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Oly kevesen vagyunk magyarok, oly 
rettentő árván bolyongunk Európa dú vad-
lakta kultur-sivatagában, hogy nem-
csak Széchenyi apagyilkosának kellene 
megkegyelmeznünk, hanem végre már 
az apáknak is. 

Elsősorban irodalmi apáink szelleme 
várhatja el tőlünk, hogy meglenges-
sük a kegyelemosztó fehérkendőt. Mert 
a tegnapi embereket nem a halál, ha-
nem a mai emberek feledékenysége 
öli meg. Igaza van Maeterlincknek : 
mihelyt az utód gondolatai visszaszál-
lanak az őshöz, az öreg ur rögtön kikél 
sírjából, újraél, mosolyog, megifjodik 
és alkot. A halál is csak relativ fogalom. 

Mi magyar irók nem sokat törődünk 
a múlttal. Az ősök sirján csak az iro-
dalomtörténet sápadt mécsese pislog : 
mi magunk az apák világából csak a külső-
ségeket, az ornamentumot, a bieder-
mayer-motivumot vállaljuk, de nem 
keressük a lényeget, az életet, az apák 
forró fájdalmakban és örömökben pom-
pázó lelkét. 

Szigligeti Ede ugyan nem tartozik 
azok közé, akik egészen meghaltak. 

' Az idők óceánja ezt az Írónkat máig 
inem tudta elnyelni; valami az ő hajó-
jának gazdag és könnyű rakományá-
ból mindig fennuszik a vizeken. 

: A 30-as évek elején tűnik tel, abban 
ra korban, midőn a magyarság ifjú és 
naiv mohóságával ráveti magát az euró-
pai kulturára. A művelődés palotájá-
nak legkönnyebben hozzáférhető ajtaja 
a szinpad felől nyílik. 18 éves korában 
Szigligeti színielőadást lát Váradon : 

Egressy, Szentpétery, Megyery, Szerda-
helyi, Dőryné f Ha volt a fiu lelkében 
gyúlékony anyag, ennyi tűztől lángot 
kellett vetnie. 

Jellemző, hogy régi irodalmi nagy-
jaink közül annyian mint vándorszíné-
szek indultak utjokra. És miként Katona, 
Arany és Petőfi, ugy Szigligeti is gyönge 
színész volt. De a céljukat mégis elér-
ték : azzal a heroikus elszántsággal, 
amely fölégette mögöttük a polgári élet 
hídjait, szabad utat nyertek a jövő felé. 
Ne is kicsinyeljük azt az akaraterőt, 
amellyel Szathmáry Elek ügyvéd fia 
fölborította az otthoni husosfazekakat,. 
szembe szállott édesapja átkával és 
édesanyja könnyeivel és lemondott a 
becsületes Szathmáry József nevéről is, 
csakhogy halhatatlanná tegye Szigligeti 
Ede nevét, amelyet ugy szedett föl a 
szinésztanyán. Ezt az akaraterőt a pos-
ványbólJdkivánkozó nemzet életös.ztöne 
keményíti acéllá. 

Az első komoly siker : egy szerződés, 
melyet a budai játékszín igazgatója 
köt vele. Szigligeti Ede tartozik min-
den drámai szerepet eljátszani, tartozik 
énekelni és balletben táncolni, tartozik 
minden évben egy eredeti színdarabot 
vagy pedig két idegent magyarra for-
dítani — és Coquelin, Caruso, Nizsinszky 
és Rostand egyesitett munkásságának 
jutalma : havi 3 0 váltó forint. 

Ez a pálya kezdete. És milyen a 
vége? A 7 0 es években Szigligeti a 
Nemzeti Színház dramaturg igazgatója. 
Özönével írja a darabokat, minden külső 
és belső élménye drámai párbeszédeket 

* A „Rózsa" premierjén felolvasta dr. Bárdos Artúr, 
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FÁLMAY ILKA, PÁZMÁN FERENC 
(A hercegné) (Henrich herceg) 

Városi Színház — ,Százszorszép" (Paop frlv,) 

Szigligeti vagy száztiz eredeti dara-
bot irt. Kiszámították, hogy a Nemzeti 
Színház 30 évének 24."* magyar estéje 
közül 842 estét töltöttek be az ő müvei. 
Azt is kiszámították, hogy Szigligeti 
darabjaiból ki lehetne állítani egész 
évre való műsort, háromszornál több-
ször egyiket sem kellene játszani. 

Szigligeti drámáival egy meteor-raj 
vágtatott bele a sötétségbe, amely Kis-
faludy után maradt. Voltak a meteorok 
közt szegény hullócsillagok, amelyek 
a föllobbanás percében már el is ham-
vadtak ; mások kisebb-nagyobb ideig 
gyönyörködtették az embereket ; sokan 
azonban állandó csillagképekbe verőd-
tek és ma is fénylenek még a fejünk 
fölött. Trónkereső, Rákóczi Ferenc fog-
sága, A mama, Fény árnyai, Rózsa, 
Házassági három parancs, Fenn az ernyő 
nincsen kas, Liliomfi, Nőuralom, Szö-
kött katona, Két pisztoly, Cigány, Csi-
kós Nem tudunk szabadulni az érzés-
től, hogy Szigligeti, ha nagyobb igényei 
lettek volna önmagával szemben, ha 
meglett volna benne a saját geniejébe 
vetett fanatikus hit, mint volt Petőli 

vált ki belőle, némelyik esztendőben 
5—6 Szigligeti-premier is van, a Nem-
zeti műsora nagyobbrészt az ő művei-
ből telik, mellékesen tucatjával nyeri 
az akadémiai dijakat — azt lehetne 
mondani : mivel a Kisfaludyak elmen-
tek és a Csiky Gergelyek még nem 
érkeztek meg, Szigligeti maga a magyar 
színműirodalom. 

A sajtó már epésen csipkedi, a tü-
relmetlen fiatalok zugnak és — ok nél-
kül — intrikusnak nevezik, a közönség 
pedig ugy megszokta az örökké jelen-
levőt, hogy már nem is látja, miként 
a pestiek nem látják a Gellért-hegyet. 

A termékenysége valóban imponáló. 
Az irodalom-történet, Calderonra gon-
dolva, spanyolosnak mondja, pedig zsur-
naliszta termékenységnek is mondhatná. 

Könnyedsége, amellyel ír, mohósága, 
amellyel témáról témára csapong, al-
kalmazkodó képessége, amely a szín-
pad és a színész napi szükségletéhez 
szabja a műveket : ezek mind olyan 
tulaldonságok, amelyeket Pest városá-
nak géniusza később újra fog szülni, 
hogy megteremtse a pesti zsurnalisztát. 
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Sándorban, belenőtt volna a világiro-
dalomba. Az ő sajátos ereje az élet 
csodálatosan éles megfigyelésében nyi-
latkozott meg. Ha háta't tudott volna 
fordítani az akkori színpadi divatbálvá-
nyoknak, ha végig mert volna "menni 
az uton amelyen a múzsa szólította, 
alkalmasint magasságokba hágott volna 
föl, ahol előtte és utána csak kevesen 
jártak. A nőuralomban, a Lelencben, 
majd minden egyes darabjában, elszórt 
arany szilánkokként csillog az ő igazi 
igazsága, de egységes műremekké nem 
formálódott. Hires, népszerű, ünnepelt 
iró lett, de nagyságának határai össze-
esnek az ország határaival. 

Szigligeti múzsájának egyik leggrazió-
zusabb csemetéje „Rózsa", amelynek 
1840 november 30-ikán volt a bemu-
tató előadása a Nemzeti Színházban és 
amelyet ma elevenít föl a Belvárosi 
Színház. A darab annakidején nagy 
port vert föl és az első magyar víg-

játék volt, amelyet az Akadémia koszo-
rújával együtt a közönség lelkes tet-
szése is jutalmazott. 

„Annyi panasz után, hogy a vígjáték 
szerencséje csak nem akar nálunk fel-
virágozni ; annyi silány próbatét után 
. ! . nem lehet szívből nem örülnünk, 
a koszorús fiatal drámaíró ezen egész-
séges, erőteljes, életrevaló vígjátékának", 
— irta korának legtekintélyesebb kri-
tikai folyóirata, a „Figyelmező". 

És Rózsa a mi szemünkkel nézve és 
mai mértékünkkel mérve is pompás 
történelmi komédia. A történelmi jelzőt, 
persze nem kell túlságosan komolyan 
venni. A szép özvegy ugyan Nagy 
Lajos idejében él, de azért nem az 
Anjou-korabeli, hanem a Szigligeti-kora-
beli magyarok fejével gondolkozik és 
szivével érf>z. És ez természetes is ; 
minden nemzedék a maga szemével 
nézi a multat és Tinódi Sebestyén más-
nak képzelte Nagy Lajos korát, mint 

• 

VIüli MANCI ós a boyok 
Ü (Klári) 

Városi Színház — ,Százszorszép* (Pupp /elv ) 
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Szigligeti Ede és Szigligeti megint más-
nak'látte, mint látom én. Minden nem-
zedék önmagát tükrözteti a múltban 
és a francia klasszikusok római tragé-
diáiban ma is ott leljük az allonge-
parókát, amelyet Molière viselt Brutus 
szerepében. 

Ilyen elmélkedések során felvetődött 
az ötlet, hogy Rózsát, melyet szerzője 
a táblabírák és a postakocsik idejében 
irt, a harmonikus hatás kedvéért abban 
az Anjou-korbeli színpadi miliőben kel-
lene bemutatnunk, amelyet a negyve-
nes években ismertek, nem pedig abban, 
melyet a szocializmus és a villamos 
vasút Budapestje képzel el. Tehát : a 
negyvenes évek színpadi díszletei, a 
negyvenes évek hajviselete, a nőknél 
krinolin, a férfiaknál a régi Nemzeti 
Szinház stilizált magyar ruhája és, ha 
lehetséges volna, a negyvenes évek 
játékstílusa. 

A Belvárosi Szinház megteszi az ér-
dekes kísérletet, amelyre ezt a színpa-
dot a saját szabad hagyományai is 
bátorítják. 

Indokolttá teszi a kísérletet az a kö-
rülmény is, hogy Rózsa alakja csilla-

gok távolságába esik a régi magyar 
nagyasszonyok.típusától. A szép özvegy 
inkább Beaumarchais Rozinájnnnk ve 
réból való, kecsps cs forróvérű, szik-
rázó és cselszövő. A vigiáték az ó 
férjhezmenetelével végződik, de az em-
ber szinte érzi, hogy ezzel még nincs 
vége. 

Ilyen asszonyt sem papi áldással, sem 
függönyleeresztéssel nem lehet elintézni 

A darabban több kitűnő szerep van.. 
Ilyen . Bábel lovag, az Anjou-korabeli 
szélhámos, a minden kortól és minden 
nemzeti köteléktől független harlekin, 
azután a legendás Toldi Miklós, aki 
a szerelemből kivénült Sámson méla-
bús igazságát képviseli. Ők ketten, 
mint örök színpadi alakok, szükség-
szerűen ki fognak esni a Komédia idő 
höz kötött stílusából. 

Kegyeletsértés nincs a dologban 
tudákosság sincs, az egész csak játék 
a játékkal. A cél nem az, hogy Szig-
ligetin keresztül eljussunk az Anjouk-
hoz, hanem hogy az Anjoukon keresz-
tül eljussunk Szigligetihez. Ugy hiszem, 
a mi közönségünk megérti és szívesen 
fogadja a kísérletet. 

VlQH MANCI, SZIKLAY JÓZSEF 
(Klári) (Uyörgy) 

Városi'Színház — ,Százszor$zép* iPapp felv ) 
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Százszorszép 

P A L M A Y 11.KA, I j AZMÁN;FERE>IC , Vlüll MANCI , SZIKLA Y JÙZSEh 
;,(A'hercegné)® (Heinrich herceg) (Klári) (György) 

Vjruoi Sijnház — ^Százszorszép" ! 

Ünnepe volt mult pénteken a Városi Színház-
nak : u j operettet mutatott be. És ez a premier 
nem csak azért jelentett ünnepet, mert rendkívül 
nagy és messze kiható siker kél nyomába, ha-
nem azért is, mert egyáltalában volt. A Városi 
Színház fekete, próbatábláján nem sok felírást 
pillanthat meg a kíváncsi szem. Itt nincsenek 
állandóan előkészületben darabok, mert egy da-
rabbal hosszú hónapokig bőségesen el van látva 
a színház és készülhet kényelmesen a következő 
egyre, mialatt a szerzők várják a jó szerencsét, 
nmig rájuk kerül a sor. Faragó Jenő és 7.erkovitz 
Béla vártak, vártak sokáig, tovább, mint Kun 
Béla bukásáig, amig végre mult pénteken át-
adhatták a nyilvánosságnak a legújabb magyar 
operettet, a Százszoiszép-et. És most nagyon 
sokáig megint üres és érdektelen lesz a Városi 
Színház próbatáblája. 

A szövegkönyv, Paragó Jenő kedves és finom 
munkája, Hamupipőke ősi meséjét viszi ötletes, 
friss formában színpadra. Gyermekkorunk egyik 
legszebb emléke, amely tündéri csillogással ra-
gyog minden időben minden nép gyermek-
szobáiban és mind Aschenbrödel, Cendrillon 
vagy Cenerentola számtalanszor szerepelt már 
operaszínpadon is, - tudvalevőleg Rossini is irt 
belőle operát, — ezúttal u j életre kél az operett-
szinpadon mint „Százszorszép". Faragó Jenő 

pompás színpadi érzékkel magyar miliőbe he-
lyezte a régi mesét, melyet teleaggatott fan-
táziájának sokszínű selymével. Az uj Hamu-
pipőke egy magyar vidéki polgármester leány-
kája, a mesebeli herceg igazi herceg, a mese-
beli tündér pedig egy pajkos, kedves színésznő. 
A tündérék korszaka lejárt, húsból és vérből 
való emberek mozgatják a cselekményt, de ép-
pen mert emberek, mélyebben és igazabban is 
éreznek és szebben dalolnak, mint a tündérek. 

Sárosbükkön, a polgármester házában indul 
meg a bonyodalmas mese. Szentmarjay polgár-
mester bálba viszi a feleségét és két lányát és 
igy érthetően nagy az izgalom. Sérosbükkim 
bizony nincs minden nap bál és most is csak 
ugy jutnak hozzá, hogy a herceg kastélyéban 
ünnepélyt rendez, amelyre hivatalos az egész 
környék intelligenciája. A két leány. Ily és Dili, 
mér elkészült toalettjével, felvette rozoga, har-
monikás fekete nadrágját, fénylő frakkját a papa 
is, csak még Szentmarjayné futkos neglizsében, 
mert nincs aki befűzze a báli derékba. Klárinak, 
Szentmarjay első házasságából való leányának 
tiszte volna ez, de az n különös leányzó eltűnt 
hazulról sehol sem találják. „Bizonyosan megint 
elcsavargott valamerre" — mondják a leányok. 

Hanem hát sok tétovázásra nincs idő. Lám, 
megérkeznek mér a leányok gavallérjai is 

(lJupp fdj.) 
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Tucsik ur és Balin'a ur, hatalmas virágcsok-
rokkal. Balina ur szép, cikornyás beszédet is 
vág ki, d6 Tucsik ur mentegetődzik : 

— Én nem vagyok Szolnok, dc ugyanazt 
mondhatom, mint előttem szóló. 

Szentmarjayné se várhat tovább Klárira, 
szobájábaa megy, hogy illő diszbe csapja ma-
gát, a vidám kvartett pedig ezalatt táncolva 
énekli : „Menjünk a bálba, menjünk a bálba !" 
A mama is elkészül toalettjével, ideje lesz 
indulni. Kpen menni akarnak, mikor hazaérke-
zik Klári, a polgármester-család Hamupipőkéje, 
akit Százszorszépnek hivnak. Bizony, megfeled-
kezett a bálról, a réten járt virágot szedni és 
messzire kalandozott. Fehér almafavirágot tart 
a kezében, tavasz üzenetét hozza be vele a 
házba, ahonnan hangos nótázással távoznak 
mostohatestvérei. Klári egyedül marad az 
almavirággal, annak panaszolja el keservét : 

Fehér almavirág 
Te látod csak, ha sirok. 
A testem lázban ég, 
A szivemmel nem birok. 

Mindenki elhagyott ! 
Nincsen senkim a.világon. 
Simulj hozzám, simulj, 
Fehér nlmnviragom. 

Más leány kertjében rózsa virul. 
Más leány szerelmes szóra pirul, 
Más leány most vigan dalol, énekel. 
Mért, hogy ép énnekem zokogni kell ? 

Közben beesteledik és Klári szomorúan vissza-
vonul szobácskájába. Alig távozott, a tenász 
felől idegenek jönnek a házba. Kékatillás fiatal 
huszárfőhadnagy, kinek dolmányát a kamarási 
aranylánc ékesiti, egy utiruhás, kecses hölgy 
és egy vidám frakkos legény. A beszédjükből 
hamarosan kiderül, hogy a huszár a fiatal 
Hohenfels György herceg, aki az apja hívá-
sára autón jött Bécsből Sárosbükkre, a mai 
ünnepélyre, a hölgy nem más, mint Gogolák 
Gigi színésznő és a vidám ifjú Tass István 
gróf, más néven Pityu, aki halálosan szerelmes 
Gigibe, bár jelenleg Gigit inkább a fiatal her-
ceg érdekli. Pityu a legjobb fiu, mindig csak 
adni szeretne és „véletlenül" van nála mindig 
valami, amit odaadna. 

— Véletlenül van nálam néhány brilliáns-
gyürü — mondja és lerakja Gigi lábai elé ai 
ékszertokokat. 

Gigi azonban nem fogad el semmit. A kanári-
madár sem kell, amit Pityu kis kalitkában a 
frakkja alól huz ki, sőt nem reflektál ana a 
karikagyűrűre sem, amit a jó fiu minden es-
hetőségre készen a mellénye zsebében hordoz. 
Egész érdeklődése György herceg felé fordul, 
aki azonban, nyilván az apai szigor közelségét 
érezve, kijelenti, hogy idáig csak szépen eljöt-
tek hármasban, de Gigi most Pityuval szépen 
felül az autóra és vissiamegy Bécsbe, ő pedig 
felmegy a kastélyba, szüleihez. 

— Téged ott valami nagy szerencsétlenség-
fenyeget, — állapítja meg Pityu, aki alapjában 
véve örül, hogy egyedül marad Gigivel, — té-
ged ott meg fognak házasítani. 

Bizony, valami olyasféle van készülőben ; 
György herceg is érzi ezt és bánatosan bú-
csúzik Gizitől: 

Ha válni kell, ne sirj, ne sírj, 
Nyugodj szivem bele! 
Mit ér, ha könnyes a két szemed, 
S bánattal szived tele. 
Az életünknek van napsugara, 
Van hervadásá, fagyos tele, 
Ha vállni kell, ne sirj, ne sííj, 
Nyugodj szivem bele! 

Nem használ se kérés, se fenyegetés, György 
maga indul a szülői kastélyba és Pityu egyedül 
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marad a megbántott, bosszúra éhes Gigivel. 
A nagy lármára, világosságra azonban feléb-
redt Klári és csodálkozva nyit a szobába, ahol 
két idegen embert talál. Szerényen, szívesen 
fogadja őket, meg is barátkozik velük, csak 
akkor szomorodik el, amikor meghallja, hogy 
Gigi is a bálba készül. A szubrett észreveszi 
a hirtelen változást, megkérdezi az okát és 
amikor megtudja Klári szomorú sorsét, kije-
lenti, hogy őt is elviszi a bálba. Van a kosa-
rában elég ruha, ad azokból egyet Klárinak és 
Pityunál „véletlenül" van egy diadém is, azzal 
igazán Százszorszép lesz a kis Hamupipőke. 
Még csak Pityuval kitanítja, hogyan kell vi-
selkedni, illegni, billegni, azután indulnak és 

most már ők éneklik vidáman : „Megyünk a 
bálba, megyünk a bálba". 

A második lelvonás a pazarul világított her-
cegi park terraszán játszik. Összegyűlt már az 
egész város apraja, nagyja, megjelenik felesé-
gével a herceg is, akit a polgármester nagy 
akadozva elmondott ünnepi beszéddel fogad. 
A hercegi pár azonban nyugtalan kissé : 
György, a fiuk még mindig nem érkezett meg. 
A polgármesterné nyárspolgárias konfidenciá-
jával erősen próbára teszi a hercegnő idegeit, 
de szerencsére jön a komornyik és jelenti, 
hogy a fiatal herceg megérkezett. Mikor a 
hercegi család magára marad, a fiatal György 
hercegnek szomorúan kell konstatálnia, hogy 

SZ1KLAY JÓZSEF, V1GH MANCI 
(György) (Klári) 

Városi Szinház^^ífcszorszíV* (Angelo fotográfiája) 
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SZIKI.AY JÓZSEF, KERÉNYI GÁBt 
(György) (üigi) 

Varuói Szniliai ; „Százszorszép" (Angela fotugr.) 

PALÁSTHY IREN, HALMAY TIBOR 
(llly) (Tucsek) 

Varubi ikiiiház, .Szazszuiozep" (Angela futóra) 

Százszorszép, Százszorszép hajolj lelem. 
Százszorszép kisasszony, légy az enyém, 
Bejárjuk a százszinü réteket, 
Százszorszép kisasszony, nyújtsd a kezed ! 

Klári szivében is ébred a szerelem. Hiszen 
még sohasem szeretett és a behízelgő szavak, 
a fény és pompa egészen megzavarják, de 
meg őszintén tetszik is neki a kedves, finom 
György herceg. 

Gigi pedig kacag és mulat, boldog, hogy 
ilyen jól sikerül a tréfája. Csak akkor szeppen 
meg, mikor szembe találja magát Györggyel, 
aki ráismer, de ő letagadja magát és francia 
nyelven felel a magyar kérdésre, György 
egészen megzavarodik, mikor Pityu sem akar 
felvilágosítást adni. 

— Hát nem te vagy Gigi, akit annyiszor 
tartottam karjaimban ! — kiélt fel. 

Gigi kacagva tiltakozik. Öt még senki sem tar-
totta karjaiban, neki tilalomfa áll az ajtaja előtt : 

Tilalom, tilalom, tilalomfa 
Áll az én ajtóm előtt ! 
Tilalom, tilalom, tilalomfa. 
Hajnalba, hajnal előtt ! 
Hogyha kopogtatsz, nem mondom szabad, 
Azt mondom édesem, hordjad el magad. 

Klárit is nyugtalanítja a félreértés cs váltig 

Pityu jóslata beteljesedik. A hercegi apa ki-
jelenti, hogy meg kell nősülnie, el kell vennie 
feleségül Szilvássy Helén grólkisasszonyt, akit 
még sohasem láttak ugyan, de akinek apjával 
már „rendbejöttek". György erősen szabadkozik 
és kijelenti, hogy ő csak a szive szerint fog 
nősülni. 

Közben megérkezik Gigi Klárival és Pityu-
val, aki a tréfa teljessége kedvéért inasruhát 
ölt magára. A komornyik, Gigi utasításához 
hi ven, mint Szilvássy Helén grófkisasszonyt 
jelenti be Klárit, akit a herceg és a hercegnő 
ivagyon szívesen fogadnak és György sem ide-
gengedik a házasság gondolatától, mikor a 
neki szánt menyasszonyt megpillantja. 

Százszorszép, Százszorszép, hajolj felém. 
Százszorszép kisasszony, légy az enyém. 
Bejárjuk a százszinü réteket, 
Százszorszép kisasszony, nyújtsd a kezed 1 
Reánk borul halkan az éjjel. 
Titokkal, mámorral veszéllyel I 
Ilyenkor az árnyak, 
Kisérteni járnak, 
S a szivünk boldogságot remél ! 

Madárfütty zeng az éjszakába, 
Szerelmeskedik a madárka, 
Ah, tanulj belőle 
Bs végy példát tőle ; 
Szivünkben is e dal zenél ! 
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mondogatja Györgynek, hogy ő nem az, aki-
nek hiszi, az egész csak egy szép, ragyogó 
álom, aminek holnapra ugy is vége lesz. 
György azonban nem tágit, neki mér csak 
Százszorszép kell és Gigi lassanként belátja, 
hogy a bosszú rosszul sült el. Az öreg herceg 
is boldog es ünnepélyesen jelenti be fiának Szil-
vássy Helén grófnővel való eljegyzését, amikor a 
komornyik bejelenti — Szilvássy Helén grófnőt. 
Most tehát két Szilvássy Helén van az ünne-
pélyen és a zavart növeli, hogy Klári, csupa 
dacból, hangoztatja, hogy ő az igazi. De egyre 
nagyobb a zavar, a bonyodalom és Gigi, Pityu, 
Klári legjobbnak találják, ha angolosan eltá-
voznak. Az igazi Szilvássy comtesse is sértő-
dötten otthagyja bált és György herceg 
csak most veszi észre, hogy Százszorszép el-
tűnt. Keresi, de csak a fél cipőjét találja meg 
és zokogva jelenti ki szüleinek, hogy neki mér 
csak Százszorszép kell és nem nyugszik addig, 
amíg a kis cipő párját meg nem találja. 

Hat hónap telt el azóta. Klári a bálról Gigi-
vel és Pityuval autón Bécsbe szökött, ahol 
Giginél lakik. Az öreg herceg ezalatt detek-
tivekkel keresi Százszorszép kisasszonyt és 
minthogy minden nyom Bécsbe vezet eljön 
végre ő maga is és megkéri fia számára a 
Százszorszépnek vélt — Gigi kezét. Klári azt 
hiszi, hogy György valóban Gigit szereti, vele 
csuk játszott és összecsomagolja holmiját, 
^Ogy visszatérjen otthonéba, a szegénységbe. 
De megérkezik ekkor a szerelmes György her-
ceg, elsimul végre minden félreértés és Klári 
valóban György mennyasszonya lesz. De ki-
derül az is, hogy Gigi és Pityu nem hiába 
veszekedtek három felvonáson át, mégis csak 
egymást szeretik és Tass István gróf végre 
hasznqt veheti annak a karikagyűrűnek, amely 
„ véletlenül" mindig a zsebében van. 

• 

lÍ7,t a cselekményben, ötletes fordulatokban 
gazdag librettót zenésítette meg Zerkoi itr. Béla, 
n legnépszerűbb pesti nóták dallamból ki nem 
togyó komponistája.,'Faragó Jenő frissen lüktető, 
fmom rímekben csengő, versei fellelkesítették, 
bőkezűen ontja hozzájuk a melódiákat, melyek 
közül igen rövid időn belül ép olyan népszerű 
lesz a legtöbb, mind Zerkóvitz minden más dala-
Vidám «gyiittesnk, érzelmes dalok, pompás ián 
cok, lágy ketingök dus. egymásutánban váltó 
gatjárk egymást, Idtűnőék a nagy ökonómiával 
felépített finálék Is? és Zerkovitz Béla ismét vér-
beli pperettkomponislának mutatkozik be c 

„Százszorszép" partitúrájával. A már emiitett 
zeneszámokon kiviil nagy hatása van a „Csókod" 
ból sohasem elég" refrénü dalnak amelyet Gigi, 
Pityu és Klári énekelnek, a „Hóditó női szem"-
nek, amely Giginek és Pityunak hálás duettje a 
II. felvonásban és a harmadik felvonás két nagy-
szerű slágerének, a „Küldjél egy boyjal levelet', 
refrénü duettnek, a „Kukkuriku, jó reggelt !" 
nótának, meg a többinek mindnek. Egy ilyen 
operett-partiturában látni csak mennyi dallam-
kitalálási ötletesség, mennyi finom ritmikai hu-
mor van Zerkovitz Bélában. Az andalító, nobilis 
valzerek mellett van egy pompás román tánca, 
amely valósággal kiemelkedik az operettzene 
átlagos színvonala fölé. Milyen finom a második 
felvonás menüettszerü ünnepi indulója, mennyi 

PÁLMAY ILKA 
(A hercegné) 

Városi &inház: „Szaissurőtffj" 
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kor a szirten van, Poézis ömlik el alakján, já-
tékén az érzelmes jelenetekben, de tud vidám 
és kacér is lenni, csengő, friss hangján üdén 
száll az ének és aranycipellős lábai fürgén 
lejtik a táncot. De Palásthy Irén, aki Ilit, az 
egyik polgármesterleányt játssza, mindenkit 
ver a táncával. Az a tánc, amit a második 
(elvonásban a nagyon ügyes és sok jót ígérő 
Halmay Tibor .társaságában lejt, megállja he-
lyét Európa bármely színpadán. Végtelenül 
finom és előkelő a hercegné szerepében 
Pálmay Ilka, A klasszikus operett nemes par-
főmjét hozza magával a színpadra örökifjusá-
gával, utánozhatatlan eleganciájával. 

A férfiak 'között Sziklai Józsefé a pálma. 
Elegánsabban nem táncol ma senki pesti szín-
padon és csengő orgánuma, finom játéka igen 
jól érvényesülnek a fiatal herceg szerepében. 
Sziklai Jenő mint Pityu arat sok tapsot kedves 
ötleteivel, Inke Rezső a polgármester figuré-
rájával kelt nagy derültséget és előkelő herceg 
Pázmán Ferenc. A polgármesterné komikus 
alakját jóízűen jeleníti meg Mihályfy Julia, 
kedves a kis Fejes Tercsi a kisebbik polgár« 
mester-leány szerepében és a kis Tarnay fiu, 
aki a táncok nagy részét betanitoita igen ked 
vps figura az egyik vőlegény szerepében. 

Hogy a „Százszorszép"-nek 
rendkívül nagy a sikere, azt 
ezek után ismét és külön meg-
állapítani felesleges volna. Tud-
ják már a színházban is jól, 
hogy egyhamar nem állnak meg 
ezzel a kitűnő magyar ope-
rettel és napról-napra jobban 
beigazolódik az a bonmot, amit 
még a próbákon csináltak, 
mondván : a „Százszorszép" — 
százszor szép. Lesz bizony 
még többször is az, 

Rendőri hir 
Olvastam a lapokban 
Gárdonyi Gézánál betörtek, 
a napokban. 

holmi 
pesti iróK akartak, talán ott 
egy kis tehetséget rabolni. 

(sz.) 

kedves tréfa van a hangszerelésben, amikor 
egyes témák bphokásán fel és alá bukdácsolnak 
a különböző hangszercsoportokban. 

A Városi Színház paíar bőkezűséggel állította 
ki az uj operettet, melynek elevenségét a szín-
padon Ferenczi Frigyes főrendező avatott keze 
biztosította. Zerkovítz Béla pedig Mart/ion Géza 
dirigensi pálcájában talált megértő tolmácsra-

És végül, de nem utolsó sorban, á szerep-
lők ! Mennyi primadonna ! És milyen kitűnőek 
valamennyien ! Kerénfi Gabi ismét nagy, pa-
rádés alakítást nyújt Gigi szerepében. Csupa 
temperamentum, ötlet és vidámság. Groteszk-
ség és ; báj csodálatos harmóniában, kiegyen-
lítetten megférnek nála egymás mellett, pom-
pás szárnyalású énekét és nagyszerű tánc-
talentumát méltán ünneplik minden száma után. 
Nagy szenzációt keltenek merész, ötletes toa-
lettjei, melyeknek tökéletes kiegészítői a 
Karsay Fery műtermében készült kalapok. 
Ilyen kalapok még nem szerepeltek pesti szín-
padon. 

Százszorszép szerepét Vigh Manci játssza. 
Ideális jelenség ehhez a szerephez. Nincsenek 
benne különleges primadonnás allűrök, finom, 
nobilis, szerény, ahogyan szerepe kívánja és 
mégis a színpad és a játék középpontja, ami-

SZIKLAY JENŐ 
(Gr. Tass) 

Városi Színház: „Százszorszép' 

KERÉNYI GABI 
(Gigi) 
I Angela fotográfiája) 
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Művészek a politikában 
Irtn : SZÁSZ ZOLTÁN 

Két hónap múlva választások lesz-
nek, igaz, szomorú és nyomott hangu-
latú választások, de mégis csak a tö-
megek politikai akaratnyilvánításának 
legfontosabb aktusa, természetes tehát, 
hogy .mindenféle jelöltek neve röpköd 
a levegőben. Számunkra, e lap olvasói 
számára a legérdekesebb jelölt Hege-
dűs Gyula, a Vigszinház nagy művé-
sze, aki állítólag a Lipótvárosban fog 
a keresztény blokk jelöltjeként fellépni. 

