megfejtők között a következő dijakat sor-
soljuk ki: 

I. dij : „Böthök uram szerencséje" színmű 
irta Eötvös Károly. 

II. dij : Lábass Juci arcképe. 
III. dij: „Dal a gitáron* cimü kotta, irta 

Andrássi Ede. 
A Színházt Élet 48. számában közölt képrejt-

vény helyes megfejtése : A régi jó világból. 
Az 1. dijat Fényes Samu .Mátyás" cimü tör-

ténelmi drámáját Singer Ferike Ó-u. 42., a II 
dijat Z. Molnár László sajátkezű aláírásával el-
látott fényképét Gilion Annus VIII., Visi Imreu. 
14., a III. dijat Bródy László—Elek Andor .Dalok" 
cimü kottáját lung Ernő VI., Aradi-u. 30. II. 12 
nyerte el. 

Helyesen fejtették meg még 186-an. 
A 47. számban közölt képrejtvényt helyesen 

fejtették meg még: ifj. Borbély Gyula Alföldi-u. 
16., Czirányi Boriska Szerecsen-u. 52., Hirsch S. 
Sándor Ó-u. 42., Pajor Böske Bercsényi-u. 2., 
Krebsz Rózsi Márton-u. 21., Friedmann Margit 
Rákospalota, Scheiber Sándor Károly-körut 11., 
Steinbeißer Katóka Vörösmarty-u. 43.,. Jatzkó 
László Gyorskocsi-u. 42., Singer Ferike Ó-u. 42., 
Lichtmann Lajosné Tüzoltó-u. 13., Derner Rózsa 
Bokréta-u. 3., Tanhauser Irma Nagymező-u. 26., 
Skorb Hedike Aréna-ut 11., Matzkó Rudoft Dolog-
ház-u. 3., Virágh Gyula Mészáros-u. 19. 

A szerkesztésért felelős : INCZE SÁNDOR 
Igazgató: MOLNÁR IMRE 

Somogyi István szűcs 
Elegáns készártik. — Divatos átalakítások. — Síotid árak. 
VIII., Káttoczi-ut 23. I. emelet 

I a z XTrOala a z i n b á i I U e l l e t t — — — 

szépítő szerek királya, lateliigena 
»6 toiletl-asztalán nem hlányozhatik. 
Négyféle minőségben éjjeli (zairOB).nap-
paU, kámforon és rózsaszínt* alnfiség-

ben kapható az egész országban mindenütt. 

Nyomatott Thália «;ű!n;ézet kő- és könyvnyomda rt.-nál Budapest V., Csáky-u. 12—14. 