A legtöbb ember első érzése arra a 
hírre, hogy egy-egy művész, tehát egy 
festő, szobrász, zenész vagy színész 
politikusnak csap fel, inkább az ide-
genkedés, mint a helyeslés s az ilyen 
álláspont számára kész is a régi köz-
hely, amely szerint művész ne ele-
gyedjék a politikába. Én s azt hiszem, 
mindenki, aki elfogulatlanul gondolko-
zik ezen a kérdésen, nem fogja ezt 
vallani. Sehol sincs az megirva, hogy 
politikus nem lehet más, mint ügyvéd 
vagy földbirtokos vagy ujságiró. Sőt 
éppen egy olyan országban, amely az 
általános választójog alapján, tehát az 
ország minden rétegének részvételével 
választja meg a maga törvényhozó-
testületét, kéznél fekszik az a gondo-
lat, hogy ebben a testületben a főbb 
foglalkozási ágak egy vagy több tag-
gal képviselve is legyenek. Eddig te-
hát minden rendben is volna. Elvi 
szempontból rut korlátoltság volna te-
hát egyszerűen azt mondani ki, hogy 
a művész tartsa távol magát a politi-
kától. 

Nem jelenti ám ez az elvi tág-
keblüség azonban azt, hogy most már 
a művészek naiv tájékozatlansággal, ta-
lán csak művészi sikereik varázsára szá-
mítva csapjanak fel politikusoknak. 
Amire pedig őket éppen az általános 
választójog érthető módon csábítja! 
Mert hiszen tagadhatatlan, hogy egy 
nagy művész, főleg egy nagy szinész, 
már művészi sikerével egy olyan ki-
választottság, a tömegek kegyének 
olyan nagymérvű feléjehajlását bizo-
nyítja, amihez képest egy választási 
nap még oly nagy szavazattömege cse-

kélység. Egy mandátum elnyeréséhez 
tiz—húszezer szavazat kell. Mennyivel 
több ember ismer, szeret, ünnppel en-
gem, gondolja Fedák Sári, Király Ernő, 
Csortos és Hegediis s ime Hegedűs 
felhívást is intéz ezekhez a tapsolók-
hoz, hogy adják reá a szavázatukat. 
Mondom, a kiinduló pont ebben az 
egész ügyben helyes, csak később za-
varodik össze a dolog. Mert bármeny-
nyire műveletlen és naiv a tömeg, 
arról van mégis némi halvány Sejtelme, 
hogy képet festeni, szobrot faragni 
vagy mókákat csinálni a színpadon 
egyrészt s törvényeket alkotni s a tör-
vények végrehajtását ellenőrizni más-

PÁZMÁN FERENC 
(Heinrich herceg) 

Városi Szinház : .Százszorszép' (Angela foloer.) 
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fog egy olyan párt jelöltjére szavazni 
amely párt arányosítani akarja a zsi-
dókat, ami azt jelenti, hogy temérdek 
fiatal zsidót ki akar zárni az iskolákból 
s temérdek idősebbet a hivatalokból. 
Egy ilyen programmal jobb volna a 
mesternek valami parasztkerületben 
fellépni ; ott azonban az a baj eshet-
nék meg vele, hogy érdekes, jellegze-
tes arca alapján azt hinnék róla, hogy 
zsidó. 

Egy szóval, a művésznek igenis sza-
bad politizálnia, sőt helyes, hogy mü-i 
vészemberek is érdeklődnek a politika 
iránt s esetleg kiszoritiák erről a terü-
letről a cinikus üzletpolitikusok egyikéi-
másikát, de első feltétele ennek az, 
hogy értsenek a politikához. Népszerű-
ségüket azonban ne tekintsék ol an 
tőkének, melyet igy is lehet kamatoz-
tatni, mert különben megtörténhetik az 
a baleset, hogy maga a tőke, amely-
nek nagy része, a művész iránt táplált 
illúzió, maga szenved csorbát. 

Az érdekképviselet, ez a szintén igen 
jogos követelmény se ugy elégilendö 
ki, hogy minden művészetágból a leg 
kiválóbb egyszerűen fellép képviselő 
nek. Nem szabad azt hinni, hogy az 
eszményi törvényhozótestület az volna, 
amelyben minden szakma legkiválóbb ' 
tagjával volna képviselve s egy szakma ! 
képviselete se hiányoznék. Mindenesetre j 
ez is fontos,de elsősorban nem ez, hanem 
szoros értelemben politikához értő embe-
rek jelenléte szükséges a törvényho-
zásban. Hisz a képviselőház mint szak-
értőket az egyes foglalkozási ágak 
képviselőit mindig meghallgathatja. 

Különben a szinész talán az a mű-
vészfajta, amely legtávolabb áll a J 
politikustól. Főleg, ha az ő legsajá- ] 
tabb alkotói tehetségét nézzük s nem ' 
azt a lényt, hogy művészeténél fogva 
szoros kapcsolatban áll az irodalom-
mal. A művészek hagyományos bo 
hémsége se nyilatkozik meg oly sza-
badon egyik művészeti ágban se, mint 
itt. Az ilyesmi ppdig nem igen kvali-
fikál a komoly tÖLvényhozói muukaro 
Jä/ai- után pedig nagyon, örülnék,; -ha 
minél több művész s köztük szinész is I 
jutna be a nemzetgyűlésbe s ott hivq I 
tolt politikusnak bizonyulna, . • 

részt, má ; és más dolog ! Különösen 
akkor vezethet csalódáshoz a politikai 
szereplés, ha a művész rosszul vá-
lasztja meg a kerületet, ahol fellép. Én 
például kötve hiszem, hogy Hegedűs 
mester a Lipótvárosnak Lipót-körut körüli 
részében mint „keresztény" jelölt man-
dátumhoz jut. Hogy itt lép fel, az első el-
gondolásra érthető : ebben a kerületben 
van a Vigszinház, páratlan sikereinek ta-
nyája, ennek a kerületnek, a magyar City-
nek közönsége volt a színháznak s ő neki 
is leghűségesebb és legmegértőbb közön-
sége. Csakhogy jobban megnézve a 
dolgot, egy kis baj ötlik szemünkbe. 
Ez a kerület par exellence zsidó ke-
rület — a kültelke, amely keresztény, 
menthetetlenül szocialista — s ez aligha 

l-liJliS TERCSI, TARNAY UÉZA 
Vat ujii Színház : , Szd&iiors&p" (Angela fologr.) 
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Szerelem vására 

Torday, Kállay, Zilahv, Nagy Margit, Simonyi Mária, Bánócziné, Kolos 
elvároai Színház • „ Rózsa" (Papp Jelv ) 

— A Vígszínház so/wi hövetkeió újdonsága. 
Már az „Amikor az asszony ideges" beírni-

ató*estéjén suttogtak a benfentesek : 
— Vigszinházék értik a módját. Most adnak 

yy szende hollandi darabot négy szereplővel. 
L legközelebbi ujdonság-ot pedig Amerikából 
ozatták, nagyszemélyzetü és csupa Viharzás, 
ingolás, zivatar . . . Egyik végletből g má-
kba csaponganak, mert tudják, hogy a kö~ 
anség igy szereti a változatosságot. 
I The woman who killed the man, ez a Garrick 
idney drámájának eredeti cime : Az asszony, 
ki megölte a férfit. És ezt az asszonyt Var-
ányi Irén fogja játszani. Eggyel több szen-
áció. Góthné Kertész Ella, az idegfeszítő drá-
lák hősnője, egy kedves, kis szeleburdi asz-
zonykat ábrázol és most a Csitri, a Tanítónő, 
z Ördög Jolánja, Pygmalion szurtos virág-
rusleánya egy asszonyt ad, aki öl, egy asz-
sony, aki a maga cselekedeteivel fel fogja 
orbácsolni a közönség minden idegszálát, aki 
l'y rendkívül érdekfeszítő, szivetvibráltató 
izdehnet harcol végig, amelynek emberölés 

a vége, de amelyben pillanatig sem veszti él 
az ezertagu esküdtszék rokonszenvét, ugy, 
hogy a per nem végződhetik inásKép, mint 
felmentéssel. 

A vádlott hazatérhet kicsi gyermekéhez. 
A vádlott! 
Mert hét egy szenzációs bünpör tárgyalá-

sának tanúi vagyunk az újdonság előadása 
sorén. E bünpör a szép Lavinia asszóny ellen 
folyik, aki megboszulta a maga boldogtalan-
ságát, amelyet egy pokoli gonoszsággal szőtt 
komplottal készítettek elő. 

Az ártatlan, szelíd, kedves asszony áldozata 
lesz a tigrisnek, az emberfaló szörnyetegnek, 
a hivatásos nőhódítónak, akit a boszutlihégő 
férj bérel fel. Hiszen nem mondhatjuk el ennek 
a cselszövénynek a részleteit, de ezekből a 
célzásokból is kitűnik, hogy a megszokott 
sablontól mennyire elüt a Vigszinház soron 
következő újdonsága, amelyet Vajda Ernő for-
dított és amelyre Jób Dániel vezetése mellet! 
már hat hét óta készülnek. 
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Varsányi Irénnek, aki arányaiban és {elepi-
lésében egyaránt újszerű szerepet játszik, 
Csortos Gyula a partnerje, aki szintén olyan 
szerephez jutott, aminőt már nagyon régen 
nem játszott. A női szivekkel játszó, a női 
sziveket szétmarcangoló tigris szerepe ez, 
amely a legbrillánsabb színészi képességeket 
feltételezi. Ennek a lelke mélyéig romlott em-
bernek minden bűne mellett is rokonszenvesen 
kell hatnia, hogy megérthetővé legyen varázs-
hatalma. Egyike a legnehezebb, de egyúttal 
legszebb rnűvészi feladatoknak. 

Goth Sándor adja a férjet. Telivér amerikai 
egyéniséget kell ábrázolnia. Egészen eredeti. 
Megremegteti a sziveket a maga kérlelhetet-
lensegóvel, szivósságával, amellyel a felesége 
romlására tör és a nehéz küzdelem után elért 
diadalát kiélvezi. , 

A darab keretében lép fçl először Thurm 
Elvira. A próbák hatása alatt már hire kell, 
hogy egészen rendkívüli egyéniség és nem 

K. SIMON Y1 MÁRIA, HARSÁNY! REZSÖJ. I 
Belvárosi Színház: ,Rózsa" (Papp fel\.) 

csoda, ha kezdő létére is rábízták az igen ké-
nyes szerepet. Gyönyörű szál leány, nagy-
szerű arcjátékkal, megragadó hanghordozással. 

Jríb Dániel rendezi a darabot, amelynek ki-
állításáról is csodadolgokat regélnek. Nem 
hiába játszik milliárdos körökben. 

A szenzációs újdonságnak szenzációs lesz a 
kerete is. 

SlágerKovitz 
ZerKovitz arcán öröm 

ül, 
mert a közönség fütyül. 

ZerKovitz arcán az öröm azért 
ül, 
mert a Közönség előadás utan 
az utcán fütyül. 

K. SIMÚNYI MÁRIA, PETHEÖ A I ILLA 
Belvárosi Színház: „Rózsa" (Papp felv 
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Molnár József, Klaniczay üyula, Darvas Ernő, Baróti József, Kabók üyőzö 
Madách Szinház — J794' 

műve. Két bohó szív játéka. A költőnek, irónajk 
készülő fiatalember és ideálja a színésznőnek 
készülő bakfis nagy szerelmükben már — az 
öngyilkosságra készülnek. Tervüket végrehajtani 
elmennek — Dunapentelére,ahol egy szállodai 
szobában akarnak meghalni. Közben . azon-
ban egy kicsit összevesznek és bizony meg 
is éheznek s a sötét tervük vége az lesz, hogy 
miután jó alaposan megvacsoráznak és bepezs-
gőznek az öngyilkosságra szánt revolver és a 
vacsora kiadás számlájának hátrahagyásával 
megszöknek a pincér elől. 

Kálmán Erzsi ennivaló pesti bakfis, kedves 
és közvetlen. A fiatalember szerepét Baló Ele-
mér hűen karakterisztikusan játszotta meg. A 
vidéki pincér alakja nagyszerűen elevenedett 
meg Szentiványi Kálmán jóizü alakitá-
sában. 

Az est kétségkívül legnagyobb sikere azonban 
az „AHothásfőnok" című francia vígjáték, már 
csak ezért az egy darabért is érdemes elmenni 
a Madách Színházba. 

Rendkívül szellemes, ötletes, páratlanul kpdves 
ez a kis vígjáték. A függöny fölgördültélől össze-

A Madách Szinház uj ensembléjának tulajdon-
képpeni bemutatkozása, mely november 27-én, 
csütörtökön zajos siker jegyében folyt le s 
amellyel a szinház — ami legfontosabb — meg-
találta az utat a közönség szivéhez, a legnagyobb 
ígéretet és reménységet nyújtja a szinház jö-
vendője iránt. 

Három egyfelvonásos színdarabot mutattak 
be. Mind a három darabnak más a levegője, a 
genreja, mások az alakjai. 

Az első egyfelvonásos Tat Lajo1» drámája az 
1794. kép a párisi kommünből. Leleményes gon-
dolat szüleménye. A figurái nem csak a törté-
nelemből, de a közelmúltból is jó ismerősök 
előttünk. A konvent, a népbiztosok, az ellen-
torradarmárok. De hogy a sötét tónust enyhítse 
a szerző átfonta a romantika fátyolával. A da-
rabon végigremeg Chenier költőnek egy gróf-
kisasszony iránt táplált tragikus végű szerelme. 

Darvas Ernő jól megrajzolt költője és Benedek 
Margit üde hangú grófkisasszonya valóban fi-
gyelmet érdemel. 

A másik darab az „Öngyilkosok", a tehetsé-
ges és tiem egy sikert látott Villányi Andor 
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PÉCHY BLANKA, VÁRKONYI MlHÂt V 
Madách Színház — „Állomásfőnök" 

Vizsgaelőadást követő napon, két 
kis szininövendék összeveszett 

a reggeli lapon 

Meri eldönteni alig-alig 
lehetséges, 
hogy mi több : ha az ember 
„elbájoló kedves" \ agy ha „sokatigéröen 

[tehetséges". 
(szj 

csapódásáig egy-mulatság az egész, oly simán, 
gyönyörűen perdül itt minden. 

A kis vidéki éllomásfőnököt elhagyja a fele-
sége. Egyszerűen megszökik tőle. Unja már az 
egyszerű falusi életet. Páris kell neki. A ragyogó 
örömökkel teli, kápráztató és gyönyörökben 
változatos Paris. Minden álma megvalósul. Szí-
nésznő lesz, ismert és ünnepelt. Van mér mindene, 
káprázatos toilettjei, fogata, saját palotája. Ekkor 
látogatja meg elhagyott férje. A színésznő azt 
hiszi, hogy a férjét az utána való vágyakozás 
hozta elébe. Téved. A jámbor állomásfőnök 
csupán azért látogatta meg, mert hallotta róla 
milyen karriért csinált, hogy kitűnő összeköt-
tetései vannak, kéri őt, hogy legyen segít-
ségére egy nagyobb állomásfőnökség elnyeré-
sében, amit kinézett már magának valahol Alsó-
domborun. 

A színésznő teljesíti elhagyott férje kérését, 
megszerzi egy báró ismerőse áltnl a kinőve» 
tési okmányt, de erősen meg van lepve. Hogyan, 
hát ő, akiért annyian rajonganak ennek az 
egyszerű embernek már nem kell, csak esz-
köznek akarja őt fölhasználni. Már ugy érzi, 
hogy nem csak bosszantja a dolog, de egy 
kicsit fáj is. S egyszerre kacérkodni kezd volt 
urával. A hatás nem marad el. A férj lángra 
lobban, de most már oly erővel, hogy el nem 
lehet többé csitítani, sőt a perzselő tüz át-
ragadt az asszonyra is, aki boldogan vallja 
be, hogy ő is tulajdonképpen igazán mindig 
csak őt, az urát szerette. Mit neki a meg-
vásárolt öröm. Pompa, csillogás, dáridó, 
Páris. Visszamegy az urához és annak most 
mér uj állomáshelyére követi őt —- Alsó-
domborura. 

A címszerepet Várkonyi Mihály, a színház 
vendége játszotta el és jegyezzük meg mind-
járt, hogy ellenállhatatlanul. Mondhatni, töké-
letesen találta el az állomásfőnök naiv, félszeg 
figuráját. Egy-egy mozdulatával, egy-egy 
gesztusával megragad, megnevettet. Játékában 
van valami az őshumorból, az elemi erővel 
lebilincselő, nem mindennapi szinész-qualitás-
ból. Rendkívüli sikere volt. 

Partnernője, a szintén vendég Péchy Blanka, 
méltóan illeszkedett hozzá. Elegáns és sikkes, 
drága és szeretetreméltó. Elhittük neki, hogy 
tényleg olyan nagy karriert csinált Parisban. 

A báró epizód-szerepében jó volt Szerit-
iványi. A darabot Hajú Sándor fordította, mél-
tóbb átültetőre nem is találhatott volna ez a 
kitűnő vígjáték. 

Még csak annyit, hogy mind a három dara-
bot Vitéz Miklós rendezte, élénk bizonyságot 
téve invenciójáról, művészi érzékéről és sok-
oldalúságáról. < ; (b.) 
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(A színpad sötét, elhagyott színpa-
dot ábrázol, amin éppen nem játsza-
nak semmit. Komor kulisszák lógnak 
le árván a zsinórpadlásról. — Dörgő 
hang veri fel a csöndet, utána még 
fenyegetőbb ez a csönd. Majd nehéz 
robajjal felnyílik a sülyesztő és egy 
démoni sziluett emelkedik belőle a 
szinre.) 

Démoni sziluett (orditva) : Vandrák 1 
(Csendesebben.) Vandrák I (Halkan.) 
Vandrák I (Maga elé.) A disznók, már 
félhat és még nincs itt az ügyelő. 
(Megnyom egy gombot, kékes, temetői 
fény boritja el a színpadot.) 

Egy alak (a rivaldaszegélyről felka-
paszkodik a színpadra. Utána két ko-
mor árnyék). 

Sziluett: Vandrák, maga az? 
Alak: Az igazgató urat keressük. 
Igazgató: tin vagyok az. Mi kell? 
Alak : Tűzrendészed bizottság. 
Igazgató (megszeppenve) : O . . . bo-

csánatot kérek . . . parancsoljanak az 
urak . . . miről lenne szó ? 

Főtüzrendész : Tüzrendészeti vizsgá-
latot fogunk tartani. Megállapítandó, 
hogy a szinház tüz esetén veszélyes-e? 

Igazgató (elomlón) : U . . ., hát hogy 

tetszik gondolni ilyet? . . . Már hogy 
volna veszélyes . . . Ebben a színház-
ban először is nem üthet ki tüz, má-
sodszor, ha mégis kiüt, az egy vicc, 
mert a szinház direkt arra van épitve, 
hogy tüz üssön ki benne, mert ebben 
a színházban, ha tüz üt ki, a közönség 
röhögni kezd és a tüz elkékül és meg-
pukkad mérgében, hogy hiába ütött ki. 

Főtüzrendész (szárazon) : Köszönöm 
szépen, majd egyénileg fogom meg-
állapítani. Az a kérdés, hogy tüz ese-
tén kitörhet-e pánik a helyiségben és 
hogy pánik esetén tud-e menekülni a 
közönség. Mi ez itten, ahol állunk? 

Igazgató: Ez kérem szépen a színpad. 
Tűzrendész: Ugy. Szinpad. És ezen 

akarnak maguk játszani. 
Igazgató: Gondoltunk rá eleintë mi 

is, hogy inkább a pincében játszunk, 
vagy a kályhacsőben, vagy egy torony 
tetején, vagy egy buvárharang belse-
jében, de aztán mégis csak ráfanya-
lodtunk, hogy színpadon játszunk. 

Tűzrendész: Szóval elismeri, hogy 
csak üzleti érdekből választották ezt a 
helyiséget és nem gondoltak a kellő 
tűzbiztonságra. Hol vannak itt az előirt 
tűzbiztonsági felszerelések ? 

Igazgató : Tessék, ez a vasfüggöny. 
Tüz esetén azonnal leeresztjük és el-
zárjuk vele a nézőteret. 

Tűzrendész: Várjunk csak. Kiereszti 
le tüz esetén ezt a függönyt? Miért 
nem áll itt senki ? 

Igazgató: Az ügyelőnek kell itt állni. 
Tűzrendész : Miféle ügyelő ? Én nem 

látok itt semmiféle ügyelőt. 
Igazgató: Még nincs itt. De most 

nincs is tüz. 
Tűzrendész: Nagyon szép. Szóval 

maguk arra várnak, mig tüz üt ki és 
majd akkor küldenek az ügyelőért. 
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Ezt mindenesetre beveszem a jelen-
tésbe. 

Igazgató : De kérem, az előadás alatt 
itt van az ügyelő, itt áll a függöny-
sodrony mellett. 

Tűzrendész. Persze, itt áll.' Itt lábat-
lankodik és ugrál, esetleg cigarettázik 
is és felgyújtja a függönyt. Ezt is be-
veszem a jelentésbe. 

Igazgató : De könyörgöm alássan . . . 
Tűzrendész: Bizza csak rám. Ez a 

szinház egy tűzfészek, egy pánikgyár, 
egy katasztrófatelep. Ebből a színház-
ból katasztrófa esetén nem lehet elme-
nekülni, mindenki bennég, megsül, 
összepörkölődik, mint egy rossz remi-
ben a rétes, mert ennek-a színháznak 
nincs ajtaja, nincs ablaka, nincs rajta 
egy nyilás, amin ki lehetne menekülni 
tüz esetén, ebből a színházból nem 
tud elmenekülni egy egér, ennek a 
színháznak nincs felszerelése, nincs 
vizvezetékcsöve, nincs . . . 

Igazgató (rémülten) : Már hogy tet-
szik ilyet mondani? Nyolc ajtaja van, 
tessék megnézni . . . mindegyik két mé-
ter széles . . . 

Tűzrendész : Es maga azt hiszi, hogy 
ez elég? Előirás szerint ahhoz, hogy 
ötszáz ember harminc perc alatt ki-
ürítsen egy kétszáz négyzetméter mek-
koraságu területet, nem nyolc, hanem-
kilenc, nem két méter, hanem két mé-
ter és ötcentiméter szélességű ajtó kell. 
Ez a teória, ez ki van számítva és ha 
ez nincsen, akkor nem lehet elmene-
külni, mindenki bennég, megsül. Be-
veszem a jelentésbe, hogy ebből a 
színházból tüz esetén nem lehet elme-
nekülni semerre. 

Igazgató (ájultan): Te jó isten . . . 
Tűzrendész : És ez itten, ez egy 

vizvezetékcső, ez a szalmaszál, ez a 
hajcsövesség? 

Igazgató : De hiszen harminc centi-
méter széles I 

Tűzrendész : Ez ? Ez a hajszálér ? 
Hisz ezen annyi viz se tud kijönni, 
amennyivel egy bélyeget le lehet ra-
gasztani. Be fogom venni a jelentésbe, 
hogy tüz esetén nem lehet oltani, nincs 
viz, nem lehet menekülni, egyetlen 
ember se tud elmenekülni . . . 

Egy hang (a háttérben) : Tüz I I . . . 
Tüz í í . . . y 

Tűzrendész (egy pillanat alatt eltű-
nik a vízvezetéki csőben, a következő 
másodpercben fent van a háztetőn, a 
harmadik másodpercben kint rohan 
már az utcán). 

Igazgató (a nyitott ablaknál kiabál 
utána): Főtüzrendész ur l Tessék visz-
szajönni í Tévedés f Az a csirkefogó 
ügyelő játszott a kulisszák mögött 
tűz-et a súgóval . . . A sugó éppen be-
mondta a tüzet!. . . 

Tűzrendész (dühösen tovább nyargal) : 
Lárifári í Be fogom venni a jelen-
tésbe í . . . 

Rózsahegyi Kálmán 
Faluhelyen paraszt sok 
száz van, 
és már mind olyanok, mint 
a Rózsahegyi a Nemzeti Színházban. 

(sz.) 

Hazánknak drága gyöngye, szép Temes. 
Az ősi Éden-kertnek egy darabja, 
Mit Isten-kéz tetézve álda meg, 
Légy üdözölt, midőn földedre lépünk! 
Hogy is ne lenne e föld olyan áldott 
Hisz egykor annyi vérrel öntözénk 
És könnyel is. 
Tej, méz, ha foly fölötted 
Az drága nedvből változott olyanná: 
S nehéz munkának veritékcseppiből 
Isten nem adja paradicsomát 
Embernek ingyen azt szolgálni kelt 
S ha elveszett : ujjá teremteni. 

Jókai prológusa a temesvári első magyar színi-
évad megnyitó ünnepélyére, 1885 oki. 3. 
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INTIM PISTA, hogy mi igaz Hegedűs 
Gyula képviselőjelöltségéböl ? 

— Igaznak igaz : a népszerű művész 
képviselőjelöltként lép fel és bizonyára 
meg is választják. A hírnek csak az a 
része nem igaz, hogy a Lipótvárosban 
lép fel. Hegjedűs Gyula valamelyik vidéki 
kerületnek lesz a jelöltje, ahol épen olyan 
kedvelt és ünnepelt lesz uj szerepében, 
mint a régiekben volt. A művészvilágnak 
különben lesz még egy képviselőjelöltje, 
Bárczy tstván, az uj igazságügyminiszter, 
akit régi kötelékek fűznek a magyar mű-
vészeti élethez. Bárczy Budapest XIII. 
választókerületében lép fel és bizonyára a 
szinháziemberek lesznek leghívebb kortesei. 

— Korteskedünk bizony szívesen mi is 
mellette ! Mi van Medgyasszay Vilma bécsi 
szerződtetésével ? 

— Az is igaz. A drága Mimi leszerző-
dött Bécsbe, ahol a Ronacherben fog fel-
lépni január elsejétől kezdve. Olyan hono-
ráriumot kap, amilyenben még kevés 
magyar*művész részesült külföldön. Havi 
huszonötezer koronát — kékben. Még pedig 
nem lestemplizett osztrák kékben, hanem 
magyar kékben, ami többet ér. A mű-
vésznő impreszáriója, Sallay Viktor ezt 
külön kikötötte a szerződésben, 

— Végre valami, ahol a mi pénzünket 
előnyben részesítik ! És mi van Berky 
Lilivel ? Mik-or látjuk újra ? 

— Rövid néhány hét múlva. Berky Lili 
az Apollo-Kabaréhoz szerződött és férjé-
vel, Gózon Gyulával együtt januártól 
kezdve fel fog ott ismét lépni. 

— Boldogok vagyunk, hogy ismét él-
vezhetjük ezt a kedves művészpárt. Nem 
tudja, kik voltak azok a kisgyerekek, 

akik a mult csütörtökön olyan keserve-
sen sírtak a Vígszínház előtt ? 

— Azok a kisgyerekek voltak, akik 
már nem kaptak jegyet „A csillagszemű 
királyleány" előadására. Komor Gyula uj 
gyermekdarabja ismét óriási sikert ara-
tott. Bizonyítja ezt az a sok kis gyerek, 
aki benn, a színházban sírt ugyancsak 
csütörtök délután. 

— Miért olyan szomorú a darab ? 
— Dehogy, hanem, mert ők sem kaptak 

helyet „odakinn". Mert az ilyen gyerek-
előadáson a közönség állandóan helyet 
cserél „kinn" és „benn". De benn, a néző-
téren csupa mosolygás, kacagás, minden 
az ilyen délutánokon. Komor Gyula nagy-
szerűen ismeri a gyermekek kedélyvilá-
gát. Ezen a téren kevés író versenyezhet 
vele és nem csoda, hogy gyermekdarab-
jait mindenütt a világon játsszák, 

— Mikor lesz a „János vitéz* nagy 
előadása ? 

— December 10-ike felé. Nagyszabásúnak 
ígérkezik ez a premierszámba menő repríz ! 
Valóságos theatre parée lesz az előadás, 
ott lesznek a kormány összes tagjai, iro-
dalmi, színházi és zenei előkelőségek, 

Tesséky Laci moziszinész. Az Uher-filmgyár tagja 
Az ismert „majomember" 
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szárai mindenki, aki Pesten közönséget 
jelent. 

— Ott leszünk mi is, hiszen maga volt 
szíves már hetekkel ezelőtt jegyekről gon-
doskodni. Alig várjuk már hogy Zsazsát 
iámét a színpadon lássuk ! Hát Gomba 
mikor lép fel ? 

— Oombaszögi Frida valószínűleg janu-
árban vagy februárban lép ismét Öhök elé 
a Vígszínház színpadán. A napokban fenn 
jártam a szép Frícinél. A középső Gomba, 
az Ella, beteg volt és igy nála találtam az 
egész családot. Képzeljék, mit csipált a 
négy Gomba : kártyázott. Lórumoztak hi-
hetetlen szenvedéllyel és olyan veszedel-
mes bravúrral, hogy nem mertem velük 
felvenni a küzdelmet. Nem is ajánlatos 
velük egy tálból — lórumozni. 

— Az Operaházban még mindég nem ol-
dották meg a tenorista-kérdést ? 

— Még nem egészen, de ugylátszík, 
már nem késik sokáig a megoldás. Ez a 
megoldás pedig az, hogy Burián Károly 
rièszatér legnagyobb sikerei színhelyére. 
Már az évad eleje óta folynak vele a tár-
gyalások,, de most végre ai Operaház meg-
bízottja kiutazott Buriánhoz Prága mellett 
levő birtokára és ott megtörtént a végle-
ges megegyezés. Eszerint Burián január-
ban ismét Budapestre jön, az Operaház 
állandó vendége lesz és. egymásután fog 
fellépni jiires nagy szerepeiben. Az Opera-
házat megelőzően egy hangversenyen fog 
fellépni mint koncerténekes. Ez a hang-
verseny lesz a pesti zenei közönség kará-
csonyi ajándéka. 

— Az Operaházról jut eszünkbe : miért 
nem játsszák most a Mariká-t Földes Imre 
és Krausz Mihály operáját ? 

— Azt hiszem, rövidesen erre is ráke-
rül megint a sor. Hanem Krausz Mihály 
azóta ujabb nagy sikert aratott. A nagy-
tehetségű fiatal magyar muzsikus most 
Berlinben él és ott befejezte a , Táncosnő" 
című uj operájának komponálását, melynek 
szövege Lengyel Menyhért ugyanilyen 
című darabjából készült. Az uj operát nem-
rég eljátszotta Krausz egy előkelő szak-

értőkből álló társaság előtt és a newyorki 
Metropolitan Opernhouse megbízottja meg-
szerezte előadásra az érdekes uj operát, 
Krausz azonnal százezer márka előleget 
kapott és a jövő hónapban már utazik 
Amerikába, mert februárban lesz a premier. 

—T Hiába, a tehetség mindenütt győz ! 
Más újság ? * 
— Nincs egyelőre és igy kezeit csókolva 

távozom. A viszontlátásra ! 

Premiér 
a Royal-Kabaréban 
(Bohózat, kis operett, magánszámok, blüettek, 
tréfák) 

Zajos tetszés kiséri esténként a Nemzeti 
Royal Kabaré most bemutatott mulatságos de-
cemberi műsorát. Uj műsorról számolunk be, 
pedig tulajdonképen egy uj kabaré kialakulá-
sáról kellene számolnunk. A Kabaré szakitott 
egész régebbi stylusával és elismeréssel kon-
statálhatjuk, hogy ez a műsora ugy nivóban, 
mint finomságban a legjobb "kabaréinkkal föl-
veszi a versenyt. A pesti közönség egy uj csa-
ládi szórakozóhelyet talált. Faiagó Jenő, Kőváry 
Gyula, Mihály István, Forró Pál, Pajzs Elemér, 
Lóránt Mihály szen:ői neve szerepeida műsoron, 
melynek leghosszabb ideig tartó száma a „Mél-
tóságos vizit" fordulatos, groteszk kis bohózat, 
melyet a legproduktivabb fiatal szerzőink egyike, 
az egészen speciális humoru Mihály István irt. 
A nagyszerűen vidám Kőváiy Cinci egész se-
reg darabbal, számmal deriti jókedvre a közön-
séget. Zerkovtiz zenésítette kis operettje a leg-
kacagtatóbb apróságok egyike. Faragó Jenő 
egy tréfával szerepel, a cime : „Házassági év-
forduló". Forró Pál finom, franciás stilü kis 
vígjátékot irt: „Vigyázz a férjedre í" címmel. 
Virágh és Solti a „Házkutatás" cimü kis pár-
jelenetben brillíroznak, melyet a talentumos 
Pajzs Elemér irt. A darabokban és Zerkovitz 
és Pártos finom zenéjü magánszámaiban a 
Kabaré egész kitűnő, művészgárdája Solti, 
Viiágh, Papp János, Sándor Stefi, Kerényi 
Irén, Szii may, Sándor József, Salamon, Forgács, 
Pártos, Barna, Gombócz Vilma, Hatvany Ma-
riska, Zöldi, Fodor, Arányi stb. szerepelnek, 
A darabokat Virágh Jenő rendezte. A premier 
az őszinte siker jegyében zajlott le. 

<S> 
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Fordított gesztusok 
A gesztus, a színpadi játék egyik legfonto-

sabb segítőeszköze, csak akkor helyes és kife-
jező, ha pontosan, de nyomatékosabban fejezi 
ki azt, amit a szinész ajkóról elhangzott szó 
kifejez. A szónak és a gesztusnak tehát töké-
letes összhangban kell lenniök egymással. 
Mindezt sokkal részletesebben, alaposabban 
elmagyarázzák a színjátszásról szóló könyvek, 
tanítják a szinésziskolákban, mindamellett akad-
nak gyakran színészek, akik a szó és a gesztus 
e fontos összehangolását figyelmen kívül hagy-
ják és felületességből, vagy csupán ártatlan 
szórakozottságból épen ellenkező mozdulatot 
tesznek, mint amilyent a szöveg értelme meg-
követelne. 

Eszünkbe jutott pedig ez a kis megállapítás, 
amikor a „Százszorszép" főpróbáján a kis 
Palásthy Irén egyik dalát hallgattuk. Az ifjú 
művésznő ugyanis akaratlanul az iskolapéldáját 
mutatta be a forditott gesztusnak. „Kis kom? 
tesszek" — énekli és magasra felnyújtja karját, 

„Nagy komtesszek" — folytatja és leereszti 

karját. Öntudatlan, szórakozott mozdulat volt 
ez, melynek komikumát csak az érezte ki, aki 
figyelt a szövegre is. A felvonás után kacagva 
figyelmeztették a lapsusra Palásthyt, aki azóta 
természetesen ügyel arra, hogy a gesztus és 
a szöveg egyet fejezzenek ki. 

Hasonló hires „forditott gesztusa" volt egyik 

kitűnő vidéki színészünknek a „Vasgyáros^-ban. 
Mikor Derblay Fülöp sokszor idézett, hires, 
jelmondatát kijelenti, a jeles művész igy geszti-
kulált : „Szeretlek" (karját az ég felé emelve, 

szivéhez szorította. Ezt a forditott gesztust 
évek hosszú sora óta emlegetik a színházi 
világban. 

Azt hittük, a „forditott gesztus"-ok mér tel-
jesen kimentek a divatból. Palásthy Irén most 
megmutatta, hogy tévedtünk. Tud talán más 
is valami hasonló, hires „forditott gesztus"-ról ? 
Természetesen nem csak a hiba jön tekintetbe, 
hanem az is, ki követte el. Kíváncsiak vagyunk 
olvasóink megfigyeléseire és nagy érdeklődés-
sel várjuk a beküldendő értesítéseket, melye-
ket esetleg közölni is fogunk. 
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H ó d í t ó n ő i s z e m . . . 

Szövegét irta: FARAGÓ JENŐ. Zenéjét szerzette : ZERKOViTZ BÉLA. A „Százszorszép"-ben 
éneklik KERÉNYI GABI (Gigi) és SZIKLA Y JENŐ i Pista) 
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& VDEancsx/riTHOEcsonoz 

A „Százszorszép" kottája megjelent két füzetben és kapható a Színházi Élet boltjában 
(Erzsébet körút 29.), Egy füzet ára 20 korona. Vidéki megrendelésnél! egy korona portó küldendő. 

A kiadó Rózsavölgyi és társa cég engedélyével. Utánnyomás tilos. 
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A csókbakter" és Pünkösdi rózsa vetélkedése i l 
— Péchy Eizsi és Galetta Ferenc 

A nagysikerű csókbakter már jóval fill van 
az ötvenedik előadáson és diadalmasan köze-
ledik estéről-estére további jubileumai felé, de 
délelőttönként a Revüszinház színpadán már 
javában folynak a próbák, készülődések a szín-
ház legközelebbi újdonságából, melynek a 
cime lesz : Pünkösdi rózsa. Mikor lesz a be-
mutató még nem lehet tudni, az igazgatóság 
ugyan tervbe vett bizonyos dátumokat, hogy 
december közepén, vagy talán december végén, 
de a közönség, mely minden este zsúfolásig 
tölti be a nézőtéren s elragadtatva tapsol a 
Csókbakter ötletes szövegének és fülbemászó 
muzsikájának mint eleven vétó áll a direkció 
számításainak kellős közepébe. Viszont a „Pün-
kösdi rózsa" napról-napra -szebben bontakozik 
ki, már érett is, csak az utolsó simitások jön-
nek, már türelmetlenül várja a bemutatót, 
a tapsokat, sikert s féltékenyen nézi a nyereg-
ben ülő vetélytársat : a Csókbaktert. Meddig 
tart a küzdelem ? Mi vet majd ennek véget ? 
Talán az igazgatóságnak egy elhatározó gesz-
tusa, mellyel elhallgattatja a falánk Csókbak-
tert, hogy kebléfe ölelhesse újszülött s nagy-
szerű karriernek elébe néző gyermekét : a Pün-
kösdi rózsát. 

De addig is, mig ez megtörténik, a közön-

első szereplése a Revüszinházban — 
ség jogos kíváncsiságát nem lehet figyelmen 
kívül hagyni, a közönség érdeklődéssel fordul 
hozzánk, mert tudni akar, ha nem éppen min-
dent, de legalább is — sokmindent a Pünkösdi 
rózsáról. 

Hát tényleg módunkban áll, amennyit a zárt 
ajtók mögött sikerült megtudnunk, a nagy-
közönség rendelkezésére állani. 

A Pünkösdi rózsa a szenzáció jegyében in-
dul, mert hiszen a két főszerepet Péchy Erzsi 
és Galetta Ferenc a Városi Szinház volt nagy-
szerű tagjai kreálják. Galettáról egyelőre csak 
annyit, hogy — saját bevallása szerint — még 
soha nem készült akkora ambicióval egy sze-
repre, min t' a mostanira, amikor is egy ligeti 
fiút játszik, egy rendkívül széles skálájú szere-
pet, amolyan Csortos szerepet, csakhogy ter-
mészetesen Operett miliőben. 

Péchy Erzsi egyenesen Svájcbői érkezett meg 
a próbákra. Igazán nem mondhatni, hogy üres 
kézzel jött volna. Hozott magával — direkt 
erre a szerepre — olyan mesébe illő toilette-
ket, hogy azokat leirni nem — legföllebb csak 
megcsodálni lehet. 

Egy mtisik nagy női szerepben Spányl Lola 
fogja a legteljesebb mértékben meghódítani 
a közönséget. Az ő ruhái — mert valljuk be 

ál M 
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igen tisztelt hölgy olvasóink, hogy kegyedeket 
elsőborban is ez érdekli — nem kisebb helyen 
mint — Parisban készültek. 

Képzeljük, hány szép asszony szive facsaro-
dik össze erre a kis hirre. Megnyugtatjuk eze-
ket Spányi Lola sem ment el Parisba a ruháiért, 
azok jöttek el hozzá. Hogy hogyan? A mű-
vésznő egy entente-beli tiszt ismerőse vállal-
kozott a közvetítésre. Itthoni tervek után ké-
szültek el a ruhák a hires párisi Drecol-cég 
műtermében. A terveket oda és a kész ruhákat 
vissza ugyanaz az entente tiszt szállította. 

És Magaziner Böske ? ! Halljuk a kérdezős-
ködést. Valóban neki is nagyszerű szerep jutott 
az uj operettben. Az ő ruhái is a meglepetés 
erejével fognak hatni. Hogy hol készültek azt 
nem árulhatjuk el, mert a művésznő nekünk sem 
volt hajlandó semmit sem elárulni. Annyit 
azonban mégis megsúgott, hogy egy olyan 
kitűnő céget sikerült valahol felfedeznie, hogy 
az bármelyik párisi, vagy svájci céggel is föl-
veszi a versenyt. 

Tehát már csak női ruhákban is egy lát-
ványosság lesz a Pünkösdi rózsa. S ha még 
ehhez hozzávesszük, hogy a szerepek a leg-
kitűnőbb kezekbe vannak letéve. Egy pillantás 
a szinlapra, mely igy fog kinézni : Gróf Jura-
novics — Tompa Béla, Szilassy báró — Simonyi 
Dezső, Turnovszky grófnő — Spányi Lola, Tat-
jana — Magaziner Böske, Bezeneckker — Horthy 
Sándor, Klári (virágárusleány) — Péchy Erzsi, 
Gazsi — Galetta Ferenc, Szlipsz tréner — 
Gailay Nándor, özv. Mókusné — Tarnay Leona 
meggyőzhet mindenkit arról, hogy a legkitűnőbb 
auspiciumok között indul el ez az operett. A 
darab kiállítása pompás és páratlanul szinfes 
lesz Mind a három felvonás másutt történik, 
s bő alkalmat ad rendezőnek, díszlettervező-
nek és világitónak qualitásaík érvényesítésére. 

Az I-ső felvonás egy kis budai vendéglőben, 
a 11-ik felvonás gróf Juranovicsné palotájának 
pazar halljában, a III—ik felvonás pedig özv. 
Mókusné V-ik emeleti fényképészeti műtermé-
ben játszódik le. 

Az operett szerzői — ezt már uztán igazán 
nem szabad eltitkolni — tiródy István és Farkas 
Imre. A muzsikát Fai kas Imre szerezte, a szö-
veget azonban már Bródy Istvánnal karöltve 
irta. Ezen a premieren alkalma lesz Bródy Ist-
vánnak három minőségben is bemutatkoznia. 
Először, mint direktor, inert hiszen .az ő 
kitűnő Margitszigeti társulata fogja megérde-
melt sikerre vinni a Pünkösdi róssát, másod-

szor, mint librettists (társszerzője lévén «z 
operettnek), harmadszor podig inint rendező, 
mert hiszen csak természetes, hogy az ő 
avatott, biztos kezének nem szabad hiányzania 
akkor, amikor a direkció nem mindennapi 
áldozatkészséggel állit be egy uj operettet . . . 

Bródy István sok sikert látott operett ensem-
bléjének ez lesz az első olyan operettje, mely 
magyar szerzők műve. Az első, de utánna föl 
fog vonulni, még jó egynehány magyar munka. 

A Revüszinház pedig, mely többek között 
erre a premierre a zenekart is kibővítette, ha 
nem is az első, de bizonyára legnagyobb sike-
rét fogja elkönyvelni ifjú, de már is oly dicső-
séges pályafutásának életében. v 

Egy kitűnő Kabaréműsor 
A fent jelzett kitűnő kabaréműsor jelenleg — 

amint ezt a közönség esténkélűi hangos tapsai 
bizonyítják — az Intim-Kabaré-ban van. Sőt 
nemcsak a nagyközönség állapította ezt meg, 
hanem az úgynevezett színházi rókák is, akik 
nem hiányoznak egyetlen premiérről sem, akik 
örökké a színházakat bújják Nos, ha ezek a 
habitüék is azt hirdetik a Lipótvárosban és 
kapcsolt részein, hogy az Intim-Kabaré műsora 
nagyszerű, akkor ez több minden hangos rek-
lámnál. 

És csakugyan, a Grand Guignol műfajában 
régen nem irtak idegizgatóbb darabot, mint a 
„Dinamit", amelyben Vizváry Mariska, Abonyi 
Géza, Doktor János és Kovács Andor aratnak 
nagy sikert. Az egyfelvonásos operettek mű-
fajában szintén « legjobbak közé tartozik a 
„Jó éjszakát" című operett, amely Balassa 
Emil pompás fordításában, Komjáti Károly 
betétszámaival kerül a közönség elé. A nép-
szerű Szeiess Elza, Ihász Aladár, Cseh Iván és 
Doktor János a főszerepekben megérdemelt ' 
tapsolhat kapnak. Urai Dezső „Trűkkernber"-
jében pedig Mészáros Alajos és a tehetséges 
Asztalos Mária minden mondatat kiséri zajos 
tetszés. 

Ez .a három nagysikerű darab még kacagtató 
tréfákkal, magánszámokkal és Kovács Andor 
konferánszaival bővítve adja az Intim-Kabaré 
kitűnő műsorát, amely élő bizonyítéka a va-
lóban jó kabaréműsornak. 
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A főrendező szórakozik 
Drámai színházakban jó dolga van a rende-

zőnek : nem játsszák mindennap ugyanazt a 
darabot, de meg nem is kerül rá a sor nap-nap 
után, mert több rendezője is van a színház-
nak. De mit tegyen a szegény operettrendező ? 
Ha egyszer sikeresen beállított egy uj operet-
tet, az meg se áll a századik előadásig és 
hiába unja a rendező, neki ugyan nincs több 
dolga vele, mert ugy megy minden, mint a 
karikacsapás. Különösen áll ez Stoll Károlyra, 
aki már a próbákon ugy elkészíti az előadást, 
hogy a premiertől kezdve akár feléje se kel-
lene néznie a színháznak. De nem azért vér-
beli színházi ember a jó Stoll, hogy otthon 
kuksoljon, mikor a Király Színházban „A far-
sang tündére" van műsoron. Eljár bizony ő 
minden áldott este a színházba, ott járkál, 
ügyel és vigyáz a szinfalak mögött, hogy 
hátha egyszer netán mégis szükség lenne rá. 
Minthogy pedig a darab most mér — nem 
lehet tőle rossznéven venni — igazén nem 
érdekli, igyekszik más uton szórakozni és mu-
lattatni egyúttal a többieket is. Van a szín-
háznak egy kitűnő kóristája, az öreg Bellak, 
nki nappal egyúttal férfiszabó is. Vele követett 
el egy kedves tréfát a napokban Stoll. Egy 
este megkérdezte tőle, tudna-e vezetni epy 
nagy hói konfekció-üzletet ? Bellák első pilla-
natban zavarba jött, de nem azért működik 
evek hosszú sora óta színpadon, hogy fel ne 
tudja magát találni. 

gondolkozás után már füllentett is hozzá : — 

én csak fcrfiruhához értek, de majd csak bele" 
tanulnék. 

— Akkjr rendben van, '— felelte Stoll — 
mert épp most keresek egy nagy női koi>-
fekció-üzlot élére egy képzett szakembert. 

— Aztán nagy üzem volna-e az? — kér-
dezte Bélák. 

— Nagy bizony. Ötven leány dolgozik benne. 
— No, az elég nagy, — hökkent meg a kar-

dalos-szabó, — de majd csak belejönnék. És 
el tudna-e helyezni ott engem a főrendező ur? 

— Természetesen. Hiszen azért kérdezem, 
hogy elvtillalná-e. 

— És azért énekelhefnék este a színház-
ban is ? 

— Hogyne. Éppen ugy élhetne továbbra is, 
mint eddig. 

Bellák najd kiugrott a bőréből örömében. 
— Aztán hol van az a nagy üzem ? 
— Itt /TSZ a Király Színházban a „Báli éj« 

szaká"-bfn, Strauss uj operettjében, amelyben 
maga kedves Bellák egyx női konfckció^üzlpt 
vezetőjét fogja játszani. 

Bellák szörnyen clszégyelte magát. De külö-
nösen elszomorodott, mikor megtudta, hogy 
büntetésből, mert füllentett, minden este hosszú 
szakállt kell ragasztania. 

így mulat és mulattat Stoll Károly főren-
dező, amikor már nem rendez. 

Fleur d'amöur. 
Fleur d'amour, szerelem virága, 
Egy cseppedben egy egész tenger, 
Parfömok közi tiéd a pálma. 
Tőled éledek uj reményre 
És burkolózhatom vágyódva 
Rózsás illúzió felhőkbe. 
A hétköznapok szürkesége 
Mini a varázsszóra iünik nyomban. 
Ha rácseppentelek kezembe. 
Szivemre száll a könnyű pára, 

' lllathabokon lágyan siklóm 
Virágdiszes vágy csolnakomba. 
Visz a csolnak a múltba vissza, 
Eleven lesz egy régi emlék, 
Alit pók beszövött már a sutba : 
Színház, egy vörösbársony páholy, 
A felzokogó Gautier Margit 
És Ő mellettem, újra látom. 
Újra hallom a forró szókat, 
Megborzongok, mini akkor régen, 

Végigsimítom homlokomat. 
. Fleur d'amour, szerelem virága. 

Mámorítóbb vagy minden bornál, 
Az illatod szivemnek drága. 

BANETH SAROLTA. 
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Nappali színésznők 
Nagy tévedés azt hinni, hogy csak a 

színházakban van színpad. Nem, az élet 
tele van színpadokkal, hol itt, hol ott válik 
egy-egy darabka föld, egy szobapadló 
vagy tnás t'oltnyi terület színpaddá. Most 
például Budapest legérdekesebb színpada 
a Markó-utcaí törvényszék csküdtszéki 
termének az » része, mely az elnöki 
emelvény, az ügyészi asztal, a védők 
padjai s a közönség padsora közt terül cl. 
Ide vezetik most délelöttröl-délelőttre a 
proletárdiktatúra átkos emlckii terroris-
táit, akik a törvény kezére kerültek s 
most a bíróság előtt szán olniok kell 
gonosztetteikröl. Nos, színháznak színház 
ezeknek a viselkedése is ; az igazi szín-
házat, a színházi ember szamára különösen 
pikáns élményt azonban nem ezek a vad 
férfi-terroristák nyújtják, hanem a tár-
gyalásoknak egy másik eleme, ahol vád-
lottként, hol tanúi minőségben megjelenő 
nők. Különösen sok a női tanu s ezeknek 
a viselkedése nagyon érdekes. Van közöt-
tük mindenféle rendű és rangú. Kis, rán-
cos arcú nőcske, nagy bundában és magas-
száru cipőben, viharedzett agg szépség, 
akinek szőke haja dacosan tiltakozni 
próbál az arcok ráncával, csinos, takaros 
kis polgárasszony, akin minden tetszetős, 
de egybén sablonos is, zord házmesternö, 
bekötött fejjel és kínosan hosszadalmas 
lamentáló beszédmóddal.Ezt a sok]különféle 
nőt azonban egy közős vonás jellemzi, mi-
helyt oda ér az elnök előtti kistérségre, ahol 
felelni kell a bírák kérdésére. Mindannyi 
egyszerre elkezd szerepet játszani, szi-
nésznősködni. Itt megint beigazolódik az 
a régi megfigyelésem, hogy a nő nehe-
zebben tudja elviselni azt, hogy központtá 
lett, mint a férfi. A bármily muló s nem 
is okvetlen dicsőséges jelentőség a nőnek 
a fejébe száll s ott felebreszti a minden 
női lélekben szunnyadó hatásvadászati és 
feltűnési vágyat. Megkezdődik tehát az 
ingyen színjátszás. Megkezdődik a moso-
lyok, a kacérkodások, játszi kacarászások, 
pathétikus szavalások, erkölcsi felháboro-
dások, bőbeszédű sopánkodások aramlása, 
mely a sziniiskolai vizsgákhoz és kárfel-
vételi próbákhoz teszi hasonlóvá a női 
tanuk szerepét. Hiszen igaz, a férfi is kény-
szerül olykor, ha vádlott, az alakosko-
dásra, de itt az érdek, az a törekvés, 
iiogy valami veszedelmes igazság ki ne de-
rüljön, idézi elő a szinészkedést. A nők azon-
ban, ismétlem, mikor egész nyugodtan 
»linnnJI.J«'. '!, ~ I. - 40. J J 

teleoséget, amit tőlük, mint tanuktól vár-
nak, akkor is egy'kis szerepet kerekítenek 
ki maguknak ebből a rövid kihallgatásból. 
Egy ujabb tapasztalati bizonyíték e tár-
gyalás női tanuserge amellett a régi igaz-
ság mellett,,hogy minden nő született szí-
nésznő, aki holtáig megragad minden alkal-
mat arra, hogy azt a hajlámát ha mulólag 
is és kis mértékben is, de kiélhesse. Sz. Z 

A Fővárosi Orfeum 
uj műsora 

A műsor összeállításában talán egy direkciót 
sem vezérel oly nagy áldozatkészség, mint a 
Fővárosi Orfeum igazgatóságát. Itt valóban 
minden alkalmat megragadnak, hogy a publi-
kum igényeit — legyen az bár a legmesszebb-
menő is — kielégíthessék. A hatás természe-
tesen nem marad el. A közönség szivesen 
megy el a Fővárosi Orfeumba, mert jól tudja, 
hogy annak műsorában sohasem csalatkozik. 

A Fővárosi Orfeum december elsején be-
mutatott műsora azonban még azokat is meg-
lepte, akik megszokták már, hogy ez az or-
feum mindig is a leglesőbb rangút produkálja. 

Színdarab, magánszámok, varieté-számok te-
szik ezt a kitűnő műsort. 

Felújításra került „Az aranylegy" cimü há-
romfelvonásos bohózat, melyet Arnold és Bach 
után a kitűnő Harsányi Zsolt ültetett magyarra 
s amely évekkel ezelőtt egyik legnagyobb si-
kere volt a Fővárosi Orfeumnak. A tomboló 
•tetszés, amivel a közönség a reprizt fogadta, 
igazolta a felújítás jogosultságát. A mulatsá-
gos, elmés és fordulatokkal teli bohózatot ter-
mészetesen a szereplők sem hagyták kiakná-
zatlanul. A két főszerepben Huszár Károly és 
Ferenczy Károly ellenállhatatlanul kedvesek 
voltak. De kitűnően játszottak még Mezey 
Ilonka, Perényi Sári, Viola Giza, Kubinyi Mar-
git, Hunyadi, Nóvák és Roland is. A magán-
számok közül természetesen elsőnek kell em-
lítenünk az orfeum kiváló vendégét. Király 
Ernőt. Három dallal is szerepelt a népszerű 
bonvivánt, hogy milyen határtalan sikerrel, 
arra vonatkozólag elég, ha megemlítjük, hogy 
a közönség sehogysem akart elbúcsúzni tőle. 
Igaz, hogy Király is elemében volt, fokozta o 
hatást még a nagyszerű beállítás is. 

Rögtön utána azonban nem szabad megfeled-
keznünk a Fővárosi Orfeum dédelgetett mű-
vészéről Gyárfás Dezsőről. 

A népszerű Gyárfás ez estén igazán nem 
mindennapit produkált. Két számmal is szerepelt. 
Páratlanuí kedves volt. Nagy sikerének titka ezút-
tal is az, ami a legkülönösebb érték az ő művé-
szetében : a friss, jóizü humor és közvetlenség. 

A varieté számok is szenzációsak. Toto hip-
notizált kakasával és bábujával, egy pompás 
sportjelenet és Hoo-See-Chun a kinai góklerek 
egyaránt a legnagyobb szórakozást nyújtják a 
közönségnek. , 

A premiérj^^^Jii j^utánitélvejhossZ'J-^ktü 
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SZEREPLŐK : 
Kádár. . . ... _ Somlár Zsigmond Aladár .1 Gellért Lajos 
A felesége Rajna Alice ^ Rózsaligeti ... Dr. Torday Ottó 
Manci Lázár Sasa Lina kisasszony Neogrády Dóra 

Rózsi Nagy Margit 
(Történik Kádár Henrik jómódú pesti hordár lakásán, vasárnap este kilenc után. A szobi ' 

- ból három ajtó.) 
I. JELENET. 

(Manci, Lina kisasszony, Rózsi) 
(Manci, Lina kisasszony és Rózsi ülnek az 
asztal körül. Lina kisasszony csúnya vénleány, 
fiatalosan öltözve, Rózsi, Manci körülbelül 
egyidősek, 17—18 éves masamótlok. Rózsi apró 
„enyveshát" fényképeket nézeget, néhány tucat 
fekszik előtte az asztalon. Lina kisasszony 

1 Mancival beszélget ) 
Lina kisasszony. (Folytatja a beszélgetést.) Ne 

mondja édesem, hogy bánom is én, mert ebből 
baj lesz. 

Manci. De igenis mondom, bánom is én. És 
százszor is mondom, bánom is én, bánom is év. 

Lina kisasszony. Hiába mondj i édesem, hogy 
„bánom is én" ebből mégis baj lesz. 

Rótsi. (Dúdolja ) Ebből baj lesz, ebből baj 
lesz (A fényképeket nézi.) 

Manci. Egy kicsit pukkadni fog a Madame 
Róth, bánom is én. 

Lina kisasszony. A Madame Róth már két 
hete pukkad. Madame Róth még legfeljebb ha 
két napig hajlandó pukkadni. Tegnap már 
nagyon ideges volt maga miatt. Madame Róthot 
ismerni kell. Én huszonhárom éve (Kijavítja.) 
én már elég régen dolgozom a szalonjában... 

Rózsi. (Az egyik fényképet Manci elé tartja.) 
Ki ez ? Nem a Balla Feri ? 

Manci. A 1 
Lina kisasszony. (Odanéz.1 Mutassa ! Nett 

gyerek Hasonlít a Beregihez. A szája. 
Rózsi. (Szakértelemmel vizsgálja.) Nagyon 

csinos. 
Manci. Ez? (Ajkbiggyesztve.) Egy főmajom-

pofa. Valami dr. Katona. Jogász. • 
Rózsi. Táncban? 
Manci. Nem. A svábhegyi kiránduláson mu-

tatták be. 
Lina kisasszony. A szája, meg a szeme, pont 

a Beregi. Szerelem ? 
Manci. Szépen I Ha ez mind szerelem volna, 

aki ide adta az enyvesét. Kell a fenének az ilyen. 
Rózsi. (Kötekedve.) Na. Na. 
Manci. (Harciasan.) Már megint kezded? 

^Utánozza Rózsit.) Na„na ! Ennél a főmajom-

pofánál nanázol ? Pont erre várok. (Lina ki s 
asszonyhoz.) A Madame Róth mondta, jöjjenek 
el ide? 

Rózsi. Nem is a római pápa ! (Tovább nézi 
a fényképeket.) 

Lina kisasszony. Tegnap délután aszondta 
(Utánozza Madame Róth hangját.) „Nekem be-
szélhetnek amit akarnak, az a Kádár Manci 
nem beteg, az a Kádár Manci csavarog." Mond-
tam neki tévedni tetszik Madame Róth, Manci 
beteg, én szokok hozzájuk járni, beteg, becsii' 
letszavamra. (Utánozza Madame Róth hangját.) 
„Mi az Lina kisasszony ? Már maga is párt-
fogolja nekem azt a lányt? Ismerem már azt 
a masamód'betegséget.Minden májusban rájuk 
jön." Tüdőcsucshurutja van, mondtam én. 
„Vurstli meg tánciskola", mondta ő. „Azt hiszi 
nem láttam, minden este két önkéntes várja 
a boltnál. Csudálatos eddig még minderi masa-
módom tavasszal tíidőcsucshurutot kapott az 
önkéntesektől. 

Rózsi. Mi van azzal a két önkéntessel ? 
Manci. Régén lecsúsztak nálam. 
Lina kisasszony. Ugye mondtam magának, 

hogy nem uri fiuk. 
Manci. Két főundok. 
Rózsi. (Egy enyveshátképet mutat.) A Salgó ? 
Manci. (Fitymálva.) Mit akarsz tőle ? Igen a 

Sal<ó. 
Lina kisasszony. (Érdeklődve.) Mutassa csak. 

Hercig. A Csortoshoz hasonlít. Melyik Salíó ? 
Aki aszonta magának, hogy. van egy barátja, 
egy szerkesztő ? 

Manci. A ez egy másik Salgó. 
Rózsi. Technikus. 
Manci. Nem egyetemi technikus, hanem csak 

fogtechnikus. 
Rózsi Most a Nusinak udvarol. 
Manci. (Érdeklődve.) Miféle Nusinak? Pá-

risból? 
Rózsi. A körúti manikürszalónból. Az a 

fetete, sovány 
Manci. Különben ahogy ez engem érdek«!. 
Rózsi. Ahogy ez téged nem érdekel. 
Manci. Ahogy az engem érdekel. 

t-a . nt„rl fi 
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Lina kisasszony. A Madame Róth határozott 
választ akar. Vagy igen, vagy nem. Vagy "be-
ön az üzletbe, vagy nein jön be az üzletbe. 

Manci. (Gondolkozik.) Hát mit mondjak a 
Madame Róthnak? 
• /?dzs/.(To*ább nézi az enyveshátakat.) Klein... 
Varga Oszkár . . . Pick Béla . . . és mégegyszer 
Salgó. Ahogy ez téged nem érdekelt. 

Manci. Ahogy az engem érdekelt 
Rózsi. (Matatja.) Idáig voltál bele. 
Manci. (Mutatja.) Még idáig sem. 
Rózsi. Szépen ! 
Manci. (Nagyon paprikásan.) Semmi szépen. 
Lina, kisasszony. (Kibékitően.) És ha szerette ? 

A szerelem nem szégyen. 
Rózsi. (Kotnyelescn.) Ugye az a Kalotay, 

akit a Lina kisasszony szeretett . . . 
Manci. (Nagyon hevesen érdeklődve.) Lina 

kisasszony. Lina kisasszony színésznő akart 
lenni ugye ? és a Kalotay azt mondta, hogy 
lépjen a művészi pályára. Mondja Lina kis-
asszony ! Lina kisasszonynak is jó színpadi 
alakja volt? A Kalotay mondta, hogy jó 
színpadi alakja van ? Nekem is mondta. (Hir-
telen elhallgat.) 

Rózsi. Ki ? Ki mondta neked ? 
Manci. Senki. 
Lina kisasszony. Mancika, maga valamit 

titkol előttünk. (Kis csend.) 
Manci. Mondja meg Madame Róthnak, Lina 

kisisszony, hogy még mindig beteg vagyok, 
ágyban fekszem, köhögök. 

Rózsi. (Lina kisasszony felé.) Valamit titkol, 
de bánom is én. (Tovább nézi a képeket.) 
Ezt ismerem. Ez a László Óandi. Jól van-
szteppezik. ! 

Manci. Na ahogy az jót vanszteppezik. 
Lina kisasszony. (Érdeklődve.) Mutassa. Ha-

sonlít a Rátkaihoz. Nem, inkább a Király 
Ernőhöz. 

Manci. Ez ? Ez a főutálat ? 
Rózsi. (Kötekedve.) Már ebből is kiábrán-

dultál ? 
Manci. Én nem is voltam soha beleábrán-

dulva. 
Rózsi. Ugy? 
Manci. Ugy-ugy. 
Rózsi. Bánom is én, legyen ugy. (Tovább 

nézi a fényképeket.) Kelen Pista. Ni a szőke 
patikus,, szép kis majomsereglet . . . (Hir-
telen.) Áhá ! 

Manci. Micsoda ahá? (Nyui a kép után.) 
Rózsi. Ahá ez is itt van ? Azt mondtad le-

csúszott nálad ? (Lina kisasszonyhoz.) Az 
egyik önkéntes ur. 

Lina kisasszony (Nézi.) Hasonlít Tanayhoz. 
Manci. Ez igazán jól vanszteppezik. Ez tud. 

De egy főszemtelen. 
Rózsi. (Egy .jabb fényképet mutat.) Ezt a 

pofát látod kidobhatnád. 
Manci. Féltékeny vagy? 
Rózsi. Ép erre? Neked adom. 
Manci. Csak tartsd meg magadnak. 
Rózsi. Azt irta alá dr. Varga. A Podvinecí 

mondta, hogy nem is doktor. 

Manci. A Podvinecz mondta. A Podvinecz 
neked egy kis isten. Véletlenül doktor, de 
azért csak tartsd meg magadnak. 

Rózsi. Nesze mégegyszer a Salgó és itt van 
mégegyszer a Salgó. Ahogy • te nem voltál 
idáig belé. 

Manci. Ahogy én idáig voltam belé. De mit 
állok én veled szóba. Engem akarsz te ug-
ratni ? Korábban kelj fel ahhoz. 

Lina kisasszony. (Készül hazafelé.) Késő van 
Mancika, gyerünk Rózsi, hogy még kapu* 
zárás előtt hazaérjünk. (Manci felé.) Hát nem 
jön be holnap ? 

Manci. Holnap nem. Holnapután talán, de 
talán holnapután-után. 

Lina kisasszony. Manci meglátja baj lesz. 
Rózsi. Hát ez k i? (Betüii az aláírást.) R ó -

zsa—H . . . 
Manci. (Hirtelen kikapja kezéből, nagyon 

paprikásan ) Add ide ! Mit kutatsz a fényké-
peim kőzött! Kikérem magamnak! 

Rózsi. Egész elpirultál. 
Manci. Nem is igaz, hogy elpirultam, de 

kikérem magarának . . . 
Rózsi. Nem ám. Csupa piros az. arcod. 
Manci. Ha veszekedni akarsz, már el- . 

mehetsz. 
Rózsi. (Sértődötten.) Pardon, bocsánat, hogy 

megmertem nézni ezt a kereskedősegédet. 
Manci. (Fölényes gúnnyal.) Kereskedősegéd! 

Boldog volnál, ha olyan kereskedősegéded 
volna1. (Lina kisasszony felé ) Színész. 

Lina kisasszony. (A fénykép után kap.) 
Mutassa. 

Manci. Szobaúr nálunk. Rózsaligeti. . 
Lina kisasszony. Itt lakik? Maguknál? 

Szinész ? 
Manci. Drámai verseket szaval. 
Lina kisasszony. Hol? 
Manci. (Ünnepélyesen.) A Sörkabaréban. 
Rózsi. (Kö'ekedve.) És mit szól ehhez a 

másik szobaúr? És mit szól ehhez a mamád ? 
Manci. (Lina kisasszony felé.) A Lina kis-

asszony mondja meg a Rózsinak, hogy én 
többé vele nem állok szóba. Egy nő, aki 
azért jön ide fel, hogy csak velem vesze-
kedjen, egy nő, aki ezer pletykát csinált rám, 
— azt hiszi nem tudom, hogy a Salgónak is 
ő mondta vissza. 

Rózsi. Hogy én mondtam vissza a Salgó-
nak ? Ezt mered. 

Manci. (Rózsihoz.) Magával nem beszélek. 
A Lina kisasszony mondja meg a Rózsinak, 
hogy igenis ő mondta . . . 
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II. JELENET. 
Előbbiek, Aladár. 

. (Aladár a kezében károm szál liliom. Ala-
dár esetlen, ügyetlen fiatalember, bár 6 azt 
hiszi magáról, hogy bátor, elegáns, merész 
fellépésű Kereskedősegéd, a feltűnően jól öl-
tözködő kereskedősegéd ízléstelen elegánciájá-
val. Kissé ugynevezet1- „alig észrevehetően, de 
azért mégis észrevehetően biceg". Szeretném, 
ha a színész ugy játszaná meg ezt az Ala-
dárt, ki a pesti boltokban hajlongó és ud-
variaskodó aladárok kedvesebb és rokon-
szenvesebb csoportjához tartozik, hogy vidám 
esetlensége mellett is, minden rokonszenvre 
és részvétre érdemesnek érezze őt a közönség. 
Aladár szerelmes Manciba és ezt pillanatig 
sem tudja leplezni. Minden mozdulat, tekin-
tet, szó ezt árulja el.) 

Aladár. Kisztihand Mancika kisasszony) 
(Barátságosan közeledik a hölgyek felé.) Ha 
a hölgyek megengedik. 

Manci. (Nagyon fagyosan.) Jó estét Kiss ur. 
Aladár. (Megállítja a fagyos fogadás.) Világ-

ért sem óhajtanám zavarni a hölgyeket. 
(Kérdőin néz Mancira.) 

Manci. (Hátat fordit 
Aladár. (Pillanatig vár, aztán előre lép Lina 

kisasszony felé, bemutatkozik ) Ha megengedi 
Kiss Aladár a papiráru szakmából. (Szórako-
zottan jobbkezét nyújtja, melyben a virág 
van ) Pardon. (Átkapja a virágot a másik 
kezébe ) Kisztihand. 

Una kisasszony. Nagyqm örvendek: Klein-
berger Lina. 

Aladár. Részemről a szerencse. (Rózsi felé.) 
Ha megengedi. (Ugyanazzal az előbbi be-
tanult pózzal.) Kiss Aladár. 

Rózsi. Kalmár Rózsi. 
Aladár. Részemről a szerencse. (Kissé bát-

rabban.) A hölgyek ugyebár Mancika kisasz-
szony barátnői, talán ha nem tévedek a női 
divatáru szakmából ? 

Rózsi. (Nagyon barátságosan.) Igen mink 
egy boltban vagyunk a Mancival. En már 
látásból ismerem is Kiss urat . 

Martci. Lina kisasszony nekünk még egy 
kis beszélgetni valónk volna. (Jelentősen néz 
Aladárra.) 

Aladár. A világért sem akarom a hölgyeket 
zavarni. 

Rózsi. Minket nem zavar. 
Manci. (Hallgat.) 
Aladjr. Kérem mehetek. (Indul az ajtó felé.) 
Lina kisasszony. (A jobboldali ajtóra mutat.) 

Nem ez Kiss ur szobája ? 
Aladár (Örül, hogy maradhat.) Óh nem 

kérem alásan;iÉn (a baloldali ajtó felé mutat.) 
én ott lakok. Itt (a jobboldali ajtó felé mutat.) 
a Rózsaligeti lakik. Az én szobám sokkal 
szebb. Egy nagy szoba. Két ablaka, egy asztal, 
négy szék, ágy, divány is. Igaz, hogy husz 
koronával többet fizetek, de mi az? így is 
egy rém olcsóság. Legalább harminccal, mit 
harminccal ? harmincöttel többet ér mint 
Rózsaligetié. Nem Mancika ? 

Manci. (Nem felel, félrevonja Lina kisasz-
szonyt, vele beszélget.,) 

Aladár. (Folytatja Rózsi felé, de azért ha 
csak lehet Mancira néz, leírhatatlan szerelmes 
pillantással.) A Rózsaligeii múltkor mondta 
is nekem, hogy szivesen cserélne az én szo-
bámmal. Na ja, gondoltam, igy is adós szo-
kott maradni, hát még ha husz koronával 
havonta többet kellene fizetni. (Könnyed tár-
salgási hangon.) mert ilyenek kérem némely 
emberek. Mert ha van havi hatszáz fixük, 
képesek ebből havi 150-et lakásra költeni. 
Kérdem : hol van még a ruha, hol van a koszt, 
mosás, tisititás. Ugyebár kétszer hetenként 
legalább fel kell venni egy gallért egy ember-
nek, aki valamit ad magára és ha nem adnék 
magamra, hol volnék akkor most, mert 
higyje el Rózsika kisasszony, a papiráru szak-
mában csak oly egyének érhetnek el pozíciót, 
akik a külsőre is adnak valamit, mert nem 
igaz az, bogy nem a ruha teszi az embert. 
A külső megjelenés, tessék elhinni az elegáns 
jó modor, a biztos fellépés, mindig fontos 
a vevőnek látni kell, "hogy egy jobb emberrel 
van dolga. 

Manci. (Majdnem gorombán.) Kiss ur még 
nem fekszik le? 

Aladár. Ne mondja Mancika Kiss ur, mond-
hatná már Aladár, vagy legaJább is Aladár 
ur. Látja a kedves Mama és a kedves Papa 
már régen azt mondja. (Mancira néz, észre-
veszi annak haragos pillantását, meghajol.) 
Nem zavarom tovább a hölgyeket, hiszen 
tulajdonképpen csak azért jöttem, (A virágra 
néz. de nem meri átadni.) hogy izé (Zavarban 
van.) Hát ajánlom magam a hölgyeknek. 
(Meghajol Lin» kisasszony és Rózsi felé és 
ügyetlenül hátrál az ajtaja irátjyában.) 

Lina kisasszony. Isten vele Aladár u r ! 
Rózsi. (Nagyon barátságosan ) Pá, viszont-

látásra. 
Aladár (El, de az ajtóban megbotlik.) Par-

don. (Be a szobába.) 

Hl. JELENET. 
Előbbiek, Aladár nélkül. 

Manci. iUtánozz3 Rózsit.) Pá. Viszontlátásra. 
Rózsi. Már megint mi bajod ? 
Manci Magával nem beszélek. (Li' a kisasz-

szony felé.) Hallotta Lina kisasszony, hegy 
mondta neki: Pá, a viszontlátásra. Csodálom, 
hogy mindiárt nem borultál a nyakába. 

Rózsi. Látja Lina kisasszony, már féltékeny. 
Manci. Féltékeny? Mondja meg neki Lina 

kisasszony, hogy én erre a főhülyöncre nem 
vagyok frltékeny. Ezt a két ballábui neki adom. 

Rózsi. Mondja meg neki Lina kisasszony, 
hogy én nagyon jól tudom, hogy- a szegény 
fiu miért nézett mindig igy rá. 'Utánozza 
Aladárt.) Mondja meg neki Lina kisasszony, 

Derdíedas krém, púder, szap-
pan és Dekolle-
tage cseppfolyós 
púder feltétlenni 
S7épit. 
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logy nagyon jól tudom, hogy kí az a Kiss 
Madár. 

Linn ktnasszony. (Szótlanul tűri, hogy- hol 
az egyik, hol a másik rángatja maga leié.) 

Manci. Mondja meg neki Lina kisasszony, 
liogy akár mit gondol, az nem igaz. ' IV. JELENET. Előbbiek, Aladár egy pillanatra. 

Aladár. (Az ajtóban dadogva.) Mancika . . , 
Nem akarom zavarni Mancika kedves, csak 
arra akarom kérni, hogy lenne szives . . . 
Talán ha bekopogna . . . vagy pedig . . . 
tudniillik mielőtt lefeküdne, föltétlenül be* 
szélni akarnék . . . szeretnék . . . Ma ugyanis 
vasárnap van, de ha megengedi . . . igen 
majd később. A hölgyeknek kezüket csóko-
lom. (Be az ajtón.) V. JELENET. Előbbiek, Aladár nélkül. 

l.ina kisasszony. Csinos férfi. 
Rózsi. Szegény idáig van. (Mulatja milyen 

szerelmes.) 
Manci. Egy főutálat. 
Rózsi. Lina kisasszony megmondhatja a 

Mancinak, hogy tagadhat holnaputánig, mégis 
csak tudom, hogy ki ez a Kiss Aladár. 

Manci. (Harciasan.) Látja Lina kisasszony, 
már megint kezdi. 

Rózsi A Klein Sári mamájától tudom, hogy 
ez a Kiss Aladár két éve szobaúr itteu, 
a Leittier M. L. papirárucégnél van alkal-
mazva és meg fogja kérni Manci kezét. Na 
tagadd ha mered. 

Manci. (Kitör.) Lina kisasszony, hát mondja, 
nincs igazam, ha azt mondom, inkább meg-
halok, de nem, nem ! Most már tudhatja, 

I miért nem megyek be a boltba, majd bolond 
[ leszek, mikor színészhez is mehetnék, mikor 

direkt színházi alakom van és direkt szin-
) padi lábam van, jobb mint a Morvái test-

véreknek a Sörkabaréból, 6 meg biceg és a 
tánciskolába se akar engedni és pipacsvörös 
lesz a dühtől, ha hallja, hogy Váci-utca, meg 
It^przó. Nekem egy ilyen fér j? Csak azt tudja, 
hogy kis bolt, a Cálvin-téren, vagy a Király-
utcában, két szoba, konyha, délután sétálni 

vaz Andrássy-uton és megint egy kis bolt, 
ugy éljek mint az apám, anyám, mint a nő-
vérem a főpincérrel ? Inkább meghalok, de 
bolond leszek meghalni, mikor lehet minden, 
szinház és minden és egy csöppet sem lehe-
tetlenség csak akarni kell. Lina kisasszony 
mondja meg a Madame Róthnak, hogy nem, 
nem, nem. 

Rózsi. É.>; az anyád mit szól majd hozzá ? 
Marjci. Bánom is éti, én ugy sem bírom itt 

tovább. Majd én cipelem a kaUpokat az 
asszonyokhoz, mikor a boldogság olyan közel 
van, csak egy lépés csak annyi, mint innen 
a kredencig, hát nem, nem és ezerszer nem. 
Miattam megpukkadhat a Madame Róth és 
megpukkadhat ez a Kiss Aladár és nekem 
mondhatja a papám, hogy tisztesség, meg 
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tisztesség, meg kipofoz a házából. Mit bánom 
én, ax egész olyan, mint a foghúzás. Az em-
bernek jobb minél hamarabb túlesik rajta. 
Aztán pedig azt tehetek, amit akarok . . . 
Majd hallanak még rólam Lina kisasszony. 
Megmondhatja a leányoknak és a Rózsinak 
is megmondhatja, hogy még hallanak rólam. 
Miért ? Ami másnak sikerül, az éppen nekem 
ne sikerülne? Miért más és miért ne én? 
Egy kis énekhangom is van, csak éppen ké-
pezni kell, nem nagy, de kellemes és a tánc, 
hiszen tudjátok, hiszen láttátok és hallottátok, 
hogy mit mondtak a tánciskolában . . . 

VI. JELENET. 
Előbbiek, Rózsaligeti. 

(Belép, meghajol a nők felé, aztán szobája 
felé indul. Az ajtónál megáll, visszaszól.) 

Manci. (Nagyon barátságosan.) Tessék Rózsa-
ligeti u r ! 

Rőzsaligeü. Beszéltem vele. 
Manci. Beszélt vele? Na és? 
Rózsaligeti. Majd elmondom. 
Rózsi. (Rángatja Manci kabátját.) Mutass be, 

mutass be. 
Manci. Mink már végeztünk, már éppen 

indulni készültek. 
Lina kisasszony. Igen művész ur, mi már 

végeztünk, 
Rózsi. Mutass be. 
Manci. Hagyj békét. Foglaljon helyet Rózsa-

ligeti ur. Csak ki kisérem Lina kisasszonyt 
és Rózsit. 

Rózsaligeti. (Leül.) 
Rózsi. (Dühösen súgja.) Tartsd meg magad-

nak, süsd meg. (EL) 
Lina kisasszony. Szimpatikus ember. Pá 

édesem. (EL) 
VII. JELENET. 

Rózsaltgeti, Manci. 
Manci. Beszélt Bradával ? 
Rózsaligeti. (Nagyon leereszkedőleg és fölé-

nyesen beszél.) Igen édesem, mondta, hogy 
hajlandó magát bevinni a balett-növendékek 
közé, természetesen csakis az én kedvemért. 
Több mint ötszáz ,nőt visszautasított. (Óva-
tosan körülnéz.) Az öregek itthon vannak már? 

Manci. Még nincsenek. 
Róísaligeti. (Magához szorítja Mancit.) Manci ! 

Manci ! Manci ! 
Manci. (Enyhén védekezik. Na ne . .ne na . . . 

de mégis . . . Már megint kezdi. (Csók.) Nahát. 
Ne harapj . . . n a . . . (Rózsaligeti egyre szem-
telenebbül.) 
_ Manci. Vigyázzon a Kiss itthon van. 
' Rózsaligeii. Manci! (Még mindig átölelve 

tartja a leányt.) Én utoljára mondom, értse 
meg, legutoljára mondom, válasszon, vagy ö, 
vagy az a boltossegéd, vagy én. 

Manci. De hiszen tudja, hogy , . . 
Rózsaligeti. Én nem tudok semmit. Én azt 

tudom, hogy tegnap éjjel hiába vártam és 
tegnapelőtt éjjel hiába vágtam és több mini 
egy hete hiába várom, (Előveszi az óráját,) 
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Most fél tíz./Az öregek mindjárt itthon lesz-
nek, kapuzárás előtt, lefekszenek, háromne-
gyed tízkor mindenki alszik, tízkor maga a 
szobámban van. 

Manci. De nem, nem lehet, nem . . . 
Rózsaligeti. Én nem mondok többet, én a 

nőkkel nem alkuszom, most féltíz, tízkor vagy 
jön, vagy soha, értse meg, soha ! (Indul az 
ajtó felé.) 

Manci. Nem, nem! 
Rózsaligeti. (Visszajön, átkarolja Manci de r e 

kát, tűzzel, de erősen, színpadiasan.) Hát ne 
mondd, hogy nem, hiszen tudom, hogy érzed, 
hogy magad is tudod, hogy ma este tízkor, ma 
este tízkor. 

Manci. Az istenért jönnek. (Szétugranak ) 

VIII. JELENET. 
Kádár, Kádárné, Manci, Rózsaligcti. 

(Kádár öreg pesti hordár, ferenejózsefben, Ká' 
dárné kövér asszony, ünneplőben, bejönnek. 
Manci és Rózsaligeti zavarban néznek egy 

másra. Kinos perc. 
Rózsaligeti. Kisztihand, jó estét Kádár bácsi. 
Kádárné. (Nagyon ridegen.) Jó estét. 
Kádár. (A feleségéhez.) Csodálom, hogy már 

itthon van a lányod. Csodálom, hogy nem 
c»avarog valahol a ligetben. 

/?dzsa//ge*/.Párdon,alászolgájuk! iBe az ajtón.) 
Manci. (Oktatóan.) A papa tudhatná, hogy 

idegen ember e ló t t . . . 
Kádárné. (Vésztjóslóan.) Az utcán találkoz-

tunk Madame RóthlaJ ! 
Manci. (Egy pillanatra elhallgat, aztán daco-

san váltat von, kirohan a szobából, dühösen 
bevágja az ajtót ) 

IX. JELENET. 
Kádár, Kádárné. 

Kádár. (Manci után néz.) Na a lányodat jól 
megnevelted. 

Kádárné. Egy férj aki vasárnap délután hatig 
kávéházba ül és kártyázik, az fogja be a száját 
és ne beszéljen bele a leánynevelésbe. 

Kádár. Csak fél hatig játszottam. 

• • • I 
Kádárné. Hatig. 
Kádár. Ki éljen ugy ? 
Kádárné. (Hallgat.) 
Kádár. (Vérszemet kap.) Egyszer egy héten 

vasárnap csak játszhatok egy-két parti alsóst ? 
Nézd meg, más férjek . . . 

Kádárné. (Szigorúan.) Más férjek ? Mán férjek 
otthon ülnek, vagy ha el is mennek a kávé' 
házba, nem ülnek le mindenféle alakokkal 
kártyázni hatig. 

Kádár. Fél hatig. Es csupa jobb' emberrel. 
Egy kereskedelmi utazó, egy volt ügynök, egy 
éjjeli pincér. 

Kádárné. Szép kis társaság . . . 
Kádár. A jövő héten majd a te kedvedért 

herceg Esterházyval fogok kártyázni. 
Kádárné. Egy vasárnap délutánom van és azt 

Is igy élem le. Lejön a második emeletről a 
Róza, azt mondja : Mama vedd fel az uj ruhá-
dat, elmegyünk kicsit sétálni. Mondom jó, fel-
veszem, de a papa még nincs otthon. Még várom 
a papát, te meg Elemér menjetek csak előre az 
Andrássy-utra és én papával majd jövök utá-
natok. Elküldtem őket, mert nem akartam, 
hogy az az Elemér lássa milyen apósa van, mert 
az az Elemér ma még egy rendes ember és 
hazajön vasárnap délután a feleségéhez. Minek 
lássa az az Elemér, hogy én itt ülök az u j 
ruhámba és várok és várok és lesz négy óra 
és aki nem jön, az az én férjem és lesz öt óra 
és aki nem jön, az az én férjem, és lesz hat 
óra és aki nem jön . . . 

Kádár. Fél hatkor itthon voltam. Az egész 
ház a tanú, hogy kiabáltam fel : Malvin, Mal-
vin. Ha ti nem halljátok . . . 

Kádárné. Hogy nem sül ki a szemed a ház 
előtt tisztességes ember ilyet nem lesz. 

Kádár.(Nagyon sértődötten.) Hát nem vagyok 
tisztességes ember ? A Bauer talán az tisztes-
séges ember. Aki éjjel kártyázik és hétköznap 
éjjel is, vagy talán a Barna fogorvos itten. 
Mert kétszer sikkasztott. De nekem, akinek 
csak egy vasárnap délutánom van. 

Kádárné. És csütörtök este mikor elmész ? 
Kádár. Jól tudod, hogy akkor az egyletbe 

megyek. Más asszony büszke l e n e arra, hogy a 
férje a közszolgák egyesületében választmányi 



SZÍNHÁZI ÉLET £ 

tag. Más asszony az o r rá t fenn ta r t j a , ha a fé r ' 
jének pozíciója van, ha a férjét elismerik, de 
én már az ülésre sem mehetek el. 

Kádárné. (Csendesen.) Ismerem én az ilyen 
üléseket. v 

Kádár. (Ismét vérszemeket kap.) Különben 
is ne engem nevelj, hanem a lányodat. 

Kádárnc. A lány dolgába ne avatkozz bele, 
az rendbe lesz. 

Kádár. Szép kis rend. Csavarog, nem jár a 
boltba, elzüllik, a ligetbe kószál. 

Kádárné. Tavasz van, sétálhat. 
Kádár. Majd kipofozom belőle a tavaszt. 
Kádárné. Te ne pofoz ki belőle semmit. A 

többit is férjhezadtam, mind a hatot ez is el 
van intézve. 

Kádár. Azt hiszed, hogy (Aladár szobája felé 
mutat.) az ott olyan buta, hogy elveszi ? Hisz 
látja, hogy (Rózsaligeti a j ta ja felé.) ez itt el-
csavarja a fejét. 

Kádárné. Pszt. Kiss ma meg fogja kérni 
Manci kezét. 

Kádár. Honnan tudó t? Szólt neked? 
Kádárné. Kiss ma meg fogja kérni Manci kezet. 
Kádár. Ha nem szólt, honnan tudó t? 
Kádárné. Látom szegénynek a pofájáról. 

Tovább már nem birja. 
Kádár. (Majdnem részvéttel.) Ez a Kiss egy 

nagyon jóravaló fiatalember. A te lányod, meg 
csavarog és elmarad. 

Kádárné. A te lányod. Csodálom, hogy nem 
kártyázik éjfélig. Azt is' örökölhette volna, 

y Kádár. Már megint kezded ? 
Káddrné. (Belelovalja magát.) Igenis kezdem, 

mert milyen eletem van nekem ? Hétköznap 
ülők a boltban a libák közt és a csirkék 
közi. Aztán jön a vasárnap és el szeretnék 
menni a Parlament-kávéházba és elmenni az 
Andrássy-utra, és váfrok, és* várok, és van Őt 
óra és van fél hat és van hat óra . . . 

Kádár. A tüdőmet köpjem ki azt akarod? 
Fél hatkor itt voltam. Ha a k . r o d felhívom 
a házmesternét. 

Kádárné. Egy férj , aki hatkor még kávé-
házban kártyázik, egy játékos, egy spiler . . . 

Kádár. (Végleg elveszíti türelmét.) Aki egy-
szer egy héten vasárnap fél hatig játszik, az 
neked spiler ? (Az asztalra vág dühösen.) Hát 
ha én neked egy spiler vagyok . . . 

X. JELENET. 
Előbbiek. Kiss Aladár. 

Aladár. (Belép a szobába: zsakket van raj ta, 
rikitó nyakkendővel, arca, fellépése nágypn 
ünnepélyes ) 

Kádárné. (Hirtelen olvadó, mézédes hangon.) 
Áh, itt van a Kiss ur ? 

Aladár. Bocsánat ha bátorkodom a kedves 
családi együttest zavarni. 

Kádár. (Még mindig dühösen.) Zavarja csak 
egész bátran 

Kádárné. Ati hiszem Juss ur u i a min lu t 
keres hanem Mancikát? 

Aladár. Beszélni szeretnék vele De mielőtt 
vele beszélnék (Igen ünnepélyesen.) önökkel 
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is beszélnem kell. Igen tisztelt Kádár Henrik 
ur és igen tisztelt Nagyságos Asszony . . . 

Kádárné. Henrik gyere ide az asztalhoz. 
(Ünnepélyes csoport, mindhárman állanak az 
asztal mellett. Az egész kép merev és ünnepi 
mint egy kültelki fényképész műtermében 
készült fénykép.) 

Aladár. Nagyságos Asszonyom . . . Igen 
tisztelt Kádár Henrik ur . . . (Kis szünet.) 
Méltóztatnak csekélységemet most már hosz-
szabb ideje ismerni, hiszen cirka két eszten-
deje lakom kegyedéknél. Nekem alkalmam 
volt megismerni a kegyedék családi körét, 
amely olyan, amilyennek egy jobb házban 
egy családi körnek lennie kell, kegyedéknek 
alkalmuk volt engem abszolúte megismerni. 

Kádárné. Kiss ur nekünk mindig nagyon 
tetszett. (Oldalba böki a férjét.) 

Kádár. Igen, igen. 
Aladár. Tessék u tánam informálódni. A 

papiráruszakmában bárki ismer Mondhatom 
a papiráruszakmában kevés ember van, aki 
annyira vitte, havi ezer fixem van, semmi 
adósság, sőt — egy kis megtakarított pénzem. 
Önállósítani akarom magam, hiszen már em-
iitettem, a Király-utcában már néztem ki ma-
ganuiak egy kis üzleti helyiséget. 

Kádár. Hány szám alatt ? 
Aladár. Király-utca 8. 
Kádár. Ja tudom. Ismerem a helyiségei. 
Aladár. (Ismét ünnepélyes hangon.) Igen 

tisztelt Kádár ur és Nagyságos Asszony. Én 
tudom, hogy nem vagyok egy gyönyörű em-
ber, egy kis hibám van. de van egy cipészem, 
aki abszolúte jó ortopéd-cipőket csinál, igaz, 
hogy egy vagyonba kerül, de azt az ember 
szívesen reszkírozza. Igen tisztelt Kádár ur, 
van szerencsém megkérni a Mancika kezét. 

Kádár. Na ezt már egy félévvel ezelőtt ís 
megtehette volna,(Megcsókolja.) Szerbusz f iam. 

Kádárné. (Könnyeit törölgeti.) Szerbusz fiam» 
szerbusz. (Kétszer megcsókolja.) 

Aladár. Kisztihand papa, kisztihand mama 
(Leülnek.) 

Káddrné. Én is tudok egy üres üzlethelyi-
séget a Calvin-téren. 

Kádár. En azt hiszem a Király-utca jobb 
volna., 

Aladár. Na a Cálvin-tér se rossz vidék. Nagy 
forgalom, sok ember, a mamának igaza van. 
A Cálvin-tér nem rossz. 

Kádár. (Ásitva.) Kérdés, hogy melyik na-
gyobb helyiség. De én olyan álmos vagvok 
lAsit újra.) Ráérünk a többit holnap meg-
beszélni. Menjünk aludni. 

Aladár. Mancika már alszik?. 
Kádárné. Ja persze vele is akarsz beszélni. 
Aladár. Ha lehetne, még ma szeretnék vele 

beszélni. Csak egy percig., 
Kádáráé. Jó, kiküldőm Mancit, de ne sokáig 

beszélgessetek, mert késő van. Leg; most jdô 
elég beszélgetni, 

Aladár. Kisztihand mama. (Csók.) 
Kádár. Szerbusz Aladár! (Csók.) 
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Kdddrnè. (Maga előtt löki Kádárt, morogva.) 
Egy ember aki egy Ilyen napon a lánya el-
jegyzési napján hatig kártyázik. (Mind-
ketten be.) 

XI. JELENET. 
Aladár egyedül. 

(Aladár egy pillanatig boldogan kiegyene-
sedik. Manci szobája felé néz, azután a tükör 
elé áll, megigazítja a nyakkendőjét, haját 
Hosszan és önelégülten nézi magát, majd 
hirtelen eloltja a villanyt. A hold besüt a 
nyitott ablakon. Aladár egy függöny mögé 
bujik.) 

XII. JELENET. 
Aladár, Manci. 

Manci. (Ásítva belép.) Kiss u r ! Dehát Ht 
sötét van . . . Nincs itt senki. (Indul visszafelé,) 

Aladár. (Előlép incselkedve.) Itt vagyok 
drága drága Mancika . . . 

Manci. A marna beküldött, a mama azt 
mondta, hogy maga mégis megkérte a ke-
zemet. De gyújtsa fel a villanyt. 

Aladár. Minek meggyújtani a villanyt Man-
cika, maga olyan gyönyörű igy ebben a hold-
fényben, mint egy szép angol levelezőlap, egy 
harminc filléres . . . 

Manci. Jó ! Miattam ne gyújtsa fel a villanyt. 
Aladár, Hát mondja Mancika maga mit 

mond. A kedves mama és a kedves papa 
már beleegyezett, pa és magácska Mancika ? 

Manci. (Sóhajt.) É n ? Majd meglátjuk. 
Aladár. Ne mondja azt Mancika, hogy majd 

meglátjuk. Mancika mondja azt, hogy igen. 
Higyje el Mancika, hogy megérdemlem, hogy 
abszolúte boldog legyek. Hiszen cirka két 
éve várok erre a napra. Mancika nem mondom, 
hogy az én életemben nem voltak nők. Iste-
nem az ember fiatal, sikerei vannak, köny-
nyelmti, mulatóhelyekre jár, tud a nőkkel 
bánni, nem akarok hencegni — de mióta 
magát ismerem, csak maga exisztál számomra. 
Becsületszavamra Mancika. Szabad a kezét 
megcsókolnom Mancika? 

Manci. Szabad Kiss ur. 
Aladár. Mondja, hogy Aladár. (Megcsókolja 

Manci kezét nagyon elérzékenyülve.) Az első 
kézcsók, higyje el Mancika, hogy sokat, nagyon 
sokat szenvedtem. Furcsa dolog, nem is tudom, 
hogy jövök én ilyesmihez. Az ember első 
segéd egy előkelő papirárucégnéí, korán 
reggel bemegy abba a boltba és kiszolgál és 
kiszolgál késő estig, egyik vevőt a másik 
után és közben érzi, hogy itt benn, a mel-
lény alatt valami nincsen egészen rendben, 
az ember ugy szenved, mint egy kukac a 
gombostűn, az ember nézi a képeslapokon 
a nőket, akik magához hasonlí tanak és nem 
tud a kuncsafttal türelmesen beszélni, faert 
a z ember magára gondol és alig várja, hogy 
otthon legyen, Ugye a feleségem lesz Mancika ? 

Manci. Ast hiszem a felesége lesnek Kiss ur . 

Aladár, Ne mondja, hogy azt hiszem, és 
mondja . , hogy Aladár. (Újra megcsókolja 
Manci kezét) Nézze Mancika milyen szépen 
süt a hold. (Föláll és odamegy az ablakhoz.) 
Jöjjön ide Mancika, nézzen ki, micsoda gyö-
nyörű a hold. 

Manci. Késő van Kiss ur. (Odamegy az ab-
lakhoz.) 

Aladár. Még nincs is tíz óra, mit akar ? 
Manci. (Szórakozottan iSmétli.) Még nincs 

is tiz óra. 
Aladár. (Megfogja'Manci kezét, mindketten 

a holdat nézik.) Hogy futnak Mancika a fel-
hők az égen, látja ott ezt a csillagot Mancika? 

Manci. (Szórakozottan.) Látom. 
Aladár. Nem ott, ahová maga néz. Látja 

ott Mancika cirka két méternyire a holdtól. 
Nem ugy néz ki, mintha a csillag futna és 
a, hold utána szaladna? Az ember azt hinné, 
a hold szalad, szalad, a csillag után, mint 
egy aszfaltbetyár, mint ahogy én szaladtam 
maga után, pedig csak a felhők szaladnak 
Mancika,, ha maga tndná, hogy hányszor 
ültem ki éjjel a gangba és néztem, néztem 
a csillagokat, becsületszavamra, néztem őket 
és a házmester azt gondolta rólam, hogy 
megbolondultam. Sokat szenvedtem Mancika, 
higyje el, nincs még egy ember a papíráru-
szakmában. aki annyit szenvedett. (Meg akarja 
csókolni Manci száját.) 

Manci. (Hirtelen élesen, mintha most ébredne 
kábultságából.) Mit csinál, de mit csinál? 
Megbolondult? ! 

Aladár. (Szintén felrezzenve.) Mancika nem 
akar tam megbántani . . . De gondoltam . 
ma már szabad, hiszen ha hivatalosan nem 
is, de a családban már a menyasszonyom . . . 
de bocsánat, bocsásson meg, hogy ilyeri hir-
telen, ilyen tolakodó . . . 

Manci. Jó éjszakát Kiss ur, késő van, aludni 
megyek. 

Aladár. Csak öt perc mulS'a tiz. 
Manci. (Élesen.) Öt perc múlva ' t íz . 
Aladár. (Nem érti mi van Mancival.) Valami 

baj van Mancika ? 
Manci. Semmi, semmi. Aludni megyek. A 

viiszontlátásra Aladár. ( 

Aladár. (A hangja könnyes a boldogságtól. 
Aludjon jól Mancika. Álmodjon szépeket 
Mancika. Az éjjel arról álmodtam, hogy már 
megnyilt az üzletünk. Gyönyörű u j kirakat 
és fenn a cégtáblán arany betűkkel : Kiss 
Aladár. És benn az üzletben maga és én, és 
két segéd és csupa finom jó áru, a ÍRtgler 
Ede és Fia adta a felét hitelben, a felét kész-
pénzfizetéssel és a segédek azt mondták magá-
nak Mancika: Kisztihand Nagyságos Asszony. 

Manci. Jó éjszakát Aladár. (Becsukja az a j tó t ) 
Aladár. Jó éjszakái, jó éjszakát, jó éjszakát. 

(Ő is el jobbra.) 

XIII. JELENET. 
(Szin üres, félpercig csend, a holdfény egé-

szen betölti a kis szobát. Manci kis szünet 
után nagyon lassan, nagyon óvatosan ki-
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nyitja az ajtaját és kiles. Megvárja, míg tel-
jesen elül minden lárma, aztán lábujjhegyen 
átoson Rózaaligeti szobája elé. Az ajtó előtt 
egy pillanatig habozva megáll, aztán sarkon 
fordul és visszafelé indul ) 

Rózsaligeti iKinyitja az ajtaját, súgva.) Manci. 
Manci. Pszt. (Gyorsan be Rózsaligetihez) 

XIV. JELENET. 
Szin üres. 

(Valahol messze egy toronyóra megszólal. 
Ti2et üt mély hangon. Alig hallgat el, a fali 
óra is megszólal. A középső ajtón tul zaj, 
halk léptek, valaki közeledik. Lassan, lábujj-
hegjen megjelenik Aladár a színen. Kezében 
az a háromszál liliom, melyet nem mert á;-
nyujtani Mancinak. Lábujjhegyen ünnepélye-
sen leteszi a három szál liliomot Manci kü-
szöbére, majd kifelé biceg. Az ajtónál megáll, 
bttcsucsókot dob Manci szobája t'elé. Arca 
ragyog a holdfényben.) 

(Függöny) 

Kötött könyvek 
a S i i i i h â z l E l e t ü n l f j á b a i i . V i i , E r z s é b e M t i i r u l 2 9 
— modern elegáns papirHötéseK — 
Gajdács Pál: Hunyadiak (költßi el-

beszélés) 36.— K 
P. Rosenhayn: Joe Jenkins kalandjai. • 

Négy kötet. Egy egy kötet If).— K 
Landsberger: Hirn dr. esete _ 17. — K 
Molnár I.: Amit csak ketten tudnak ... 16 — K 
E. Poe: Artúr Gordon Pyra különös él-

ményei 15. — K 
M. Prévost: Ur és szolga _ .. 17.— K 
Upton Sinclair: Parázna pénz ... ... 26.— K 
Somlyó Zoltán : Őszi regény ... 12.— K 
Szomahizy István: Kolonics házassága 15 — K 
Szenes Béla: A Kristóf-téri Kolumbusz 16.— K 
Romani Rolland: A farkasok (forradalmi 

dráma) ... ... 15 — K 
Csinos fél vászon kötésben: 

Krúdy Gyula : Napraforgó 40.— . K 
Molnár: Pál-utcai fiuk 16— K 

Művészi s e lyembö té sben : 
Goethe : Faust... v_ 30.— K 
Molière : Kénytelen házasság, Tudós nök, 

Szeleburdi, a három egybekötve 32.— K 
Shakespeare: Hamtet, Szentivánéi! álom, 

a kettő egybekötve 32,— K 

A KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL 
Mélyen tisztelt Szerkesztő ur 

A „Színházi Élet" részére mondom el az 
alábbi kedves apróságot. 

D Ar rigó Kornél, a Royal Orfeum kiváló ' 
bonvivantja, mielőtt a szinipályára lépett 
volna, filozopter volt. Mikor a tudomány-
egyetem bölcsészeti fakultásának második 
évfolyamát elvégezte, egy Eger melletti 
faluba. Egerszalókra került nevelőnek egy 
kedves gazdatiszti família gyermekei mellé. 
Persze ezen idő alatt hetenként többször be-
berándult Egerbe s itt a legjobb házaknak 
volt nagyon szívesen látott vendége. Általá-
ban az egész városban nagy népszerűségnek 
és szeretetnek örvendett „az olasz*. 

Történi aztán, hogy Kornél szive vágyát 
követve hátat fordított a katedrának s szi-
nész lett. Az iskola elvégzése után az első 
állomása Miskolc volt, Palágyi Lajoshoz szer-
ződött, aki még akkoriban tavasszal és ősszel 
Egerben is játszott. 

Mi egriek természetesen élénk érdeklődés-
sel vártuk a társulatot s türelmetlen kíváncsi-
tággal D'Arrigót, ez uj bonvivantot. 

Végre megjöttek. Az előadások sorozatát 
a „Cigányprímás"-sal kezdték. D'Arrigó, a 
baritonista, „Laci' qigányt játszotta benne, 
ami inkább tenorszerep. 

Az előadás elmúlt. 
Másnap az „Egri Újság" ban ez a kritika 

látott napvilágot : 

Hármat rikkantott már, 
Hármat rikkantott már 
D'Arrigó, D'Arrigó, de D'Arrigó. 
Hangja egyszerűen, . 
Hangja egyszerűen 
Andalító, dalitó de dalitó. 
Találgattam, tenor-r vagy bariton, 
De hogy melyik nem is, 
De hogy melyik nem is 
Gyanítom, gyanítom, df gyanítom. 

Dallam • hármat rikkantott már, hármat 
rikkantott már a rigó. 

Egyébként „az olaszt" végtelen sajnáljuk, 
hogy itt hagyott bennünket. De igaza volt, 
ő nem az e g r i színpadra termett. 

Kiváló tisztelettel 

Egy egri „Színházi Élet" olvasói 



36 

Uj könyvek 
(Az itl ismertetett müvek megrendelhetők a 
Színházi Élet boltjában VII., Erzsébet-körut 29.) 

Krampusz-könyv. A gyerekeknek pompás ka-
rácsonyi meglepetést szerzett Endrődy Béla, 
a jeles tehetségű iró. Kedves könyvét a Kram-
pusz-könyvet, a Krampusz-család kalandbs tör-
ténetét a gyerekek ugy fogják élvezni, ahogy 
C6ak gyerekek tudják a fantázia és derii meg-
nyilatkozásait élvezni. A sok és kitűnően sike-
rült vidám rajz, mely a vigan pattogó összes 
szöveget kiséri, a könyv értékes és a gyerekek 
szempontjából kedves járuléka a diszes, albutn-
szerü könyvnek. Ára 25 korona. 

Daudet : Egy gyermek története. Ifjúsági regény. 
Nemrég, a nagy francia irónak „A Kis Izé" cimü 
önéletrajzszerű regénye jelent meg a magyar 
könyvpiacon, most pedig ennek a halhatatlan 
könyvnek ifjúsági kiadása látott napvilágot. 
A mélységes érzéssel, szivből iakadó deríivel 
megirott könyv az ifjúság körében épp oly lçl-
kes visszhangra fog lelni, mint a meglett olvasók 
között. Haranghy pompás rajzokat készített a di-
szes kötethez, melynek ára kötve 26 K. 

Tulsek Anna: Judith. Ifjúsági regény. A nép-
szerű írónő, kinek a serdülő leányok a rajongói, 
ebbfcn a könyvében is, mint sok megelőzőben, 
a lc)ánysziv életéből ad finom, méjyen átérzett 
és ájtérzett képet. Érdekfeszilő könyv ez, elragadó 
művészettel megírva, az e nemű irodalom remeke. 
Haranghy sok szép rajza disziti á vaskos köte-
let, melynek ára kötve 28 K. 

Mereskovszky : Michelangelo. Elbeszélés a rene-
szánsz korából. (A Modern Könyvtár 588—590. 
kötete). A „Leonardo de Vinci" szerzője ebben 
a kötetében a reneszánsz íhásik művész-óriásá-
nak, Michelangelónak életét dolgozza fel. Érde-
kes, regényes beállításban látjuk elvonulni a 
művész életét, születésétől haláláig. Mereskovszky 
korfestő és lélekanalizáló tehetsége és irásművé-
szete ezt a könyvet a világirodalom legkiválóbb 
alkotásai közé emeli. Sebestyén Ede fordítása 
kitűnő. Az Ízlésesen kiállított könyv ára 4 korona. 

SOMOGYI ADRIENNE, a kiváló zongora-
művésznő és operaénekesnő zeneiskolájában 
(Izabella-utca 77. I. 2.) növendékek naponta 
2—6-ig fölvétetnek. A művésznő aionkivUl ma-
gánórákat is elvállal magasabb inűvésíi kikép* 
zcsrc, ugy zongorára, mint cnekry. 

3 0 Y A L - J Í A B A R É 
M I N D E N E S T E Vu 7 Ó R A K O R 

Házkutatás 
vígjáték, Irta : PAJZS ELEMÉR 

A iDBltósiip vilit! A síini-gaiság! 
Bohózat, Ki« opsr^tt, 

Irta : MIHÁLY" ISTVÁN irta:KŐVÁRY-ZERROVITZ 

Vigyón a férjedre! Házassági évforduló!-
§zatir&, 

i r ta : FORRÓ PÁL 
Bohózat, 

irta} FARAGÓ JlöNŐ 

lessék a névjegyem ! Fotfä kávéházban fiiteneh 
Tréfa, KÖVÁRY GYULA 

irta i KÖVÁRY GYULA tréfája 
Szőlők ! Duettek! Bittettek ! Cigányzene! 

Dr. Flescb-tíle , Ç K A B O F O R M -
Leghamarább 
megszünteti : ORT K E N Ő C S Ú J B Ó L K A P H A T Ó . 
Viszketegdéqet , sömört , ótvart , r ü h e s s é g e t . 

Nem piszkít, szagtalan, Happai is használható. 
6 , S é s 2 0 k o r o n á s d o b o z o k b a n . Kapható min-
den gyógytárban. I t lnaj ik I gyógytár», Budapesten, 

Főraktár: l U I U I I ». Király otoa 12. 

Női fodrászat , ondoláeló, l i a jmos is , manikűr, arc-
halszáluk cltávolitáBa és szépségápolás 

.kifcányos árbao ' Elsöranern munka ' 
VI, Horn Ede-utca 12. SZÁNTÓNÉ 

V I D Á M K Ö N Y V T Á R 
a jói.rtl hámornak, 8, vidámságnak és az ötletességnek 

fHseen és dnean buggyanó forráta. 
UJ FÜZETEK : 

Bródy-Karinlhy-Tábori : Csak semmi háború. 
Bródy-Gábor-Harsányi-K'rinthy-Lakatos-Szép 

Ernő : legjobb vidám kabaré tréfái. 
Bródy-Szoniahá2y-Tábori : Kis tréfák. 
Harsányi-Karinthy Komor Lakatos-Liptai-Molnár : 

kis színdarabjai. Vig játék kis anthologia. 
Karinthy-Szit i-Tábori : írói intimitások. 
Mikszáth : Anekdoták. ' 
Sipulusz (Rákosi Viktor): Fantasztikus történetek. 
Sipulusz ( „ „ ) : Deriis históriák. 

Egy-egy füzet ér* 2 korona. • 

Csináltasson 

míívíszi fényliépeHet karácsonyra 
AMSTER MŰTERMÉBEN, 

Hadapest, VII., .Erzsébet-körut 24. Tel.: Józwf 129 89. 

s^épitS özei t e királya. Intelligens 
|i»ö toiletc-assralÉui neïw hlácyuzhuttk. 
Négyféle minőségben éjjííü (zsíros).rap-

} pali, káoiforos ób rózsaszínű minőség-
buli kapható az ogúsz országban mindenütt. 
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KARÁCSOM KÖNYV « KOTTAVASÁR 
a SZSNHÁZI ÉLET boltjában, VII., Erzsàbet-kttruf 29. 

Gyermek- és i f júság i regények | | Vidám versek és mesék his gyermekeknek | 
Barrie : Pán Péterke kötve 30 — K 
Bouseis Waldemar: Maja kalandjai „ 30.— K 
Daudet: Egy gyermek története (Ifjúsági 

regény) kötve 23.— K 
Oáspárné Dávid Margit : A kis masamód 

(Leányregény) fűzve 20 . - , kötve 3 0 . - ,K 
Lakatos László: Atyám (igen szép ifjú-

sági íegény) fűzve 18.—, kötve 24.— K 
Seton : A fekete mén (Történetek az állat-

világból) fűzve 18.—, kötve 24.— 
Sobol: Az igazi játék (Egy kis fiu meg egy 

kis leány mulatságai) fűzve 14.—; 
kötve •— 20.— 

Szenes Béla: Csibi (Ifjúsági regény) 
fűzve 2 4 . - , kötve. - 3 0 . -

Verne: Az arany meteor fűzve 20—, kötve 30.— 
Legszebb fiatal leányok regénye: 

Tutsek Anna : Judith kötve - 28.— 

K 

Kiváló szépirodalmi müuek 

Daudet : Fromont és Risler ... 16 . - K 
Dosztojevszkij : Szegény emberek ... 10.-— K 
Hugó: 1793. (két kötet) ... 2 7 . - K 
Galdos : Misericordia . 20.— K 
Bourget : A tanítvány 20.— K 
Balzac: Pons bácsi 24.— K 

Louys : Aphrodite . .. . . . ... 18— K 
Louys : Bibor térfiu . . . . . 15.— K 
Maeterlinck : A halál . ... ... 15.— K 
Marés: A vágy ... ... 12 — I-
Maupassant: Holdvilág ... ... ... ... 16.— K 
Murger: Diákország ... 17 . - K 
Peladan: A mindenható arany : ... 15 — K 

, _ Egy az eggyel . . . 1 8 . - K 
Ráskai : Csodamajom 1 4 - K 
Romain Rolland: Jean Christophe III. 

Az ilju ... — 
Romain Rolland : Jean Christophe Páris-

ban III. E'gv párisi ház ... 
Shaw: Béke vagy háború .. ... 
Szenes Béla: A u.eztelen táncosnő 
Szenes ember: A zöldbőrü primadonnav 
Tormay C. : Emberek a kövek között... 
Ujj Gyula: A rádiumkirály 
Wassermann : Fuchs Renáta I—II  
Waleffe : A szérelmes Magdolna 
Zola: Termékenység ... 

14 . - K 

Bözsi néni : Dalol a pacsirta ... kötve 16.— 
Pósa Lajos: Gyermekversek „ 16.— 
Verses-könyv, dalos-könyv „ 16 — 
Aladár oácsi : Puk-Muk úrfi kalandjai „ 16.— 
Endi ődi Béla : Krampusz könyv ... „ 25.— 
Kaftka M. : Kis emberek barátocskáim „ 26.— 
Jules Renard: Csutak úrfi fűzve 20.—, kötve 30.— 
Móricz Zsigmond: Boldog világ .. 
Pósa: Figurás mesék 
Busch: Képes bohóságok ' 

, A sárkányok 
Tréfás terefere 
Ugri katyi 

2 0 . -
10 — 
12.— 
12.— 
12.— 
1 2 . -

Kedi/elt kották 

Bársony: Az erdő könyve 12.— K 
Daudet : A kis izé fűzve 12.—, kötve 20 — K 
Gorkij : Egy élet regénye 36.— K 
Gerhard Hauptmann: Atlantis . 18.— K 
Jákó Margit: József főherceg 24.— K 
Klasszikus Regénytúr i)j sorozatában megjelent : 

18-
10.— 
12.-
8.— 

2 2 . -
35.-
34.— K 
16.— K 
27 — K 

K 
K 
K 
K 
K 
K 

Azona.szerdadélutánon(Kovács-Kalmár) 10.— K 
Azóta, ugy félek a lombhullatástól . . . 

(Kovács-Kalmár) 10.— K 
Azt hiszem csalódtam önben! . . . 

(Kovács—Kalmár) 10.— K 
Ami ezután jón (Kovács—Kalmár) ... 10.— K 
Be könnyű volna (Nádor—Békeffy) ... 10.— K 
Dal a Cejzler úrról (Nádor—Mihály) ... 10.— K 
Csalódni fáj (Zerkovitz) ... 8.— K 
Chikágói tánc (Hetényi—Harmath) 10.— K 
Dalok (Elek Andor) 12.— K 
Az élet szárnyain (boston) (Eugen Stepan) 6.— K 
Egy dal egy csók (Kovács—Kalnrár) ... 10. - K 
Fedák vissza várlak (Ötvös—Zágon) . 10.— K 
Gerstli (Harmat—Budai)... 10 — K 
Goddam (Szenes-Grósz) ... 10.-- K 
Gyűlölőin (Ötvös- Pál) 10 — K 
Ha hinni tudnék (Kovács-Kalmár) ... 10.— K 
Hűtlen ne légy (Losonczy—Somlyó) 10.— K 
Ihajlom (Kovács- Grosz) 10.— K 
Jársz-e még Budára alkonyatkor? 

(Kovács Károly) . 10.— K 
Jobb láb, bal láb (Zerkovitz Béla) ... 10.— K 
Jöjj Rudi cuki pubi (Z. Kun Andor) .'.. 10. K 
Jucikám! (Márkus Alfréd) .. 10.— K 
Kár minden nőt (Rieger—Bródy) 10.— K 
A legelső (Dienzi Oszkár) . 8.— K 
Ma látlak még (Balog Ernő) .. ... 8 K 
Nem bánom, (Zerkovitz Béla):.. 10.— K 
Nem köt magához (Kovács—Kalmár)... 10.— K 
Nevető leány (Buday—Mihály) . 10.— K 
Óh Ejbensűtz (Buday—Mihály)... ... 10.— K 
Páratlan menyecske (Zerkovitz) 1—II.,.. 16.— K 
Szegény lányok (Szirmai—Ernőd) . 8.— K 
Szerettem-csalódtam (Zerkovitz Béla) . 10.— K 
A szivem, a szivem (Zerkovitz Béla) 10.- K 
Szerződöm az Operába (Néma—Mihály) 10.— K 
Tésztaféle (Harsányi-Losonczy)... . 10.— K 
Tudom (Z. Kun Andor) 10.— K 
Vándorfecskék I—II. (Zerkovitz) ... 16.— K 
Lili bárónő (Martos-Huszka) I—II 40 — K 
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Szerkesztői üzenetek 
I 

(E rovatban készséggel adunk felvilágosítást a 
izinházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, raj-
zokat nem adunk vissza és azok megőrzésért 

nem vállalkozunk.) 
Sz. Lajasné. 1919. október 1-151 (essék kül-

deni a pénzt. — G. M. Diana. I. Krisztina-körut 
89 — Sleraldtic Rózsa. Ki lenne a legszebb 
moziszinésznö pályázatunkra beküldött fényképét 
szerkesztőségünkben megkaphatja. — Kis kíváncsi. 
1. Nem színésznő a felesége. 2. Nem kell, csak 
természetesen hasznára válik, ha végzett. 3. 
Nagyon tehetségesnek kell lennie. 4. 16 évtől 
kczdődöleg. 5. Minden a körülményektől függ. 
— Vidéki akadémista. 1. Tulajdonképpen szep-
temberben van a beiratkozás. Nagyon indokolt 
esetben esetleg kivételt tesznek. Természetesen 
ez esetben rendkívüli tehetséggel is kell rendel-
kezni. Az Akadémia igazgatóságához kell for-
dulni közvetlenül (Liszt Ferenc-tér.) — Egy elő-
fizető. 1. Nincs felesége. 2—3. 38. 4. Rákóczi-ut 
38. 5. Ott marad. — Macza Szombathely. Érde-
kes levelére tulajdonképpen csak személyesen 
adhatnók meg az érdemleges választ, mert arra 
nincs elég terünk, hogy tökéletesen tájékoztat-
hassuk. Az eljárás az, hogy személyesen jeleni 
kezik valamelyik filmgyár irodájában. Kitűnő 
megjelenés, nagyszerű toalettek, tehetség elen-
gedhetetlen feltételelek a, boldogulásra. 

K. Szerénke Budapest. A fényképet a szer 
kesztöségben esetleg megkaphatja. — L. L. A 
kérdezett művésznő nem ment ferjhez. — W. F. 
Nős. Pozsonyiut 4. alatt lakik. 32 éves. — 
Tabáni rúzsaszál. L. 28 éves, sokáig működött 
vidéken Kolozsvárt és Miskolcon. — Lili. 1. O. 
Rákóczi-ut 38. 2. B. Aréna-ut 19. K. Király-u. 
82. alatt lakik. — Nusi. Előbbi üzenetünk önnek 
is szól. — É. Imre. Elég kedvesek a versek, de 
mi nem vehetjük azoknak hasznát. — K. Zsig-
mond. 1. Szünetelnek nyáron. 2. Egyelőre nem 
jelent meg könyvalakban. 3. Ez bizony elég 
komplikált dolog lenne, mert az összes szinész-
iskolákal végig kellene járni. — Üzlet. Nem 
közölhető. 

Cz. P. Küldje be valamelyik kabaré igazgató-
ságához. — Színészlexikon. 1. S. R. 34 éves, 
nős. 2. N. F. 29 éves, nős. 3. A. G. 25 éves, 
nőtlen, 4. S. A. 37 éves, nős — Sundal. 1. Nem 
igen játszik filmen. 2. Csak 3 évvel ezelőtt vég-
zet!. 3. Színésznő felesége van ; két gyermekük 
van. 4. 5. Nem rokona. -- K. Elize. 1. Tessék 
az Operaház portásához fordulni. 2. Galetta a 
Revüszinházban fog föllépni. 3. Valamelyik szín -
házi zenész megmondhatja. — K. Miklós. „Ketten 
beszélnek". Nem közölhető. - - G.S. D. Cz. Gy 
Horánszky-u. 3. alatt lakik. — Terike. 1. Major 
Henrik Munkás-u. 4. alatt lakik. 2. Erre a kér-
désre karácsonyi számunkban bő választ fog 
találni. 

ROYAL ORFEUM 
VII, ERZSÉBET-KÖRUT31. TEL.JÓZS.121-68 

M i n d e n e m Va7 A r a k o r 
Vapármp ünnepnap délután 1 A órakor 

Kalandorkisasszony 
HannaUi—ZerkoviU exotikus operettje 

Slaters Margot Frietnel Brothers trapézműrészek a vakmerő tornászok 
3 Egons 
akrobaták 

La Petite Andrer The Two Borosz 
a ki« eporUzabrett voltlzafirfik 

Solti Hermin és Vlrágh Jenő 
a legújabb WEINER kaplékkal 

Papp János, Sándor Steffi, dr. Erdélyi Géza 
ZERKOTITZ legújabb nl&goreivel 

és az összes attrakcióit fellépte. 

H 0 L G Z B R L f l J B S K ' Ä " " -
BUDAPEST, RÄK0CZI-UT 18. SZÁM. 

Emton értesiti t. üzletfeleit, hogy nagymennyiségű kül-
földi áru érkezett, u. m. Kaloiiont, Kaloderma, különféle 
fogkrémek, szappanok, parfümök, cipőkrémek e többféle 
kozmetikai én ház tartási cikkek. Árusitf-sntu-v ban és kicsiny-

ban. — Rendelés a ján la tos , mig a készlet t a r t . 

B É L Y E G K E R E S K E D E L Í I I RÉSZV.Tf 
B UBAFF STtvs r Mfiawt K</r.' 

WIEN.m/I U n ^ i ^ o » « 12 " 

Krll l láncnkaf gyöngyöket,platinát,használt éknze-Ul l l l i a i ia l ina i t reket mindenkinél drágábban vesj Székely Emil ékszerflilete, Budapest, Klrály-n. 51. Terés-tom-plommal üzemben. Címre tessék figyelni. Telefon Jőzsef 105-M 

Hajsiálakaf végleg eltávolít B a c h M a n c i 
kozmetikai Intézete, Mlndenncmli 

_ szépséghibái kezelése, szeplöel 
távolítás, ráncok kisimítása, arcgözölés és arcmasszázs ju-llniinB hírlpf.híMi RnHonod VII ALmA.h, <t 

KARÄCSOIW = | ALKALMI ELADÁS ' 
ÜCVRÉGI.M1NT KEZDŐGíÜlTŐKFÉSZÉRE ÓRIÁSIVÁ s 
USZTJ-K KL455!KUS,T£N6ERENTÓU,HADI ÉS UJ Ki s 
ADÁSÚ BÉLYEGEKBEN.VALÓDISÁGÉRT SZAVATOSSÁG. 
WÉBSáKELrÁCAK.TELlE>i0R02Ar0KtsEGy£SBÉLYM/EK. 
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Színházi betürejtvény 
Megfejtési határidő 1919. december 12. 

2 5 + s z + 2 5 + é + 2 5 + p + 2 5 
A megfejtést és a megfejtők névsorát lapunk 

53. számában közöljük. 
A megfejtők között a következő dijakat sor-

soljuk ki : s 

I. dij : „Az erősebb" színmű, irta Kisbán Miklós. 
II. dij : .Bajor Gizi arcképe. 
Ill: dij : A Gróf Rinaldó kottájának az I. része. 
A Színházi Élet 49. számában közölt képrejt-

vény helyes megfejtése: Akiknek egy a sorsuk. 
Az 1. dijat a Színházi Élet Almanachját Varga 

Manci Rózsa-u. 20., a II. dijat Rátkai Márton 
sajátkezű aláírásával ellátott fényképét Freuden-
feld László Murányi-u. 36-38., a III. dijat Sze-
nes-Donáth „Tanuljunk esperantót" című kottá-
ját Guth Erzsi Vadász-u. 27. nyerte meg. 

Helyesen fejtették meg még 143-an. 

A szerkesztésért felelős : INCZE SÁNDOR 
Igazgató: MOLNÁR IMRE ' 

A Városi Szinház újdonsága 

Százszorszép 
Operett 3, felvonásban 

Zenéjét Zerkovitz Béla, szövegét Faragó Jenő 
irta. 

A két füzet ára 40.— korona. 
KaphxM a „^ílnhiKi Élet- bnttj&bah, Erjsnébet körnt'2». 

ikulás 
HMTOfltffilftlfigtïfiil 

csoda BPőshonyu 
320 korona 
hanperleraezeii 
20 kor.-tói 

HANGSZEROTTHON 

F E K E T E M I H Á L Y 
mesternél, 

B u d a p e s t , VIII. , J 6 z s e f - k ö r i i t 9 . 

Somogyi Istvánszücs 
Elegáns késiáruk. — Divatos ,-ítaIakitások. — S/olíd árak. 
VIII., RáKóczi-ut 23. I. emelet 

• as Vráni» ezlnhiz mellett « — — 

Szakorvosi 
VII., Doh&ny-ntna S9. 

rendelő 
intézet. 

Kendel : 11—1 én 4 - 7 óráig. 

II. initáUlf«» minden szépHéfrliibáit, azemfllcK. pattanfti'.véír nOjiíSIPÜitl, ip,t fel,.lö«Bi5(fgel elt&volit GAOG kozmetikai Intezete, Mozearo-kürot IS. Káucok elÚ'ollUeu H nap alatt 
korál borogatásnál. röífüheriíöWrém, ezippan. pnoer «aÖB'z-
ï/e» a-/.épse(í4polAi)Uo* eztikeégeíi szépltíszerek «zétlitudé»«. 

MINDENT n 
T A S C A R i T _ _ K . f j T f t i € H S Î E 8 8 M 

ifiiBrifiai rendszer az taerUmliedelíni ieíéti. 
Rendkívül céls7erü ujitást léptetett életbea kitűnő hit nevű Hellinger 
Henrik órás és ékszerész. A ctg magánosoktól bizományba átvesz 
ékszerárut és műtárgyakat, melyekét a legkedvezőbb fellétt-ek mellett 

áruba bocsájt. Ezen uiiiással ugy az eladó 'mint a vevő részére nagv 
előnyöket biztosit. H E L L I N G E » H E N R I K IV., Türr István utca 9 

félemelet (Vaol-ntoa sarok.) 

Hagy BöissEígh 

mílheduelok részére alkalmas egy- és föbbfelnonásos szinúarabaíiban. 
A S Z Í N H Á Z I E l e t bo l t jában, Budapest , V I I . , Erzsébet-körút 29. szám, 

Nyomatéit Tliália műintéz,?! kA- <s fcnnyv nyomda it.-nâl Budapest V, rsákyMi 12—14, 



üTWÓZ 
VIII. évfolyam 

ELŐFIZETÉSI ARA : 
Budapesten él Tidéken 
Negyedén* . . 30.—K 
Egyes szám «./a : 
Budapesten és 'Z. 
»idéken . . K 

Hirdetések 
mm.-sora 4 korona 

1919 december 14-től december 20»íg 

SZÍNHÁZI ELET 
SZÍNHÁZI, IRODALMI É S 
M Ű V É S Z E T I H E T I L A P 

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP REGGEL 

52, szám 

SierketztAaég 
Erzsébet-körűt 24 
Telefon : József 129-35 

Kiadóhivatal 

Erzsébet-körűt 39 
Telefon: József 121-72 

enged e Ke-ezeit csókolgm 
Irta SZfjJP-BRtí 

bátorságot veszek a r r a , hogjL eooen - a 
kellemes lapban, mert ez az eleven művész 
clcttel törődikhquy^iM, ennek a lapnak 
a szép köpuqjrtge cÈi/Ùs, magam tanulat-
lan módjára szfM^ozféjik bizonyos művé-
szetet. Kéí^/n, járdán eredeti 
halk éncl^csnöíti^^ónöuesek miiködnek. 
Ott állana.H\vagjéis oty áll egyedül ma-
gában egy ilyeírnslkajku énekesnő, vagy 
énekes férfi az utcán a háznak a kapuja 
mellett, oda van a falhoz simulva hátá-
val, szinte azt lehet mondani : oda van a 
falra rajzolva szénnel, olyan mozdulatlan, 
oly egyszerű fekete s olyan finom sovány 
némelyik efajta énekes nő vagy férfi. A 
templom fala mellett minden bizonnyal 
ott találni az ilyen éneklőket. A templo-
mokat minden fajta művész szereti. Ezek 
a szabad ég alatt, utcai zaj közt gyengén 
énekelök, ezek alighanem mind egy éne-
kes társulat, csakhogy nem kórusban 
énekelnek együtesen, hanem elosztották 
igy egyenkint magukat az isten háza elé 
meg az emberek házai elé, ki lehet találni 
miért : azért, hogy a nagy nagy városban 
ilyen módon százszorta, ezerszerte több 
lakost tudjanak énekszavukkal szórakoz-
tatni. Ezek az énekes nök és énékes em-
berek azért is látszanak egy és ugyan-
azon társulatnak, mert ezek rrimd világ-
talanok, mert ezeknek a szemökben nincsen 
világítás, igen, ezek csupa tiszta fekete sö-
tétséget néznek itt a napos ég alatt az ö 
s/.cmnkkol. Tessék odanézni rájuk : a 
y/Piiiiik ehitt féket,c 'pújiásrent ül, v»gy pé-
ti i# lehunyva tártjai, takaratlan xïamnket, 

azok € vifagtHláff énelfes hók, vagy éne-
kes emberek, RkifaMufflh($tfftaszemesen 
szoktak az utcán éneielifí"pe hà néojelyik 
nyitja is a szemét, A mtófközáhség j ott a 
járdán meggyöződhpt afelől, hogy iaz az 
énekes népség világtalan. De nemi is a 
látásukról van itt szó, hanem a Ifatigzá-
sukról, arról az érdekes éneklésről, amit 
ez a solo éneklőkre feloszlott társulat ott 
a falnál, teszen a mozgó publikum füle 
mellett. Keezeit csókolom, szegény világ-
talan . . . — ez szokott az első sora lenni 
annak a concertdalszövegnck, amelyet a 
világtalanok oly halkan, oly gyöngéden, 
oly előkelő vigyázatosan énekelnek. Lehet 
hogy annak a dalnak csak ez az egy sor 
szövege van, de hiszen az éneklésben nem 
is a szöveg a fontos. Azután meg a né-
pek sietnek, nem érnek rá ott megállani 
s az éneket elhallgatni, hát elég is egy 
árva sort meghallgatni, mig ott ellépnek 
a világtalan énckelönek az arca előtt, 
Ezeknek az énekelöknek némelyiknek fel-
fele van a feje emelve, mintha a művé-
szetnek a magos magasztosságába volna az 
az éneklő felmerengve, némelyiknek előre 
figyel a képe, mintha minder, egyes el-
lépő alak iránt való figyelmes érdeklődé-
sét jelezné, [azután némelyik éneklő a 
mellére engedi fejét és tartós éneklése 
alatt a járdát hallgatja, a járdán sok sok 
élő lábnak a lépése hangjait egymás-
után. Ezeknek a világtalan énekes nőknek 
meg férfiaknak a nwp nincsen a plaká-
tokon sem *•/ iijüug in-in /iVtóa "stilíit ÎB? » 
lœvôket, 10-tn tudja zeuki hugy hijjál; 
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mindet külön külön, I gy látszik fogadal-
muk cz, ez hogy mind hin név nélkül adják 
múvpszetüket, a világnak. 'J'alán Inl egy-
szerű öltözet joli, egy helyben való álldo-
gálásnk, meg az hogy semmiféle gesztust 
nem tesznek énekelés közben, ez is mind 
azt mondja,, hogy ezek a világtalanok 
blind ugyanabban az énekiskolában isko-

ztak és ott előadási modorra s öltözkö-
sre nézve is szépen összebeszéltek.• Ok 
sot és hírnevet ezért a halk éneklésért 

nem követelnek, pedig ők reggeltől estig 
ott luizzák azt az éneket a világot jelentő 
flaszteren, nem, ők nem követelnek semmit 
fíe, csak kérnek ők csodálatos kímélettel 
és tapintattal. Egy hangot nem szólanak, 
csak annyit tesznek, hogy egy kezüket 
elő tartják, azt se feltűnő módra, mert a 
könyökük hátra nyomják, egész oda a 
falhoz. így tanulták azt ők. Ezek a világ-
talanok énekszót adnak az utcán, egy-
szóval művészetet mivelnek. Ez az ének-

szó mint a könyörgés olyan lágy és alá-
zatos, »/.ntan pedig az a keresett egy-
szerűség ami ezeknek az éneklőknek a 
megjelenésében feltűnik, és azután az, 
hogy ezek mind világtalanok, hát ez így 
együjtt egy másik fajta művészetet akar 
életre hozni, olyant hogy azt a művészetet 
a közönséges halandó ember is mind 
gyakorolhatja, igen, a jóságnak a művé-
szetét. A világtalanság, az a látó szemek 
világát akarja befele fordítani, mint ref-
lektort, be minden egyes embernek a 
világitatlan lelkébe. Az egyszerű öltöz-
ködés meg a névtelenség az éneklők .ré-
széről, ez kettő bátorítja, biztatja a lai-
kus járókelőket, hogy igenis, mindenki-
nek, minden jött-mentnek, s minden sze-
rény embernek jussa van a jóság édes mű-
vészetének az üzésérc. Akárki könnyedén, 
bátran odaadhatja azt a korona vagy hatos 
tiszteletdijat azoknak a szabad éneklök-
nek. . Es aztán az kérem, az hogy oly 

HARSÁNY! RÉZSÖ, BÁNÓCZV DRZSŐ, PETHÖ ATTILA 
Belvárosi Szinház .Rózsa" (Papp (elv.) 
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halk módra engedik ajkukról éneküket a 
világtalanok, ugy hogy a beszélgetést 
meg a szenvedélyes elgondolkodást senki 
l'cjébcn ne zavarják ós hogy oly diszkrét 
ízléssel tartják a tenyerüket elő s hogy 
ngy oda vannak a templom falához meg 
a lakóház falához húzódva mozdulatlan, 
meg a kapuk alá a homályba, hogy aki 
szerelemben vagy büszke vigságban jár 
arra, az észre se vegye őket, igenis ke-
züket csókolom : ez magához hason-
ló jó modort, gyöngédséget, lelemé-
nyességet szándékozik a jóság közön-
séges művészetéből kihozniTanulni le-
het abból és felelni lehet arra. Lehet 
például annak a világtalan énekesnek az 
éneklésért járó csekély tiszteletdíjnak a 
tenyerébe való leadását megtoldani s eny-
híteni avval, hogy az ember annak a vi-
lágtalannak a tenyere bőrét megsimo-
gatja, hamarosan, futólag, a lehető leg-
könnyedebben. Csakhogy az ember keze 
melege érződjön ott a világtalannak a 
kezén. Azok a világtalan éneklők finom 
tapintásnak és a legfelületesebb tapintás-
ból is elég érzést kapnak, fjehet azután 
egy valami rokonias szót adni a világta-
lan éneklőknek, csak ugy sebesen, átuta-

zóban, mikor az en ber már a pénzt oda 
adta. Ilyen szót : itt van lelkem. Vagy 
eleiét : nem fázik kedves ? Annyi ez mint 
semmi. Akármi figyelmes szót, akármilyen 
halkan, hisz a világtalan énekes nő vagy 
énekes ember igen finom hallású s meg-
hallja a meleg emberhangot, ha nem több 
mint egy sóhaj, akkor is. Ugy is lehet 
csinálni, hogy az ember annak a világta-
lan énekes nőnek, vagy énekes ember-
nek a kabátját egy helyen vagy a kö-
nyökét egy picit leporolja, mintha az 
poros lett volna. Ez mind nem valami 
magas iskola, csak az ábécéje a jóság 
művészetének, az első skálája, a bot vé-
givel homokban való rajzolasa, szóval oly 
könnyű valami, hogy ezt a kis művésze-
tet akárki közönséges ember játszva ta-
nulhatja. 

Hangversenyrendező ur! 
Naponta elhalasztják egy hangversenyét 
ezt meglestem ; 
és ime ebből is meg lehet élni 
Pesten. 

( s í . ) 

Dr. Tnrdav Ottó, Zilahy üyula, Harsányi Rezső, Nagy Margit, Bánóczyné, h Simonyi Mária 
Btílvárosi Szinház — „Rózsa" (Papp felv.) 
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is, mikor dr. Bárdos Artúr a Belvárosi 
Szinház színpadára állította Szigligeti 
Ede egyik rég elfelejtett kiváló művét, 
a Rózsá-t. A németeknek van Lessingjük, 
Kotzebuejuk, a franciáknak Moliérejük, 
nekünk van Szigligeti Edénk. De a nyu-
gati népek többet törődnek a régiekkel, 
mint mi. Ami friss, ujszagu kulturánk rég 
időktől fogva folytonos előrerohanás, 
megnemállás, vissza nem pillantás. Min-
dig sietnünk kellett, mert odaát mindig 
előbbre voltak sok lépéssel, mint mi s 
igyekezni kellett, hogy valahogyan meg-
közelítsük őket, ha már elérni nem tud-
juk. Ezért nem maradt sohasem idő a 
retrospektív szemlélődésre, ezért ment 
nálunK mindig olyan könnyen a feledés. 
Most, hogy egy gonosz, lidércnyomásos 
álom után diadalmas reneszánszát éri 
meg a magyar nemzeti érzés a művész-
lelkű, artisztikusan gondolkodó színház-
vezető kutatni kezdett, ki az a színpadi 
iró, aki legméltóbban reprezentálja ma a 
nemzeti alkotóművészetet? Ha nem a 
jelenben, a múltban. így akadt meg a 
Belvárosi Szinház igazgatójának szeme 
Szigligeti Edén, a magyar színműírás e 
csodálatosan tündöklő meteorján, akinek 
zsenialitása évtizedeken át ragyogó fény-
nyel világította meg a magyar játékain 
megszentelt deszkáit. Hogy ki volt, mi 
volt nekünk Szigligeti Ede, azt egy finom 
tanulmányban magyarázza meg a ma 
közönségének Herczeg Ferenc, akinek 
ezt az elmés irását a „Rózsa" előadásai 
előtt dr. Bárdos Artúr olvassa fel. 

És amikor a jelen nagy szinpadi iró 
művésze elhallgat, megszólal a múlté. 
Szigligeti zengő magyarságát halljuk, 
pompás, fordulatos jeleneteit látjuk. A 
szinpad krinolinos figurákkal népesedik 
be, a biedermeier idők levegője árad fe-
lénk. De hiszen az a torzonborz vitéz ott 
hős Toldi Miklósi l.ajos király, kinek 
nevét halljuk, az Anjouk házából való 
és ez a kalandor Bábel lovag tiszta 
középkori firma ! 

Itt, ennél a pontnál szól bele a játékb 

Egy régi műremeket szerető, gyengéd, 
kegyeletes kézzel kiemelni a feledésből 
és élvezhetővé tenni a ma számára igen 
sokszor nehezebb, de hálásabb feladat, 
mint ujat alkotni. Az a Reinhardt, aki 
a Minna von Barnhelm-et ugy adja elő, 
hogy a jelen közönsége jobban tudja 
élvezni, mint a Lessing korabeli, az a 
Burmester, aki hegedűjén elsá rgult kóta-
papirok közül kiásott, rég elfelejtett ke-
cses gavottot szólaltat meg nem vitt-e 
végbe nagyobb, értékesebb művészi cse-
lekedetet, mint az a szinműiró, aki üzleti 
nyerészkedésből kasszadarabot, vagy az 
a komponista, aki más ötlet hiján egy 
régiből uj kupiét irt? A restaurátor gyak-
ran művészibb munkát végez, mint az 
alkotó és egy elhanyagolt, hosszú időn 
át padláson hevert képről a port lefújni 
sokszor nehezebb, mint újra megfesteni 
a képet. 

Ilyen nemes művészi munka volt az 

"*"|Nagy Margit, K. Simonyi Mária, Bánóczyné' 
Belvárosi Színház — ,Rózsa* (lJWP ßlv.) 
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a szinpadi rendező artisztikus ízlése. Ki 
ne ismerné azokat a délnémet bibliai 
illusztrációkat, amelyeken Ádám és Éva 
tiroli ruhában édelegnek a Paradicsom-
ban ? És a madonna-festők nem minden 
időkben a maguk korabeli asszonyokat 
festették meg Madonnának ? Ugyanezt 
cselekszi meg dr. Bárdos Artui; is a 
„Rózsa" színpadra állításában. Ha mai 
szerző irta volna a darabot, a feladata 
kétségkívül a történeti stilushűség lett 
volna a rendezésben. De a darab régi, 
idestova nyolcvanéves és egy még sok-
kal régebbi korszakról szól. Az archai-
zálásnak tehát a művészibb módját kel-
lett választani : Bárdos doktor nem az 
Anjouk, hanem Szigligeti korát viszi 
színpadra. Merész és érdekes kísérlet 
volt ez, de ma már beigazolódott, hogy 
kitűnően sikerült és a szellemes rendezői 
ötletnek nem kis része van abban, hogy 
Szigligeti Ede „Rózsá"-ja nagy diadalt 
arat késői reprizén. 

Rózsa, aki után a darab címét kapta, 
szép, fiatal és gazdag özvegy, akiért 
ép ugy hevülnek a liliomos Lajos király 
korabeli lovagok, mint akármelyik mo-
dern francia vígjátékban. A leglángo-
lóbb köztük Ország lovag, aki felé haj-
lik is a szép Rózsa, de azért őt is épen 
ugy kínozza, hitegeti, mint a többit. 
Pedig nyilvánvaló, hogy a szép özvegy 
szereti Ország lovagot, hiszen különben 
nem ígérne olyan könnyen csókot egy 
fogadás fejében, amelynek tárgya rá-
venni Bábelt, a gyáva, hazug és szem-
telen kalandor rittert egy páros vias-
kodásra. Bábel lovag isten tudja honnan 
került a szép Rózsa üdvarába. Szem-
telen és ostobán hencegő fráter, aki 
ugy kezdi az özvegynél a széptevést, 
hogy ócsárolni kezdi az öreg hős Toldi 
Miklóst, azt állitva, hogy a vén sast 
már háromszor is legyőzte. Rózsa tudja 
jól, hogy a nyegle vitéznek csak a 
szája jár, hiszen köztudomásu, hogy 
minden viadal elől gyáván megszökik 
és elhatározta, hogy megbünteti arcátlan 
viselkedéséért. Ugy tesz, mintha szem-
pillantás alatt beleszeretett volna a lé-
zengő ritterbe és mikor Bábel megkéri 
a kezét, feltételül tűzi ki, hogy előbb 
vivjon meg érte Országgal, aki szintén 
a kezére és szivére pályázik. Miután a 

viadal nem vérre megy, csupán lándzsa-
törésre, Bábel elfogadja Ország lovag 
kihívását. 

A második felvonás első része abban 
a fogadóban játszik, amelyben Bábel 
lovag szállása van. Itt lakik az öregedő 
Toldi Miklós is, aki már magányba 
készül, de deres szive még felgyulad 
a szép asszony szeme pillantásától. 
Bábel lovag ravasz fondorlatokkal rá-
veszi Toldit, hogy vivjon meg helyette 
leeresztett sisakrostéllyal. Toldi eleinte 
hallani sem akar a cseréről, de amikor 
Bábel lovag azt hazudja, hogy Ország 
lovag eldicsekedett vele, hogy Toldit 
legyőzte, felébred benne a büszke dac: 
elvállalja a viadalt annál is inkább, 
mert maga is szerelmes kissé Rózsa 
asszonyba. 

A szép özvegy persze minderről nem 
tud semmit. Bízik lovagjában, tudja, 
hogy Ország le fogja győzni a bitang 

W 

BÁNÓCZY DEZSŐ, PETHÖ ATTILA 
Belvárosi Szinház — „Rózsa* [Papp felv.) 
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hencegőt és kihirdeti, hogy a páros 
viaskodás győztesének jegygyűrűt nyújt. 
A többiek is örülnek mind, hogy végre 
egyszer meg lehet szégyeniteni a kel-
lemetlen Bábel lovagot, de rémülten 
látják, hogy minden terv felborul, nem 
Ország lovag győz, de nem is Bábel, 
hanem egy ismeretlen vitéz, akinek 
sisakrostélya alól Toldi Miklós bozon-
tos arca bontakozik ki. A győztes Tol-
diban most már fellángol a gavallér. 
Bábelt leleplezi, fondorlatait elárulja és 
elkergeti csúfosan a gyászvitézt, hanem 
a dijat — magának követeli. De Rózsa 
nem azért asszony, hogy fel ne találja 
magát. Nem utasítja vissza Toldit, de 
azt kívánja, borotváltassa le előbb a 
szakállát. 

A megszégyenített Bábel lovag elha-
tározza, hogy még sem adja fel a küz-
delmet, minden áron elnyeri a szép 
özvegy kezét, Toldi azonban, hűséges 
csatlósával, Nagy Endrével vitatja meg 
egy pompás párbeszédben, levétesse-e 
a szakállát, vagy sem. A férfiúi büsz-

HARSÁNYI REZSŐ 
Belvárosi Színház — „Rózsa" 

(Angelo fotográfiája) 

keség győz Toldiban a vén szerelmes 
fölött : a szakáll marad. Bábel azt hiszi, 
mázas szóval, hányaveti modorral si-
kere lesz, de Rózsa túljár az eszén. 
Azt mondja neki, hogy Toldi üldözi 
és mikoi valóban közeledik a vén sas, 
női ruhába öltözteti. Az mái Bábel lo-
vag külön „pech"-je, hogy ebben a 
fura maskarában boszorkánynak nézik 
és a Tiszában alaposan megúsztatják. 
De alaposan el is veszik ezzel a ked-
vét attól, hogy továbbra is Magyar-
országot szerencséltesse jelenlétével ! 
Finom ravaszsággal Tolditól is meg-
szabadul Rózsa és gyengéd pirulással 
nyújthatja végre kezét Ország lovagnak. 

Ezt a kedves, fordulatos magyar ko-
médiát pompásan játsszák a Belvárosi 
Színházban Bárdos Artúr színészei. 
Simonyi Mária bájos, finom és szelle-
mes Rózsa. Az asszonyi kacérságot 
valami különös, mégejtő leányos sze-
mérmetességgel tudja vegyíteni, ami 
egészen uj zamatot ad alakításának. 
Bábel lovag nehéz szerepét Harsányi 
Rezső játssza nagy művészettel, sok 
találékonysaggal. Jellegzetes, szépen 
beszélő Toldi Petheő Attila, aki mel-
lett Bánóczy Dezső Nagy Endre csat 
lós szerepében ismét tanúságot tesz 
arról, hogy egyik legjobb paraszt-szi-
nészünk. Tiborcot kellene egyszer ját-
szania f Rokonszenves Ország lovag 
a fiatal Torday Ottó és kitőnően illesz-
kednek az együttesbe 'Ailahy Gyula, 
Wirlh Sári, Nagy Margit és Bánöczync. 

Bárdos Artúr rendezői művészete is-
mét kiállja a tüzpróbát és nagy segít-
ségére vannak ebben Tőry. és Pogány 
építőművészek is, a díszletek tervezői, 
akik rendkívül artisztikus színpadi ké-
pekben adtak stílusos miljőt Szigligeti 
Ede igaz sikerrel felélesztett komédiá-
jához. 

Foglalkozás 
Sok ember furcsán Keresi 
Kenyerét ; 
azon fárad, hogy más ember 
összecsapja néhányszor tenyerét. 

(SÍ.) 
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Hofferék 
Hat tagból áll a derék Hoffer-csaléd. Idősb 

I loffer Bálint alapította a nagyszerűen menő 
selyemfonó gyárat, melyben kedves sváb 
leányok éneklik naphosszat, hogy „Ich weiss 
nicht was soll es bedeuten . ." és amelyet 
most az erélyes, okos ifjabb Hoffer Bálint vezet. 
Az idősebbik teljesen visszavonult az üzlettől, 
már csak a gyermekeiben és unokáiban leli 
örömét és legnagyobb szórakozása Goethe. A 
Faust nagy költőjének műveit olvassa, kétség-
kívül nagyon alaposan, mert sürün idéz belőlük. 
Osz haja majdnem a vállát veri, mosolygós, 
rózsás az arca. Igazi nagyapa. 

A fiának Anna a felesége. Kardos, kemény 
asszony, pompás gazdasszony. Nem fukar a 
pofonokban sem, harcias hangja ráncbaszedi a 
rakoncátlankodó gyerekeket ép ugy, mint a 
lusta cselédet. A sütés-főzés, a sikálás a ba-

romfiudvar minden gondja, őt bizony nem 
érdekli sokat a politika. Mikor a férje puskával 
kezében a fekete martalócokat kergeti el a vá-
ros határéból, akkor is az jár az eszében, mi 
lesz vacsorára? 

Itjabb Hofferéknek három gyermekük» van. 
Helén a legidősebb. Szép, finomarcu, gyengéd-
érzelmű hajadon. Maholnap menyasszonyi ko-
szorú ékesiftietné barna hajkoronáját, de a 
derék Reif Jani iránt elhidegült a szive, amely 
a bécsi főhadnagy báró fehér egyenruhája alatt 
véli megtalálni igazi párját. Lesz ez még más-
kép is, meglátjuk. Bábi, a másik Hoffer-leány, 
csitri kis fruska még. Csak három év múlva 
lesz tizenhétével, de azért szereti mér a vén 
hársfa alatt hallgatni a méh döngicsélését. 
Hej, ha ez a három év nem lenne, de szívesen 
váltaná fel nénje helyét, hogy megvigasztalja 

Fehér Gyula, Hajdú József, Kürlliy György, Várkooyi Mihály 
Nemzeti Színház — Fekete lovas' (Pupp felv.) 
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a derék keil Janii! Gyuri a I loflcr-család leg-
ifjabb férfisarja. Gyermek még ő is, jószivü 
rakoncátlan kamasz, akinek egész gondolatvi-
lágát egy fekete-sárga szélű dob tölti be. Az 
apja megtette a lövészegylet dobosának, azóta 
nem tud megválni ettől a zörgő hBngszerszám-
tól, amelyet boldogan ver akkor is, mikor a 
lövészegylet nagykalapos, strimflis tagjai nem 
a sajbába, hanem eleven emberekre céloznak. 
A Gyuri gyerek dobja azonban néhány hónap 
alatt csodálatos változáson megy át : fekete-
sárga széle egyszerre három élénk szinben 
tündököl, piros-fehér-zöldre festette, pedig „hét 
krajcárba került a hozzávaló festék". 

A dobnak ez a metamorfózisa csak szimbó-
lum, mely jellemzi az egész család színválto-
zását. A Hoffer-család pedig egy egész nép 
jelképe, a bánáti svábságé, amely a negyven-
nyolcas időkben n magyar honvédek mellé állt 
és felfedezte Magyarországot. Erről a törté-
nelmi eseményről szól Herczeg Ferenc meg-
rózó erejű, költői szárnyalású uj darabja, „A 
fekete lovas", mely most esténként 
lelkes, tomboló tapsokat vált ki a 
Nemzeti Szinház közönségéből. A 
Hoffer-család képét onnan lentről, 
délvidékről, a búzatermő bánátból 
hozta magával Herczeg Ferenc, 
aki a pars pro toto elvével egy 
család biztos vonásokkal megraj-
zolt képében mutatja be, mi ment 
végbe akkoriban egy egész nép 
lelkében. Az oknyomozó történe-
lem talán másképen adja elő a 
dolgokat, de a költő szava meg-
győzőbb, gyujtóbb erejű. Nem le-
het megindultság nélkül hallgatni, 
mikor az ősz magyar Goethe he-
lyett Petőfiből idéz és szilaj dac-
cal vágja oda az osztrák generá-
lisnak : „A császári politika a fiam-
ból katonát csinált, belőlem rebel-
list, a Bánátból pedig Magyar-
országot !" 

Ez a császári generális egyéb-
ként szintén nevezetes alakja a 
Herczeg-darabnak. Ellenség, aki 
nemes tud lenni és rokonszenves!. 
Az igazi költő tudja csak ilyennek 
rajzolni az ellenséget. 

Alakokat ragadunk ki csupán 
„A fekete lovas"-ból, alakokat, me-
lyek Mihalyffy Károly, Gál Gyula, 
Cs. Alsteghy Irma, Mátrai Erzsi, 

Aghy Erzsi, l'ctlics Sándor és Hajdu Jozsel 
kitűnő játékából frissen élnek ma bennünk. 
Jóleső szimbolumot alkot valamennyi, egyen-
ként és együttesen és a tapsra lendülő kezek 
bennük az eszmét ünneplik. De talán soha sem 
kapnak olyan lelkes, őszintén meghatott tap-
sokat, mint mult kedden, amikor a Hoffer-
család késő ivadékai, a Bánát mai népe nézte 
végig „A fekete lovas" mintaszerű előadását. 

f \e r t idős iróR vannaK 
divatban 

Legközelebb szinre kerül 
egy estén 
egy eddig nem ismert darabjával 
Cinódi Lantos Sebestyén. 

Bartos Gyuta, Kiss Ferenc, Mihályffy Károly 
Nemzeti Szinház : „Fekete lovas" (Papp R. felv.) 
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INTIM PISTA, hogy miért sétál mosta-
nában olyan sokat Budán Fedák Sári ? 

— Bármennyire nagy sportslady is 
Zsazsa, eznttal nem turisztikai szempont-
ból csinálja ezeket a kirándulásokat. Háza-
kat néz. Fedák Sári ugyanis el akarja 
adni szentlörinci villáját, ahol édesapja, 
a derék Pista bácsi annyira szeretett 
lenni és hely ette Budán akar házat vá-
sárolni. Ezért jár mostanában nap-nap 
után Budára gusztálni két budai liáz-
szakértö társaságában. Az egyik Bakonyi 
Károly, a másik Farkas Imre. Mind a 

ketten budai háziurak, tudják minden 
• eladó budai háznak az árát és isgierik 
mindegyiknek az előnyeit és hátrányait. 
Az ö segítségükkel bizonyára Zsazsa is 
meg fogja találni a néki legmegfelelőbb 
házat Budán. 

— Reméljük mi is, hogy a sok fárad-
ságot végre siker koronázza. Mondja csak, 
mi lesz a legérdekesebb karácsonyi könyv-
ujdonság 't 

— Szép Ernő BOktóber" cimü nj kötete. 
A l'inomérzésü poéta-írónak legszebb írása 
lesz ez a könyv. Szép Ernő különben most 
nagy fába vágta a fejszéjét : angolul tanul.' 
Nagyon szépen halad és már nem is akar 
másképen beszélni, mint angolul. Nc is 
próbáljanak vele más nyelven diskurálni, 
ha találkoznak vele. 

— Legközelebb szóval how do you do"-
val kell köszönten ünk. Jó, hogy tudjuk. 
Erről különben eszünkbe jut, milyen pom-
pásan ejti ki az angol szavakat l'álmay 
Ilka a „Százszorszép"-ben ! 

— Nem csoda, tökéletes angol lady és 

m w M m m r ^ „ 

K. SÍMONYÍ MARIA, PETHÖ ATTILA ' 
Belvárosi Szinház — „Rózsa" 

{Angelo fotograjiiija} 

ÀGHY BÖSKE, ABONYíGÉZA 
Nemzeti Szinház — BFekete lovas" 

(Papp Jelv.) 
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Londonban ép ugy megállná a helyét, 
mint ahogyan megállja Budapesten. A 
»Százszorszép" közreműködői egyébként 
most nagyszerű Százszorszép vacsorákat 
rendeznek. Az első estély a boldog kom-
ponistánál, a népszerű Zerkovitz Bélánál 
volt. A figyelmes háziasszony, a szép 
Zerkovitz Béláné nagyszerű menüről gon-
doskodott és a vidám társaság a kora 
reggeli órákig a legjobb hangulatban volt 
együtt Zerkovitzék Eötvös-utcai lakásán. 
Ott volt a Városi Szinház egész vezető-
sége, a két Faludi, a Jenő meg a Sándor, 
Tapolczay Dezső, Marthon G eza, â diri-
gens, azután természetesen a három prima-
donna : Kerényi Gabi, Vigh Manci, Palásthy 
Irén, Faragó Jenő, a szellemes librettista, 

Marton Sándor dr. és a felesége, Kovács 
Jenő dr. és neje, Dezsőffy László, Sziklay 
Jenő és a szerző még néhány tisztelője. 

— Mi igaz abból a hírből, hogy Nagy 
Endre most Bárdos Artúrnál működik ? 

— Honnan tudják ? 
— Nézze meg a „Rózsa" szinlapját. Ott 

olvashatja : „Nagy Endre, Toldi kísérője'. 
— No, most szépen beugrattak. A dolog 

ugy áll, hogy tényleg van valami igazság 
a hírben. Nagy Endre leszerződött Bárdos 
Artúrhoz, de nem a Belvárosi Színházban 
fog működni, hanem az Andrássy-uti Szín-
házban, ahol a legközelebbi műsorban már 
konferálni fog s egyben a szinház művé-
szeti vezetője is lesz. Nagy Endre ezzel 
visszatér régi nagy sikerei, első diadalai 

Mátray Erzsi, Cs. Alszeghy Irma, Miliályffy, üaál, Ágliy Böske, I'elhes Sándor 
Nemzeti Szinház — „Fekete lovas" (A Höffer-család) (P«PP felv.) 
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színhelyére. Az uj wusor már ízelítőt ad 
Nagy Endréből: bemutatja egy hallat-
lanul vidám tréfáját. 

Mi ujság még a Bárdos-színházak 
körül ? 

— A nRózsá"-nak rendkívül nagy si-
kere van és Ilosvay Rózsi menyasszony. 

— Ugyan ne mondja ? És ki a vőlegény ? 
— Leitner Pál, a fiatal talentumos zene-

szerző, kinek több operettje került már 
nagy sikerrel előadásra. 

— Mit csinál Heltai Jenő ? Rég nem 
hallottunk róla. 

— Most rendezi sajtó alá szenzációs 
regényét a vlll-es"-t, ami eseménye 
lesz a karácsonyi könyvpiacnak. A na-

pokban pedig külön nagy öröme volt. Az 
Athenaeumban, melynek irodalmi igazga-
tója, meglátogatta két svéd hírlapíró, akik 
elhozták neki „Az utolsó bohém" svéd ki-
adását. Heltai nem is tudta, hogy ez a 
hires műve svéd nyelven is megjelent. 

— Ott volt „A sevillai borbély" rop-
rizén ? 

• 

— Ott voltam és nagyon élveztem 
Rossini kedves, pajkos zenéjét és Harsányi 
Zsolt pompás fordítását. De most már ne 
is kérdezzenek többet, nagyon kell sietnem. 

— Hová ? 
— Természetesen színházjegyért. A 

viszontlátásra, kézcsók. 

Bauroff 
A Nizsinszkyk, Astafievák, 

Karsavinák hazájából, messzi 
Oroszországból uj táncosnő jött 
hozzánk: Batirof/Clara,aki most 
a Télikertben mutatja be nagy-
kulturáltságu művészetét. A 
bolsevizmus kitörése előtt a 
pétervári császári balletnek volt 
tagja és ott táncolt a kecses, 
ezüstcirádás, kék szinben tün-
döklő Mária-szinházban, ahon-
nan annakidején Diaghilev vezé-
nyelte Európa nagy városaiba 
a maga hiressé lett társulatát. 
A bolsevizmus rémségei elől a 
ritka szépségű Bauroff Claranak 
menekülnie kellett. Európa nagy 
színpadjai látták vendégül a ki-
váló művésznőt, akinek csodá-
latos tökéletességű táncai, szub-
tilis produkciói az ttjság vará-
zsával hatnak. Legutóbb a mün-
cheni Kammerspielenek volt 
taaja, most pedig itt Budapesten 
arat nagy sikereket művészi tán-
caival, melyek estéről-estére 
zajos tapsokra ragadják az uj 
orosz tánccsodát ünneplő Téli-
kert közönségét. Ezt a táncfono-
mént föltétlenül látnia kell min-
denkinek aki kedvelője a inaga-
sabbrendű táncprodukcióknak. 
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A Százszorszép előadásainak külön 
szenzációja az a hat nagyszerű toalett, 
amiket a pajkos Gigi személyesitője ATe-
rényi Gabi visel a három felvonás során. 
Hiszen láttunk már sok primadonna ruhát, 
fantasztikusai és drágát, érdekeset és 
meglepőt, de olyanok, amilyenek Kerényi 
Gabi mostani ruhái, még alig szerepeltek 
pesti színpadon. Hanem ahol színésznő 
és ruha van, ott egészen természetesen 
nem maradhat el a pletyka sem. Aselyem, 
a csipke és a tüll árával körülbelül tisz-
tában van mindenki, az sem titok, mibe 
kerül ma egy egészen egyszerű női 
kosztüm, könnyű tehát egész fantaszti-
kumokba kombinálni, mibe kerülhetett 
Kerényi Gabi hat ruhája. 

És megindult a premiérrel egyidejűleg 
a mohó kombináció. Hogyan? Kicsoda? 
Kivel? Miért? A jámbor füszeresné, akit 
férje szombaton este elvitt a Városi Szín-
házba, másnap a barátnőinek elmesélte 

a látottakat és azonnal akadt köztük egy, 
akinek fodrásznéja hallotta, hogy egy 
angol herceg van a dologban, az fizeti a 
művésznő szabószámláit. A felsőleány-
iskolás fruska levelet irt Intim Pistának, 
mondja meg, mi igaz abban, hogy Kerényi 
Gabi legközelebb kimegy Amerikába, 
mert egy milliárdos sajtgyáros kiviszi 
magával, a színházi öltözőkben és tár-
salgókban pedig félreérthetetlenül gu~ 

KKRÉNVI ÜAHI KERÉNYI HABI 
Városi Színház „.Százszorszép" Városi Színház ,Százszorszép" 

(Angelo fotográfiája} (Angelo fotográfiája) 
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KERENYI GABI 
Városi Színház ^Százszorszép^ 

( Angela fotográfiája) 

Förstner-nővérék szalonjában, mikor be 
jött Falucii Sándor, A Városi Szinház 
igazgatója és kifizetett negyvennégy da 
rab ezrest, igazi bélyegezetlen kék ezrest 
a — Kerényi Gabi ruháiért! Ál tehát igy 
vagyunk ? Tehát Kerényi Gabi és Faludi 
Sándor . . . Faludi Sándor és Kerényi 
G a b i . . . és 44.000 korona . . . Most mér 
értjük í . . . 

Pedig senki sem értett semmit ! 
Kerényi Gabi persze minderről nem tu-

dott és nem tud semmit.Napközben pihen, 
tanul, esténként pedig friss erővel, vidám 
kedvvel játssza nagysikerű uj alakítását, 
Gigit, azonban a bizonyos „kompromit-

táló" ruhákban. De előbb-
utóbb elérkeznék bizo-
nyára az ő fülébe is a hir, 
a pletyka, amelynek lelep-
lezését már egész sereg le-
vél sürgeti a „Szinház, 
Élet"-tői. Mi tehát enge-
dünk a felhívásnak és le-
leplezzük a tényállást. Ke-
rényi Gabi ruháiért való-
ban Faludi Sándor fizeteti 
ki 44.000 koronát a Först • 
ner nővéreknél, Faludi 
Sándor, a Városi Szinház 
igazgatója. Figyeljünk jól : 
nem Faludi Sándor, a ma-
gánember, hanem a szín-
ház igazgató. Fizette pe-
dig a Városi Szinház ne-
vében és megbízáséból, 
mert a ruhákat a szinház 
rendelte Kerényi Gabi szá-
mára, éppen ugy, mint 
ahogyan a Százszorszép 
egyéb kellékeit, a dísz-
leteket, a többi jelmeze-
ket megrendelte. Olyan 
nagysikerű operett, mint 
a „Százszorszép" csak 
megérdemel ennyi be-
fektetést ? 

Ennyi az egész. És most 
tessék tovább főzni a 
pletyka szálait í 

nyos mosollyal adták fel riválisok és 
irigyek egymásnak a kérdést, hogyan 
lehet az, hogy Kerényi Gabi színésznői 
li/.eléséből százezreket tud költeni ton 
lettre. És megindult a lavina, a pletyka 
és rágalom fantasztikus tisztátlan árja, 
mely nem kiméi semmit és valami különös 
szadista kedvteléssel veti magát szín-
házi nőkre. 

Végül pedig jött a nagy szenzáció. 
Megérkezett maga a nagy és csalhatat-
lan Hiteles Forrás, aki megcáfolhatlanul 
leplezte le, honnan vannak Kerényi Gabi-
nak olyan csodaruhái. A nagy Valakinek 
egyik hölgyismerőse éppen próbált a 
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állapítani, mit csinál mostanában esténként 
Krúdy Gyula, hová jár, miért nem jön be a 
városba ? A nagy romantikus esténként beül 
a sziget partján egy csónakba. Isten tudja, hol 
szerezte azt a rozoga szerszámot! Beül a csó-
nakba, mint Szindbád, a hajós, akinek élete és 
szerelmei olyan hű krónikásra találtak benne 
és egymaga átevez csendben, biztosan a túlsó 
partra. Nem is a pestire, hanem a budaira. 
Az utolsó evezőcsapásra a ladik felszalad a 
kavicsos, homokos partra, szépen, simán meg 
fenekük, Krúdy belefekteti az evezőket, hogy 
el ne unja magát a csónak, amig ő odajár, 
azután felballag a parton nyugodt, lomha 
járással, mintha maga volna az egyik Zathu-
reczky és beül egy kis óbudai csapszékbe, 
ahol csendesen iddogál matrózok, meg sváb 
legények társaságában. Savanykás bort mérnek 

SZIKLAY JÓZSEF, VIOH MANCI 
Városi Szinház — „Százszorszép" 

(Angela fo log ru) iája) 

Hová tűnt el Krúdy? az óbudai korcsmában, villanylámpa sem ég 
az asztal fölött, mégis jól érzi msgátt ott 
Krúdy. 

Mikor aztán üres lesz ni üveg, elbúcsúzik 
szépen a matrózoktól, a sváboktól még a 
korcsmárostól, leballag a Dunapartra, beül az 
elhagyott csónakba, nagy rúgással belöki ma-
gát a csendes vízbe, melyen ezüstösen csillog 
a decemberi holdsugár. 

Ez most Krúdy Gyula mindennapos esti ki-
rándulása. ' Ezért nem látható mostanában 
Budapesten. Vannak, akik különcségnek tartják 
a viselkedését, de a beavatottak csak a vállu-
kat vonják és titkolódzva súgják alighanem 
uj regény lesz , belőle. 

A messenger-boyoktól n regényolvasó bak-
ii sokig és vissza mindönki tudja, hogy Krurly 
Gyula évek hoçszu sorá óta a Margitsziget 
egyik legrajongóbb lakója. Ott él feleségével, 
gyerekeivel az egykori árpádházi királylány 
tündéri szigetén, a romok, a hervadt levelek, 
a'főváros kizepén viruló romantika között, de 
a hidrái kiszökkenő merész kis ív segítségé-
vel, itt terem közöttünk, a villanyfényes, 
c iga ret t,afüst ös, kártyás világban, amikor akarja. 

Eddig legalább így élt Krúdy. A szigeten 
lakott, dolgozott, de szórakozni, vacsorázni be-
járt a városba. Egy idő óta azonban Krúdy 
Gyula hűtlenné lett a pesti éjszakához. Nem 
jár be többé esténként a városba, nem záratia 
magáf rozoga konflisokban, nem mutatkozik, 
Eltűnt. Vájjon hová lett ? 

Hosszas nyomozás után sikerült csak meg-
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Zugligeti mint szerző 
Zugligeti, lapunk rég nem látott és boldogan 

elfelejtett barátja kedden délben, mint egy őrült 
rohant be a szerkesztőségbe. Egyenesen a segéd-
szerkesztő szobájába robogott. A nagy zajra az 
összes munkatársak betódultak. 

Minek köszönhetjük e szerencsét ? — kérdezte 
gúnyosan a segédszerkesztő. 

Zugligeti megvetően mustrálta végig és ajk-
biggyesztve válaszolt. 

— Szép színházi segédszerkesztő maga. Az 
egész város az én darabomról beszél. 

— Szabad tudnom a cimét ? 
Zugligeti kiegyenesedett. Jobbkezét mellénye 

gombjai közé dugta ésnapoleoni gőggel vágta ki: 
— Darabom cime Rózsa. Vigjáték 3 fel-

vonásban ! 
A segédszerkesztő félremagyarázhatatlan moz-

dulatot tett, egy pillanat és lapunk barátja ki-
röpül a folyosóra. 

Ez már mégis a legnagyobb szemtelenség ! 
A Rózsát Szigligeti irta ! 

• "7 Ugyan kérem — legyintett lapunk barát ja 

és egy szinlapott húzott elő a zsebéből. — 
Tessék elolvasni : 

A segédszerkesztő kezébe vette a szinlapot 
és elnevette magát. A sxinlapon mint szerző 
valóban Zugligeti neve szerepelt, lapunk barátja 
a Szigligeti név első betűit művésziesen kika-
parta és fáradtságot s költséget nem kiméivé 
Zu betűket festett a helyébe. 

— Ezt csakugyan Zugligeti irta — moiidla a 
szerkesztő. De nem az iró, hanem az okirat-
hamisitó ! 

Zugligeti sápadtan hátrált. — De az ajtóból 
visszasomfordált. 

— No mi az — rivait rá a segégszerkesztő. — 
Mégis itt van, mit akar ? 

— Két koronát a tintaköltségcimre 1 
— Hogy-hogy két koronát ? — kérdeztek a 

munkatársak, megdöbbenve Zugligeti 100° n 
árdrágításától. 

— Egy korona tintaköltségem volt. Egy 
koronát adtam az öcsémnek ! 

— ? 

— O segített a munkámban. Ö volt a társ-
szerzőm. 

Rény, Szigethy, Végh, Pólya Gáspár, Major, 
Szántó, Melzner, Likes, B*'m, Gerlö, .iegés, 

Rév, Osabay, Fodor, Gaiay, Tnszkay, Som 
A „Művészek Reklám Műhelye" tagjai 
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Kubelik szenzációja 
Prága, — ' 

Hosszú évek multón a prágai Palace-hotel 
vesztibüljében találkoztam Kubelikkel. Egész 
uszáj követte; furcsa nemzetközi társaság, amely 
koncertjéről jött. Közte egy ösmerős, enyhén 
molett és még mindig határozottan csinos szőke 
asszony, aki magyarul beszélt két egészen fiatal 
leánnyal. Ez a nemesbáju Széli Marianne, a 
debreceni táblabiró-házból világjáró útra kelt 
asszony, ikeilányaival. Karcsú bokája s az 
egész race finomsága ma is föltűnik a vastag 
lábu cseh dámák közt. Maga Kubelik nagyon 
megváltozott, de az előnyére. Nyakatverő, szét-
álló haját levágatta — kicsit meg is ritkult és 
szürkült, de inkább csak halántéknál, — arca 
megtelt S a kiálló csontú sovány legényből vál-
las, jólöltöző, elegáns, amerikai külsejű gentle-
manné lett. 

: opusa jutott eszembe. Követtem végig agyam-
ban a zenei gondolatmenetet, mintha játszottam 
volna. És a legcsekélyebb fájdalmat sem éreztem. 

— Budapestre nincs üzenete ? 
— Dehogy nincs! Fájt, hogy sokáig távol 

kellett élnem Magyarországtól. Hányszor gon-
dolok az igazán szép időkre amiket ott töltöt-
tem és barátságra, amellyel à közönség maguk-
nál fogadott. 

— Pardon, ez ama bizonyos művész-frázis. 
Egyéb mondani valója nincs ? 

— Várjon csak . . . Hisz remélem, már legkö-
zelebb Budapestre jutok, hogy uj kompozíciók-
kal lepjem önöket meg. 

— Mit alkotott? 
— Három violinkoncertet, orchesterrel. Épp 

tegnap játszottam ; nem hallott róla ? 

A mezzanin hátsó halljában, 
ahova az osztrák-magyar-német-
cseh-tót siketek szüntelen zsi-
vajgása csak tompulva hatol 
föl, leültünk Kubelikkal egy kis 
számadásra. A „Narodni Po-
litika" szóvátette, hogy Kubelik 
a vele szemben felhangzott vá-
dakról nyilatkozva állítólag ezt 
mondta: 

— Igaztalanul vádolnak. Meg-
történt, hogy a Daiiy News 
közölte fényképemet, mint „ma-
gyar hegedüs"-ét s ezt másnap 
kénytelen volt visszavonni. Nem 
hiszik, mily fáradságomba ke-

rült, hogy pl. a wienikitünteté-
seket elkerüljem. Hasztalanul 
kínáltak nemességet is, amely-
ért Csehországban némelyek 
félmilliót is szoktak fizetni. 

Kubelik most nevetve szólt : 
— Hiszi, hogy igy beszéltem ? 

Az igaz, hogy sose vittem vá-
sárra a nacionalizmusomat. Nem 
tartom méltónak, hógy a mű-
vész ezzel csináljon magának 
gloríolát. Csak a zene érdekel. 
Mindenem, még orvosom is. 

— Hogyan ? 
— Egyszer például kinos orr-

műtétet hajtottak végre rajtam. 
Amikor nekiültem, Mozart egyik Kubelik Jan gyermekeivel 
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— Ma érkeztem ; csak annyit láttam, hogy a 
prágai lapok és oszlopok egy része teli van 
Kubelikkel. Milyen három uj alkotás ? 

— Arról nem szabad szólnom, — mondta 
Kubelik — a kritika dolga, hogy beszámoljon. 
Annyit mondhatok, nagy örömöm telik a kompo-
nálásban. Legalább akkora szenvedéllyel űzöm, 
mint a hegedülést. Ami a külsőségeket illeti, 
mind a három darabom jó hosszú, negyven 
percig tart és magam játszottam le. 

— Mikor irta ? 
— Az egyiket három évvel ezelőtt, a másik 

kettőt az utóbbi tizenöt hónap afatt, de szüne-
tekkel, mert a világraszóló zűrzavarban nem 
sok kedvem volt olyan munkára. 

— Megjelentek nyomtatásban ? 
— Valószínűleg tavasszal, ugy hiszem, egy 

londoni cégnél. Csak most tárgyalok a külföldi 
kiadókkal. Na de elég volt a művészdolgokból. 
Mi újság Pesten ? 

Elmeséltem, de hamar újra én kérdeztem : 
— Mit csinál az öt leánya ? 
— Na hallja, — felelte Kubelik — nem tudja 

ABOS ELZA, 
a Dunaparti Színház művésznője. Ráskai Ferenc 
„Gavallér" eimfi darabjában tűnt fel pompás 

játékával. 

a szenzációmat? — Három hadigyerek is varit 
De fiu ám ! 

A művészetről valóban szerényen beszélt, 
de most hencegni kezdett egy kicsit. Igaz, hogy 
volt is rá oka : nyolc ilyen sikerült gyerek ! 
És valóban nem venni é^zre rajta, hogy nyolc-
gyerekes családapa ; harminckilenc éves, de 
fiatalabbnak látszik. 

— Ja, szolid élet I — mondta Kubelik mo-
solyogva — évek óta félkilenckor lefekszem. 
Viszont dolgozom tizenkét óra hosszat. 

— Hol él? 
— Csaknem mindig a birtokomon. A kom-

mün alatt is ott voltunk. 
Zsolnától négy kilométernyire Bojtcicán 

(azelőtt Bittsefalván) 3000 holdas birtoka és 
kastélya van Kubeliknek. Aggódtak ők is, hogy 
„odajön a veres". 

Most körútra indul a hegedű mestere. Bécsbe, 
később Svájcba, Itáliába, Franciaországba és 
Angliába. A jövő évben következik Amerika. 
Csupa messzi álom, tőlünk oly távoleső . . . 

Még az ikrekről beszél és belepirul : 
— Hegedülnek ! Remélem, két-három év 

múlva elfoglalják a helyemet. Mert olyanok ! 
— Hány évesek ? 
— Tizenöt évesek. De hallatlanul muzsikális 

a legidősebb fiam is. 
Elkértem a „fiu-széria" fotográfiáját. Nem 

csoda, hogy a mester dicséri az ötéves ifj. 
Kubelikot ; elfogult is lehet vele szemben, any-
nyira kedves kis legényke, amint Önök is 
konstatálhatják. És magunk közt elmondhatom, 
hogy a cseh újság joggal támadta Kubelikot, 
mert például ifj. Kubelik egy kukkot sem tud 
csehül, csakis magyarul. 

Tábori Kornél. 

Egy színész vallomásaiból 
Gyakran jut eszembe 
olyasmi : 
olvasmányaim közül névjegyemet 
szeretem leginkább olvasni. 

Hogy okát mindenki 
értse : 
Névjegyemen csak a magam nevét 

[látom 
és egyetlen más színészét se. 

(sz.) 
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Bemutató az Andrássy-uton 
Bárdos Artúr népszerű kisszinhéza, az An-

drássy-uti Szinház decemberi u j műsorának 
nevezetessége hat kis darab. Hat darab kerül 
előadásra egy estén és mindegyik között van 
még magénszám is! Az Andrássy-uti Szinház 
valóban kitett magáért, olyan műsort ad, 
amilyen még ebben az előkelő művészi Ízlés-
sel vezetett színházban is ritkaságszámba megy. 

Az uj műsor legnagyobb eseménye a *Ku-
tyuskäm" cimü kis operett, melynek szerzői 
Martos Ferenc és Szirmai Albert, Martos Fe-
renc, sok népszerű, nagysikerű operett libret-
tistája az elmúlt hetekben Budapesten tartóz-
kodott és ez idő alatt irta meg kedves, bájos 
kis operettjét, melyhez Szirmai Albert gazdag 
komponista-vénája hozzáadta a legszebb meló-
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diákat. A szinpadi kisplasztika remekműve ez 
a kis operett, melynek szerepeit Kökény Ilona, 
Rajna Alice, Kacziány Oly, Boross Giza és 
Bársony István játsszák frissen, jókedvvel, öt-
letesen, ahogyan a darab megérdemli. 

A többi darab cime alatt csupa e helyen uj 
nevet talál a közönség. Orbók Attila, akinek 
„A diszkrét fiu" cimü kis komédiája mindenkit 
meg fog kacagtatni, eddig többet élt külföldön, 
mint itthon, de szellemes kis darabjának sikere 
bizonyára meggyőzi őt arról, hogy itthon is 
érdemes dolgozni. Uj név Szél Lajosé is, akit 
eddig csak a „Csibészkirály" librettistájának 
ismertünk. „Kis aranyos" címmel egy végtele-
nül bájos városligeti jelenetet vitt színpadra. 
Felvonulnak benne a pesti Városliget jelleg-
zetes alakjai, a csónakos, a városi őr és ott 
van a Stefánia-ut megszokott többi alakja is : 
a nevelőnő, a kisfiú és két fiatal ur. A kisfiú 
szerepében a kis Lubinszky Tibornak van ki-
tűnő alakítása. 

Nem szerepelt eddig még a színpadon Gas-
párné Dávid Margit sem, akinek nevét „Lise-
lotte" cimü biedermeier-regénye és sok mesés-
könyve tette ismertté. Ő is pesti életképet visz 
színpadra „Bözsike" cimü darabjában, melynek 
főszerepét Bojda Juci játssza. 

Régi nagy- sikerei színhelyére lép újra Nagy 
Endre az Andrássy-uti Szinház uj műsorának 
szerzői sorában „A két zeneőrült" cimü pom-
pás tréfájával, mely a zenesmokkokat per-
sziflálja. Boross Géza és Bársony István kacag-
tatják benne a közönséget. Szenes Béla is 
szerepel egy burleszk tréfával, Zágon István 
pedig egy pompás parasztjelenetet irt „Véle-
mény dógába" címen. Bársony és Somlai játsz-
szák hálás két figuráját. 

A sok darab mellett Kökény Ilona, Urmössy 
Anikó, Boioss Géza és Bánóczy Dezső uj da-
lokat énekelnek. Vidám és érzelmes chanso-
nokat az Andrássy-uti Szinház népszerű házi-
szerzőinek uj műveit. 

A „Pünkösdi rózsa" próbája után 

Wertheimer Elemér igazgató, Magaziner Böske, Virányi karmester, Galetta Ferenc, Péchy Erzsi, 
Kálmán Lajos titkár, Bródy István igazgató a Revüszinház előtt (Papp felv.) 
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Angelo műtermében 
Eddig csak a képeit csodáltuk a kitűnő Angelo 

mesternek, aki hors concours áll ma a portré 
fotográfusok között, most meg lehet csodálni 
azt a helyet is, ahol ezek a képek készülnek. 
Angelo uj műtermet nyitott a Vilmos csészár-ut 
14. szám alatt, közvetlenül az Andrássy-uttal 
szemben és ez a műterem maga is látványosság. 
A régi házban, mely még abból az időből való, 
mikor egészen uj volt a Váci-körut, már a mű-
terembe való belépésnél meglepetés éri a láto-
gatót. Az egyik meglepetés az, hogy nehéz be-
lépni ebbe a műterembe, mert mindig felvétel 
van. Ami szép asszony, színésznő, művésznő 
Pesten és Budán van, az mi^id Angelonál ül 
modellt a képéhez. Tudja már mindenki, hogy 
finomabb, szebb portréfelvételeket sehol sem 
csinálnak. 

Angelonak különös és érdekes specialitása a 
női portré. Nem csak az arcokat fotogrofálja le, 
a lélekből, az individualitásból is belevisz min-
dent a képbe. Modelljét nem ülteti azonnal a 
gép elé. Előbb elbeszélget vele, kiismeri lényét, 
felfogását, ízlését, hajlamait. Azután következik 
az ezekhez alkalmazott dekoráció és végül, mi-
kor hosszas próbálgatás után megtalálta a leg-
megfelelőbb poset, mégtörténik 
a felvétel. Innen van az, hogy 
Angelo minden képe egy-egy 
önálló műalkotás, több — mint 
— fotográfia. A gép lencséje, 
a fényérzékeny lemez és papi-
r.os csupán eszköz egy nagy 
tudással, végtelen ízléssel és 
technikai raffinement-nal ké-
szült művészi alkotás létreho-
zására. 

Előkelő artisztikus izlcs, mi-
nuciózus gond és végtelen ké-
nyelem jellemzi Angelo műter-
mét is. Nyoma sincs benne a 
sablónfotografusok sokszor gú-
nyolt felszereléseinek. A fény-
képező-gépet szinte észre sem 
veszi az ember. Képek a falon, 
süppedő szőnyegek, gonddal 
összeválogatott bútorok, szines 
selymek, kendők egy különös, 
bizarr és mégis egységesen 
ható művészi intérieur megkapó 
benyomását adják. Kényelmes 
kis boudoirok állnak ren-
delkezésre aï átöltözkedés-

hez, egy-egy ékszeres lédika mindegyik. Odébb 
a sötétkamra van, a laboratórium és a tech-
nikai műhely, ahol a segédszemélyzet serény 
kezekkel dolgozik, hogy pontos időre szállít-
ható legyen minden kép. A telefon folyton 
berreg : folyton ujabb látogatásokat jelentenek 
be. Angelo fehérkabátos íürge alakja hol itt, 
hol ott van, könyvbe irja az előjegyzéseket, 
cseveg a látogatóival, utasításokat ad sze-
mélyzetének. 

Külön speciálitása Angelonak a színpadi fel-
vétel is. A két legutóbbi szinhézi eseményről, 
a „Rózsa" és a „Százszorszép" bemutatóiról 
már Angelo uj műtermében készültek azok a 
pompás képek, amelyekből egész sorozatokat 
mutat be a Színházi Élet is. 

Nincs mit csodálni azon, hogy Angelo ma a 
legnépszerűbb fényképész-mester és hogy a 
neve már valóságos fogalommá lett. A képei-
nek más az ize, szine, zamatja, mint a többieké, 
egyéni ízlés, művészi felfogás jellemzi mindegyi-
ket és megérzik rajtuk az igazi, vérbeli mű-
vész keze. Nem csoda tehát az sem, ha An-
gelo uj műtermében állandóan ineglordul Bu-
dapest epész elite-társadalma. 

Péchy Erzsi és Qaletta Ferenc 
a Revüszinház színpadi bejárójánál (Papp R- /elv.) 
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1000,000,000 
A Madách Szinház három jól sikerült egy-

felvonásos után uj ösvényre lép. December 
18 -én egész estét betöltő három felvonásos 
színdarabot mutat be. A darab címe 1000,000,000 
szerzője Újhelyi Nándor, akinek nevéhez már 
nem egy színpadi siker fűződik. A Magyar 
Színházban évekkel ezelőtt bemutatott „Őfen-
sége kalapja", majd később „Cserebere" című 
vígjátékok kitűnő szerzőjével szemben termé-
szetes, hogy a közönség fokozott igényekkel 
lép föl és méltán nem mindennapi produktumot 
vér. Újhelyi nem marad adós ezúttal sem 
publikuménak. Uj darabja, melyet most a Ma-
dách Szinház szerencsés kézzel szerzett meg, 
ínég előbbi darabjainál is kedvesebb és mulat-
ságosabb. 

A darab hőse egy amerikai milliárdos, aki 
megunja a dollárok hazáját, a millióit, melye-
ket nem is maga szerzett, hanem örökölt, 
a rideg üzleti életet a pénzarisztokrácia hűvös 
és kimért életrendjét, az örökös uj pénzek 
irányéban való törtetést — pihenni vágyik, 
kedvesen, őszintén akar végre már hódolni az 
élet örömeinek, az igazi ember életét akarja 

élni s éppen ezért egy szép napon áthajózik — 
Európába. 

Vesztére. Mert abban az európai metropolis-
ban, ahol uj életet akar élni, a meglepetések, 
csalódások egész sorozata várja. Az európai 
emberek a legszívósabb amerikaikat is meg-
szégyenítő vehemenciával vetik rá magukat 
a pénzre, valóságos boszorkánytáncot járnak 
a fiatal milliárdos pénze körül. 

Akivel csak érintkezik a minisztertől lefelé, 
mindenki csak a pénzével foglalkozik, terveket 
sző, ötleteket szállit, légvárakat épít, szóval 
— nem hagyják élni. A milliárdos, ki elvégre 
is pihenni jött át, ugy segit a helyzeten, hogy 
önönmaga — titkárjának adja ki magét és tit-
kárját nevezi ki milliárdosnak, ezáltal igye-
kezvén elhárítani magáról csupán pénzének 
betudható népszerűségét Természetesen ez sem 
segit, ujabb és ujabb komplikációk keletkez-
nek ebből s a mi milliárdosunk végre is az 
annyira áhított nyugalom élvezése nélkül kény-
szerül visszamenni Amerikába. Valami ered-
ménye azonban mégis volt az utazásának, mert 
egy jótékony-egyesület titkárnője, aki termé-
szetesen egyizben segítségét óhajtotta igénybe 
venni s akihez a későbbi ismeretség folyamán 
kölcsönös rokonszenv is fűzte elkíséri őt — 
leendő élettársként — Amerikába. 

A darabban egymást követik a kacagtatóbb-
nál kacagtatóbb szituációk, elmés fordulatok, 
ötletes bonmotok. Egy egész sor nagyszerűen 
megkonstruált szerep is van a darabban. A két 
vezető szerepben Péchy Blankának és Nagy 

HORVÁTH hüöKE 
a Szinészegyesületi iskola növendekc 

(Papp Rezső Jelv ) ÚJHELYI NÁNDOR 
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Adorjánnak a színház két vendégművészének 
parádés alakításra nyílik alkalmuk, de kitűnő 
szerepeket játszanak még Fáy Flóra, Kabók 
Győző, Magos Béla, Molnár József, Klaniczay 
Gyula, Mi hó László, Baló Elemér, Gárdo s Kor-
nélia, Ivanyi Antal és Beleznay Böske. 

Az újdonságot, melyet Petrik József a Vár-
színház volt rendezője rendez a Madách Szín-
ház igaigatósága gyönyörű kiállítással hozza 
színre. 

Hegedűs Gyula képviselőjelölt 

Hogy e nagy színész fellép 
ne vegyük ezt zokon 
hisz színészet és politika 
oly közei-rokon. 

(sz.) 
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Wilke Charlotte 
Az utolsó évek során egész sereg külföldi 

táncosnő látogatott el hozzánk, hogy bemutassa 
mindazt a többé-kevésbé eredeti mozdulat-
művészetet, amit modern tánc elnevezés alatt 
ünnepelnek mostanában szerte a világban, 
amióta Duncan Isadora és epigoniai, majd a 
zseniális Wiesenthal nővérek felfedezték szá-
munkra a táncot mint önálló művészetet. Wilke 
Charlotte, aki nemrég egy délutánon a Bel-
városi Szinház színpadáról mutatkozott be in-
tim és hozzáértő közönség előtt, a táncosnők-
nek nem ebből a fajtájából való. Ha szigorúan 
vesszük a dolgot, nem is táncosnő ez a kedves, 
fiatal gyereklány, — több annál. Wilke Char-
lotte a mozdulatművészetnek ihletett, ritkán 
látott, de sokszor sejtett tökéletesitője. 

Gyengéden hajlékony, de izmos, lányosan 
karcsú szőke teste maga a ritmus, a zene. Nem 
a muzsika váltja ki belőle a gesztusokat, tes-
tének megmozdulása, karjainak szelid Ívelése, 
fejének bánatos lehajtása maga is zene tud 
lenni, amikor egy gondolatot, hangulatot juttat 
kifejezésre. Az antik világ nimfái hajlonghattak. 

WILKE CHARLOTTE 

szökdécselhettek igy, mikor testük megmozdu-
lásával akarták ábrázolni a forrás csobogását, 
a nádason átsuhanó szellőt, az örömöt, a bá-
natot. Valami antik imádat van Wilke Charlotte 
mozdulatművészetében is a szép és nemes 
iránt és mintha valami gyönyörű pogány vallá-
sos szertartás tanúi lennénk, mikor zeneszó 
nélkül látjuk testének beszédes mozdulatait. 
Ez a fiatal német leányka, aki véletlenül csöp-
pent ide hozzánk, akiknek a csárdás a nemzeti 
tánca, nem lejt gavottot, sem keringőt és nem 
aggatja tele magát színes, dekoráció selymek-
kel, mint a „modern táncművésznők". Testének 
fegyelmezett kulturáltsága, plasztikus forma-
érzése minden művészi rekvizituma, az ókori 
hellén vázákról ismert egyszerű, lenge tunika 
a ruházata és végtelen muzsikalitásu, nagy 
intellektualitásu alakitóerő minden fegyvere. 

Scriabine, Debussy, Rachmaninoff zenéjét 
testesiti meg, nem táncolja, az azokban meg-
csendülő hangulatokat rögzíti fanatikus inspi-
rációval a néző elé. A mozdulatművészetek 
svájci apostolának Jacques-Dalcrozenak iskolá-
ján át érkezett el idáig, a test művészi meg-
nyilvánuló-képességének erre a tökéletességére, 
amely immár önálló művészet és magában álló 
műalkotás, mint akárcsak a zene vagy a köl-
tészet. Az az intim, kis társaság, mely őszintén 
lelkes tapsokkal fogadta Wilke Charlotte be-
mutatkozásét, egy uj, nagy művésznőt ismert 
meg benne, akiről nagyon sokat fognak még 
beszélni. 

A művészek, a szentek sorsa az övé és kell 
is, hogy elérje azt a jutalmat, ami az, igaz 
művészetnek lcijár. A kis szőke, germán 
leány, akinek pogány öröme, tulfinomodott 
mozdulatművészete minden, csak nem német, 
most bemutatta, mit tud, mire képes, mit akar. 
El is fogja érni. Komoly művészek, nagy zené-
szek figyelme fordult feléje az első bemutat-
kozásnál és Wilke Charlotte már azon az uton 
halad, amely a teljes diadalhoz vezet. Leg-
közelebb már Dohnányi Ernő zongorakisérete 
mellett fogjuk látni játékos ugrándozását, 
bánatos hajlongását, azt a friss, kedves gráciát, 
amely minden taglejtésében megnyilvánul. Jö-
hetnek ismét divatos táncművésznők, Rita 
Sacchettók és más kosztümös dámák, a kis 
Wilke Charlotte ivbe szökkenő karjainak egyet» 
len lágy mozdulata nagyobb művészetről beszél, 
mint a müncheni álspanyol mozitáncosnő egész 
frarderobja I 
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A rizses álma 
{Lánckereskedelmi misztérium) 

Irta ; NAOY ENDRE 

A FÉRJ : Jajjajaj ! Tölts egy kis konya-
kot a feketémbe ! Oda van a gyomrom ! 

A FELESÉG: Látod, látod, miért is 
ettél annyit abból a libamájból ! 

A FÉRJ : Jajjaj aj !... Aztán édesem, 
ha akarod, most már megrendelheted azt 
a kosztümöt, amelyről annyit beszéltél 
nekem ! 

A FELESÉG : Óh ! Te vagy a legga-
vallérabb férj a világon !. . . Parancsolj 
tán még egy kis konyakot... 

A FÉRJ: Áh! Ez jó volt! 
A FELESÉG : De mi tőrtént veled, hogy 

egyszerre ilyen nagylelkű lettél ? 
A FÉRJ : Jó órában legyen mondva, 

vettem tiz vaggon rizskását. 
A FELESÉG : Tiz vaggon rizst ! De 

hisz ez nagyszerű ! Az egész hatodik ke-
rület rizsben fog fürödni ! 

A FÉRJ: Egy frászt 
fog a hatodik kerület 

, rizsben fürödni ! No 
JJ hiszen, ha rád hall-

gatnék, akkor most el-
adnám mind a tiz vag-
gonnal! 

A FELESÉG : Hát 
mit akarsz csinálni 
vele ? 

A FÉRJ: Semmit ! 
Jegyezd meg magad-, 
riak, hogy élelmiszer-

nél a legjobb, ha semmit se csinál vele 
az ember. Csak hagyni kell. Fölmegy az 
magától !... Jaj a gyomrom ! 

A FELESÉG : (Elmerengve.) Tiz vaggon 
rizs ! Milyen szerencse, hogy az ősmagya-
rok megállottak itten és nem mentek le 
Olaszországba ! — 

A FÉRJ : (Hirtelen felül a díványon.) 
Hogy érted ezt ? Miért jut cz az eszedbe ? 

A FELESÉG : Csak ugy mondom . . . 
Mert ha lementek volna Olaszországba, 
akkor most Magyarország Olaszországban 
volna cs akkor mit érnél tc a tiz vaggon 
rizseddel ? 

A FÉRJ : Jaj a gyomrom ! Hogy lehet 
ilyenre még csak gondolni is ! Hogy le-
mentek volna Olaszországba ! És miért 
mentek volna lo?. . . Hiszen akkor a fene 
megehetne az ón tiz vaggon rizskásámat ! 
De hogy valakinek ilyen jusson az eszé-
be !.. . Jaj a gyomrom ! Most már elkez-
dett duplán fájni ! 

A FELESÉG: Várj édesem, leszalasz-
tok a patikába a csöppekért ! Huszonöt 
csöpp egy kockacukron, ez biztos hatás '! 
Mindjárt jövök, édesem ! (El.) 

A FÉRJ: Jaj a gyomrom ! (Fetreng a 
díványon. Ásítozva ) Hogy lementek voL a 
Olaszországba I. .. Ilyen butaság ! . . Jaj 
a gyomrom ! . . . Csak hozná már azoha> 
a csöppeket ! . . . Huszonöt csepp egy koc-
kacukron . . . Tiz vaggon rizs . . . Tiz 
vaggon csöpp egy kockacukron. . . Nem 
jó! . . . Tiz vaggon kockacukor egy 
csöppön .. . Hehe, ez már jobb . . . Jaj a 
a gyomrom /. . . Olaszország . . . (Elalszik, 
hortyog. A hMsófal megnyílik, az ősma-
gyarok sátortábora látszik. Bulcsu vezér 

haditanácsol tart) 
ztán bizonyos vagy-é benne, 

Táltos, hogy juhbelek nem hazudtak ? 

TÁLTOS: Jó uram, aa , juhbelek 'nohse 
hazudnak / 

BULCSÜ : De azért nem ártana meg* 

a Táltossal é/ 
BULCSU : A 
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kérdezni a turulmadár röptétől se ! Mert 
szent igaz, hogy ez a föld itt jó, füve dús, 

vize édes, de ugy haliam hogy tőlünk dél-
re vagyon egy ország Itáliának hívják .... 

A FÉRJ: Jajjaj aj ! 
BULCSU: És ugy hall ám, hogy abban 

az orsiágban sohsincsen tél. Hát én mégis 
csak sammondó volnék, hogy menjünk le 
Itáliába. 

A FÉRJ -. Isten ments i 
TÁLTOS : Hah l Itt egy kém vagyon, 

aki kihallgatú beszélgetésünket í 
BULCSU : Az ám ! Ihol van-e l Köttesd 

az ló farkához / 
.4 FÉRJ : Jajjajaj [ Csak azt ne ! 
BULCSU: Hát akkor vágasd négy felé ! 
A FÉRJ : Hisz az egy cseppet se jobb ! 

Irgalom, hatalmas fővezér, irgalom I 

TÁLTOS : Kémnek nincs irgalom ! 
BULCSU: Vágasd négy felél 
A FÉRJ : Jaj, csak azt ne ! 
BULCSU: Hát vágasd háromfelé, ha 

. sokallja / 
A FÉRJ : Jajjajaj ! Hatalmas fővezér, 

én nem vagyok kém ! Esküszöm hogy 
nem vagyok ! 

TÁLTOS : Nem-é ? Hát nem kihallga-
tád itten haditanácsunkat ? 

A FÉRJ : Kérem szépen, én nem azért 
hallgattam . . . Hanem ugy áll a dolog, 
hogy van nekem tíz vaggon rizskásám . 

BULCSU : No most rajtakaptalak a 
hazugságon / Azt mondád, hogy tíz vaggon 
rizskásád van / Már ugyan mire való volna 
néked tíz vaggon rizskása ? Hiszen ennyit 
száz esztendőben sem eszel meg ! . . . 
Táltos, húzasd karóba ezt az embert l 

A FÉRJ: Jajjajaj, csal: azt n e f . . . 
Hatalmas fővezér, én nem hazudtam. Nekem 
tényleg van tíz vaggon rizskásám, de az 
nem arra kell, hogy megegyem ! 

BULCSU : Nem-é? Hat akkor ugyan 
mire kell ? fc 

A FÉRJ : Spekulálok vele; 
BULCSU : Mi furcsa szót mondtál f 
A FERJ : Spe—ku—lá—lok. 
BULCSU: Mi csoda ez? 
A FERJ : Spekulálok vele. Várok, amíg 

az emberek minél ékesebbek lesznek, hogy, 
annál drágábban fizessék meg a rizská-
sámat / 

ßULCSU: (Álmélkodva.) No Táltos, te 
mindent tudsz, mondd meg, hallottál é már 
ilyen furcsa dolgot ? 

TÁLTOS: Hm / Hallék már róla imitt-
amott . . . E furcsa embereket lánckeres-
kedőknek hívják. 

BULCSU : Lánckereskedő ? No akkor, 
fektesd a hasára., húzzál rá huszonötöt! 

A FÉRJ : Irgalom / Irgalom ! 
TÁLTOS : (Botozza.) Nincs irgalom fEgy.. 
A FÉRJ: Jajr 

, TÁLTOS: . . . Kettő . . . " 
(A szoba hátsó fala újból megjelenik. 

Ott áll a feleség és az orvosságos üveg-
ből a kockacukorra csöppenti a csöppe-
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A FELESÉG : . . . Három . . . 
FÉRJ : Jaj! 

A FELESÉG : . . . Négy . . . 

A FÉRJ : Jaj í 
A FELESÉG : . . . Üt . . . 
A FÉRJ : Jaj ! Elég ! Elég ! 
A FELESÉG; Nem, nem, a huszonöt-

ből egyet sem engedhetek el/ ...Hat! 
. . . Hét . . . Nyolc . . . 

A FERJ : (Fölébred. A hátát tapogatja ) 
Jaj de furcsát álmodtam ! 

{Függöny.) 

Jövendő Színpad 
Két lelkes fiatalember fogott össze egy való-

ban I így elemreméltó, nemes cél érdekében. Az 
ifjú szinész és irói generáció tehetséges tag-
jainak szándékoznak egyengetni az útjaikat az 
érvényesülésre. Ma, amikor éppen ezen a két 
pályán olyan nagy a tülekedés, a küzdelem, 
hogy alapos fölfegyverkezettséggel kell ren-
delkeznie annak, aki megállja a helyét, egé-
szen különleges hivatás vár u „Jövendő Szín-
pad"-ra. Fiatal szinészek, irók mielőtt a nagy-
közönség könyörtelen bonckése alá vetnék 
magukat, itt állhatják ki az első próbát, itt 
kaphatják meg az első biztató és jóindulatú 
tapsokat, az első pózitiv Ígéretet a jövendő felé. 

A Jövendő Színpad első matinéját decem-
ber 7-én déléit tt tartolta a Muskátli Kabaré-
ban. A tarlalmas műsor keretében mutatkoz-
tak be mindjárt a társaság alapitói : fmrédi 
György és Hevesi Endre. „Álarc alatt" cimen 
Imrédi György, ,Roulette" cimen Hevesi 
Endre vígjátékát mutatták be, mind a két da-
rabot igen nagy sikerrel. A darabok fölépíté-
sében és a dialógusokban már határozott te-
hetséget láttunk kicsillanni. A közönség, mely 
zsúfolásig töltötte be a helyiséget, jól mula-
tott a darabokon s a szerzőket is kitapsolta. 

A műsorból kiemelhetjük még „Mister Hercu-
les" f imjí bohózatot, melyben Abel Frigyes-
nek ós Somló Istvánnak volt sikere, n sok 
magánszám közül pedig n temperamentumos 
Barna Sárit és az édes kis (hároméves) Hu-
ber Elzit emeljük ki különösen. 

De a többi szólók, magánszámok, tréfák is 
igen tetszettek, ugy, hogy a nézőtéren a ma-
tiné egész tartama alatt kitűnő hangulat ural-
kodott. 

A második matinét december 2T-én délelőtt 
tartják meg ugyancsak a Muskátli Kabaré-ban. 

Â primadonna 
Ezúttal nem valamelyik operett primadonná-

ról lesz szó, hanem operettről, melynek címe 
„A primadonna" s amely a legbiztosabb si-
kerrel indult a népszerűség felé, garantálja ezt 
elsősorban is a szerző oeve, „A primadonna" 
szövegét ugyanis Balassa Emil irta, zenéjét 
pedig Komjáti Károly szerzétte. 

„A primadonna" lesz a vezető darabja az 
Intim Kabaré uj műsorának, amely kedden f. 
hó 76-án kerül bemutatóra. S hogy az uj 
lialassa— Komjáti operett előadása méltó lesz 
a pompás szöveghez és a fülbemászó zenéhez, 
arról gondoskodik az Intim Kabaré, amely 
u legsz&bb díszleteket készitetle a darabhoz 
és a legjobb előadásban hozza színre a sze-
replők élén Szeless Elzával, ezzel a tehetséges, 
fiatal szubrettel és Ihász Aladárral, a Király-
szinház vendégművészével. Mellettük Asztalos 
Mária, Pongrácz Matild, Cseresnyés Erzsi, 
Doktor János, Cseh Iván és Arányi játszanak 
a darabban és a kis Csendőr Etus is a leg-
tehetségesebb gyermekszinésznő, aki énekelni 
és táncolni is fog ebben a külön részére irott 
szerepben. 

Az Intim Kabaré uj műsorának még- egy 
érdekessége lesz Balázs Sándornak „Végre!" 
cimü kacagtató bohózata, amelyet Asztalos 
Mária, Mészáros Alajos, a Nemzeti Sjsinház" 
művésze Kovács Andor, Kiss fogják sikerre 
vinni. A gSzeporéban" cimü francia vígjáték-
ban Szeless Elza és Doktor János fogják meg-
kacagtatni a közönségei. Még egy nagyçn 
mulatságos tréfa, a „ Viszontlátásra" ós számos 
uj magánszám szerepel az uj műsoron,'amely 
előreláthatóan hosszít ideig fogja szórakoítatni 
a közönséget. 

jrfW íá^ -^-Jr v m v & v - —- » - — ' 
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Negyvenhét 
uj egyfelvonásos 

A budapesti színházi közönség sokban ha-
sonlít a Páris színpadjaiért rajongó publikum-
hoz. Méreteiben természetesen nem hasonlít-
ható össze a közönség, de arányokban igen. A 
francia fővárosban ötvennél több jelentős szín-
pad van, egész estét betöltő, irodalmi színvo-
nalon álló prózai színdarab azonban csak tiz 
színházban kerül színre. A többi színpadon 
Thália könnyűsúlyú változatai: operettek, ka-
barék szerepelnek a műsoron. Főleg azonban 
az egyfelvonásos műfaj dominál, amelyet a 
francia irók szinté a tökéletességig fejlesztettek. 

Nálunk is igy van. A közönség mulatni, szó-
rakozni akar. Egy este izelitőt kíván a komoly 
drámából, de hallani akar könnyed, fülbemászó -
muzsikát rövid operett keretében és kíváncsi 
a ma történelmére is — kabaré-előadásban. 

Felkerestük ezúttal a kabarék állandóan „fog-
lalt" igazgatóit ; mo'ndják el mely darabok 
kerülnek színre a közeljövőben. Körutunk al-
kalmával két örvendetes eseményt tapasztal-
tunk. Először, hogy mindenütt domináló fö-
lénybe jutott az eredeti magyar egyfelvonásos 
a külföldi szerzőkkel szemben, másodszor, — be-
tekintettünk ugyanis a direktorok féltve őrzött 
fiókjába, ahol átlapoztunk számos darabot — 
hogy a kabarék slágerműsorukat csak ezután 
fogják bemutatni. 

• 

Andrássy-uti Színház: Karinthy Frigyes 
„Hamlet a mellényzsebben" címmel irt uj egy-
felvonásost. Szomaházy Istvánnak két darabja 
van elfogadva ; „A kaukázusi herceg" és „Ja-
nuári rege." Drégely Gábor uj vígjátékának 
cime „Feketekávé". Szép Ernőtől egy hangu-
latos játékot fogadott el az igazgatóság, a 
darabnak végleges cime azonban még nincs. 
Lengyel István uj darabjának cime : „Rezeda 
ur". MihAly István tréfát irt az uj műsor ré-
szére : „Maródi" cimmel. 

Apollo Kabaré : Elfogadott darabok : Balázs 
Sándor : „A 286-os". Drámai vázlat. Barta 
Lajos: „Üzlet". Színjáték. Győri Illés István: 
„Egy róka 3 bőr". Vigjáték. Korcsmáros Nán-
dor : „A drámai kerék". Lakatos László : „Meg-
ölöm Camillól". Tiéfa. Lukúi-x Gyula : „Rém" 
drém^". Ugyancsaktréfa PaiiS Elemé. ^Ágyás*-
sühás hölgy" Játék, Peulini Béla ; „Kuknána". 
Fantasztikus darab. Somlyó Zoltán : „No de ilyet í" 
Tréfa. Szép Ernő : „.Jávai mese". Játék. Török 

Rezső : „Szöktetés a Puszerályból". Operett. 
Villányi Andor : „A patika". Vigjáték. Zilahy 
Lajos: „Pelikán". Vigjáték. 

Dunaparti Színház: Ráskái Ferenc uj da-
rabjának, amelyet a szinház elfogadott. „A ga-
vallér" a címe. Drámai rajz. Rónaszéky Béla 
„Szőke álom" cimmel irt darabot. Egy fantasz-
tikus játék. Balassa Emil „Tengerparti emlék" 
cimü romantikus játéka is el van fogadva. 
Frank Wedekind két daiabbal szerepel. „Mit 
allen Wassern gewaschen" és „Mit allen Hun-
den gehetzt". Mindkettő irodalmi színmű. For- ' 
ditja ifj. Gaal Mózes. Ezenkívül D'Annunzió-
nak egy misztikus játéka is bemutatásra vár. 

Fővárosi Kabaré: Hosszabb szünet után is-
mét szerepel Harsényi Zsolt. Pompás vígjáté-
kot irt. Címe: „Zsuska." Vidor Ilonka fogja 
a főszerepet játszani. Harmath Imre—Buday 
Dénes operettje is bemutatásra vár. Lakatos 
László ide szkeccset irt .Gavallér" cimmel. 
Szilágyi László uj jelenetének cime : „A pri-
madonna". Paródia. Szőllőssy Rózsi részére. 
Komoi Gyula „Lohengrin'" cimü operaparó-
diája is az egyik legközelebbi műsorban be-
mutatásra kerül. Harmat Imre—Komjáthy Ká-
roly ,Zsuzsu" cimü operájuk is el van fogadva. 
Relie Pál : „A stüsszi vadász". Vígjáték. 

Intim Kabaré: Balassa Emil—Komjáthy 
Károly „A primadonna" cimü operettje a leg-
közelebbi műsor slágere lesz Szeless Elzával 
a főszerepben. Szomaházy István vígjátékának, 
amely itt kerül szinre „Kamarazene" a cime. 
Urai Dezső bohózata : „Hogy volt". Villányi 
Andor uj vígjátékának még egyáltalán, ideig-
lenes cime sincs. Schnitzler Artúr „Verborgen' 
cimü drámai rajza bemutatásra kerül. 

Madách Szinház: Békeffy László: „Fenség". 
Drámai játék. Szerepel továbbá a „Madách 
Matiné-' programmján Otto Erich Hart/eben, 
Gerhardt Hauptmann és August Strindberg 
egy-egy darabja. 

Muskátli Kabaré : Hatsányi Zsolt ide irt 
uj darabjának még nincs végleges cime. Ez 
vigjáték. Bmőd Tamás drámai vázlatot irt 
„Utolsó óra" cimmel. Lovászy Károly uj tré-
fájának cime: „Ragyogó élet". Csendes Géza 
„Apostol" cimü darabjával szerepel az uj mű-
sorban. 

Puf i 
A többi sziyész irigyen 
telnyög ; 
Huszár Kát oly miniszterelnök 

(sz.) 
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ÁLLOMÁSFŐNÖK 
ANDRÉ PICARD egyfelvonásos vigjá'éka, fordítot ta: HAJÓ SÁNDOR 

Színre kerül a Madách Színházban a következő szereposztásban : 
Margot t . ' . . . ... Péchy Blanka Richot báró Szentiványí Kálmán 
Achille Várkonyí Mihály Marie. Beleznay Böske 

Nagyon elegáns kis szoba 

1. JELENET 
Marie, Achille. 

Marie. (Achille-el megjelenik.) De ha egyszer 
mondom, hogy a nagyságos asszony nincs 
Itthon. 

Achille (40 éves vidéki külsejü ur, vasár-
napra öltözve). Nem teáz semmit. Majd várok. 

Marie. A nagysága nagyon későn jön haza 
a próbáról . Kicsit pihen, átöltözik és megy 
vacsorára. Tessék holnap jönni. 

Achille. Az ki van zárva. Én vidéken la-
kom és holnap reggel 7 óra 30 perckor már 
utazom vissza. Ha ma nem beszélek vele, 
akkor vége. Pedig, ha törik, szakad beszél-
nem kell vele. Mit állja el az utam ? Azt 
hiszi tolvaj vagyok ? Vagy valami hitelező ? 

Marie. Kérem, nekünk nincsenek hitelezőink. 
Én azt se tudom kicsoda az ur? 

Achille. Arra nincs is szükség. Engem nem 
kell bejelenteni. 

Marie. Olyan közelröl tetszik ismerni a 
nagyságát ? 

Achille. De milyen közelről. (Észreveszi a 
kandallón lévő fényképet). Ah, ez ő ! Mondja 
kérem, — ugy-e az fl ! 

Marie. Hátha olyan közelről tetszik ismerni. 
Achille. Istenem — ha az ember tiz eszten-

deje nem látott valakit. 
Marie. Tiz esztendeje. 
Achille. (Elragadtatással nézi a képet.) 

Gyönyörű elragadó. És hozzá jó asszony 
ugy-e. , 

Marie. Nincs ellene semmi kifogásom. 
Achille. És milyen hires ! 
Marie. Hát bizony nagy művésznő ! 
Achille. Nekem mondja ? Színésznő ! 
Marie. Dehogyis! Énekesnő! 
Achille. Énekesnő ? Az is jó ! És, és sokat 

keres ? 
Marie. Épen tegnap utasí tot tunk vissza 

egy ezer f rancos szerződést. 
Achille. Egy hónapra ? 
Marie.- Szépen ! Egy estére! 
Achille. A fenét ! Nagy könnyelműség volt. 
Marie. De amikor jobbat is kínálnak. 
(Külső beszéd. Margói. Marie! Marie!) 
Achille. Még jobba t? Ej h a ! (Fülel) Aha. 

ez ö ! Ugy-e, hogy ő ! 
Marie. Igen a nagysága ! 
Achille. Majd meglátja milyen boldog lesz, 

ha megtudja, hogy én vagyok. 
Marie. De hát k i ? 
Achille. Az nem fontos. Mondja csak, hogy 

én, személyesen 
Marie Tessék már sietni ! . . . A nagysága 

vár! És még nem is tudom kit (elintsék be , , . 

Achille. Hát jó, — nem t ^ n o m . De vigyázzon, 
nehogy a hirtelen őröm megártson neki. 
Mondjon csak ennyit . Dumont , Dumont ur 
van itt. 

Marie. No végre ! Dumont ! Majd meg-
mondom. 

Margot hangja. Marie ! . . . Marie ! 
Marie. Jézus a nagysága ma biztosan ideges. 

Jövők már kézit csókolom. (El.) (Visszajön.) 
A nagysága azt üzeni, hogy ő nem ismer 
semmi Dumont és fáradt és nem fogad. 

Achille. Micsoda ? Nem ismer semmiféle 
Dumont ? Na ez hal lat lan ! Ez m á r igazán 
több a soknál. (Kiabálva.) Menjen vissza és 
mond ja meg a nagyságának, hogy akármilyen 
kur ta is a memóriája én innen addig nem 
mozdulok, amig nem beszéltem vele ! Ért i ! 
Ezt üzenem neki ! 

Margot. (Kívülről.) De hát micsoda lárma 
ez i t t? Mi történik ? (Belép.) Mégis csak neve-
letlenség !.. . • Ön az tisztelt uraim, aki igy 
erőszakoskodik ? Értse meg, hogy nem fo-
gadok. És kikérem magamnak (Megáll.) Ki-
kérem magamnak. (Egy ideig nézi.) Nem, ez 
nem lehet. Kápráznék a szemem ? Te vagy ? 
Hát csakugyan te vagy? 

Achille. Igen ! En ! Vagyok olyan bátor ! 
Margot. Nem . . . ez lehetetlen 1 De hát hon-

nan pottyansz igy egyszerre elém ? . . . 
Achille. Meg tetszik bocsátani csak egy napra 

voltam olyan bátor . . . és holnap már utazom 
is vissza, ha nem veszed rossz néven . . . 

Margot. Nem, nem merek hinni a szeme 
imnek. 

Achille. De hogyha zavarok, akkor inkább 
megyek. Bocsánatot kérek . . . a kezét csó-
kolom. 

Margói. Megállj . . . Hiszen szólni se tudok 
a meglepetéstől . , . hirtelen ugy elszédültem, 
hogy le kellett ülnöm, várj, mindjár t magam-
hoz térek. 

Achille. A meglepetés? Hiszen megüzentem 
a nevem. 

Margot. A neved ? Azt hi t tem, hogy valami 
mozis vagy valami á lhir lapiró akar beszélni 
velem. Na, erre igazán nem gondoltam, hogy 
te vagy az, igazi, az egyetlen Dumont , az 
u ram ! 

Achille. Igen . . . bátor vagyok . . . ha meg-
engeded. 

Margot. De hát mire vársz ? . . . Gyér* . . . 
csókolj meg ! . . . 

Achille. Valóban nem tudtam, szabad-e ! 
Marfot. Szabad, de mennyire szabad . . . 

Gyere már , ha mondom ! 
Achille. Kérem szépen ! Parancsolj ! 
Margot De nem így! Vadabbul! Híveseb-



ben I Öregem, édes jó öregem, ha tudnád mi-
lyen boldog vagyok! 

Achille. Igazán megtisztelő. 
Margot. Ha a köztársasági elnök vagy va-

lami külföldi király látogatna meg, hidd el, 
tizedannyira nem örülnék, mint hogy te vagy 
itt mellettem. 

Achille. Nagy megtiszteltetés . . . Nem is 
vártam. 

Margot. De hát dobd el már azt a buta ka-
lapot és ülj ide mellém, a közelembe . . . 
Mondd öregem . . . megkínálhatlak valamivel ? 

Achille. Már megkínáltál . . . és . . . és na-
gyon jól is esett . . . Köszönöm szépen. 

Margot. Nekem is jól esett. Rég nem csó-
koltam ilyen tiszta szívvel, mint az i m é n t . . . 
azaz hogy . . . megbocsáss ! 

Achille. De kér lek; én nem vagyok meg-
sértve ! 

Margot. Hadd nézlek njeg közelről is. Tu-
dod-e fiacskám, hogy egy kicsit megembe-
resedtél. 

Achille. És te, te megszépültél ! Gyönyörű 
vagy, elragadó. Hát bizony, én meghíztam. 
Es akarod tudni, mitől hizom ? Megmond-
hatom ! A bána t tó l ! 

Margot. De nem, nem ! Szép, szálas férfi 
lett belőled. Még mindig a régi jóképű fiu 
va&y, a hűséges, meleg, gyönyörű kutyaszc-
meiddel. Mondd, hát annyira fájt , amit el-
követtem ? 

Achille. Hát bizony, az ilyesmi csak fá j a 
szegény embernek. 

Margot. Aztán mondd, még mindig ott 
vagy lenn, mint akkor ? 

Achille. Hol lenn ? 
Margot. Hát istenem, Domléban, a kis vas-

úti állomáson. 
Achille. Dehogy ! Már rég elkerültem onnan. 

Mindjárt kisvártatva te utánad. Hiszen em-
lékszel. Te a 44-es számú 11 óra 16 perces 
esti vegyessel szöktél meg tőlem. 

Margot. Ilyen pontosan emlékszel ? 
Achille. Attól fogva, hogy észrevettem, hogy 

elhagytál egymásután csináltam a baklövése-
ket, fegyelmit kaptam, büntetésből valami 
Isten háta mögötti vicinálishoz^helyeztek, de 
nr.kcm ez is jobb - volt, mintha otthagytak 
volna azon az állomáson, ahol az életem leg-
súlyosabb csalódása és fá jdalr -a ért. 

Margot.. Szegény barátom ! Hát mindenki 
elhagyott? 

Achille. Nem mindenki. Emlékszel még az 
öreg Martinre ? A vált.óőrre. 

bársonyos, 
előkelő 
leintet ad , 
disikröt , 
behízelgő 
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Margot. Hogyne . . . hogyne. Az öreg csorba-
fogu Martin . . . 

Achille. Azzal megbarátkoztam. Azt is el-
hagyta a felesége, nem is egyszer, hanem 
kétszer. De mindig visszavette, mert nagyon 
csinos volt az öreg és nem tudott meglenni 
asszony nélkül. Hát épen az időtájt is el-
hagyta, há t i lyenformán aztán összebarát-
koztunk. 

Margot. Hallatlan ! Elhagyta: a felesége ! 
Achille. Aztán jött az üzemvezetőség és a 

szabályzat 72. c pontja értelmében követelte, 
hogy indítsam meg ellened a válópört. Én 
ezt hivatalos szolgálati kötelességből megin-
dítottam. Ugy-e megbocsátsz ér te? 

Margot. Ezzel aztán rendbe is jött a dolog. 
Achille. Hivatalosan rendbe jött. de a világ 

szemében mégis csak a kinevetett, megcsalt 
férj maradtam. 

Margot. Ez nem bűn, hidd meg fiam ! 
Achille. Azt mondják, hogy ez szerencséi 

hoz. Nohát nekem ugyan nem hozott. Egyik 
fészekből a másikba küldtek, löktek, taszi-
gáltak, folyton utaztam, akár egy vigéc. 

Margot. Istenem, mi minden nem történik 
tiz év alatt. Mert hiszen idestova 10-éve, hogy 
nem láttuk egymást. 

Achille. Oh, én gyakran láttalak azóta is. 
Margot. Ne beszélj ! 
Achille. Hat év óta, minden évben, kétszer, 

rendszeresen. A btarritzi utadon, tur és retur. 
Margot. Nini, csakugyan I 
Achille. A gyors megáll az állomáson, oh, 

csak egy percre, hogy vizet vegyen fel. Ami-
kor először megpillantottalak, ugy "ereztem, 
mintha szivén csíptek volna. t906'ban volt. 
Te egy első osztályú kupéban ültél egy szőke 
monoklis fiatal úr ra l . . . 

Margot. Várj csak . . . 1906 . . . szőke . . . 
monokli ? 

Achille. A lélekzetepi is elállt amikor meg-
ismertelek. Az állomásfőnök rámkiál t : „hé, 
mi lesz, hát t rombitájon m á r ! " De nekem 
gyökeret vert a lábam, csak bámultalak és 
nem tudtam belefújni a trombitába. 

Margot. Jézus Mária ! Hogy lehetsz ilyen vi-
gyázatlan. Még valami vasúti baleset történ-
hetett volna. 

Achille. Hát bizony, kishijja. Azon a napon 
képes lettem volna hamis vágányra vinni 
a biarritzi gyorsot. 

Margot. Hallgass az istenért I Sohse merek 
többé Biarritzba menni . 

Archille Mehetsz bátran. Most már elmúlt. 
Sőt. Később már boldog voltam, amikor lát-
tam a vonatodat. Vidám voltál és jó kedvű 
és ez mindig megvigasztalt a magam szomo-
rúságáért. 

Margot. Látod, ez szép tőled! Szóval már 
nem haragszol rám ! 

Achille. Már n e m ! Eleinte gyűlöltelek, de 
később beláttam — igy mégis csak jobb lesz 
neked — és megbocsátottam ! 

Margói. Mindig is ilyen voltál. Csupa sziv 
és csupa önzetlenség 1 

Achille. Istenem, én már ilyennek szülgttem! 
Margot. Látod, édes jó öregem, magam is 



sokat gondolkodtam a dolgon. Eleinte nem 
értettem, — de azután rájöt tem Hidd meg, 
nekem mindaz nem történt volna, ha te vé ' 
letlenül nem vagy állomásfőnök. 

Achille. Ez az! Ezt mondom én is! Hivata-
losan, statisztikai alapon me<ï is Nvan m á i 
állapítva. Az á l lomásfőnöknél igen nagy 
percentje beleesik ebbe a nyavalyába. 

Margot. Ne mondd ! 
Achille. A folyó évi k imutatás szerint tudod 

hány vasutasné szökött meg az idén ? Hát 
kérlek mondj egy számot! Mondj egy számot! 

Marsot. Kettő . . h á r o m . . . talán több is . . 
Achille. Mennyi ? Mennyi 7 Huszonhét. Hu-

szonhét idei megcsalt á l lomásfér j van a kö ' 
tetékben. Kérlek — ez statisztika. 

Margot. El is hiszem. Vonatok jönnek, 
mennek. Bo'dog. nevető, reménykedő párok 
rohannak a jövő felé — az ember pedig egy 
helyetjjáll. De az agyában, a lelkében tovább 
zakatolnak a vágyak, a jövő, az álmok. Las-
sankint "áttüzesedett az én fantáziám is. meg-
nőtt a becsvágyam, élni akar tam. Párist 
aka r t am ! De szeretni csak téged szerettelek. 
Erre megesküszöm. A szivem az nálad maradt ! 

Achille. De te, te magad, másnál voltál. 
Margot. Párist akartam. Párist, Pár is t ! 
Achille. Hát most itt vagy ! 
Margot. Megcsaltalak ? Jó ! De hidd meg, 

csak Párissal csaltalak meg. 
Achille. Ahogy vesszük. A 44-es vonat fő-

ellenőre. az vitt magával Párisba. Emlékszel 
erre a f iúra ? 

Margot. Ha épen akarod, hát emlékszem ! 
Achille. Képzeld, azóta találkoztam is vele. 

Neki akar tam menni, szét akar tam szedni a 
gazembert. De ő mosolygott — és csak annyit 
mondott : „Tiporj el, jól" teszed, jogod van 
hozzá. De pajtás, én is olyan szerencsétlen 
vagyok mint te. Hát bizony engem is a fa-
képnél hagyot t : És én nem t iportam el. csak 
azt éreztem, hogy megesik ra j ta a szivem' — 
és szép csöndesen vigasztalni kezdtem. Aztán 
bementünk egy kis korcsmába, egy kicsit 
i t tunk, egy kicsit s ír tunk — és mint jóbará-
tok, ment mindegyikünk a ffiaga út jára . 

Margot. Eh mit. Ő vele nem törődöm. Kel-
lett nekem, hogy Párisba hozzon. Nékem 
csak egy fáj , hogy neked bánatot kellett 
okoznom. A többi férfit nem bánom — fizes-
senek érted ! 

Achille. Es ugy lá tom, elég .szépen fizetnek ! 
Margot. Akasszák fel magukat ! 
Achille. Mondd csak, ez mind valódi ? 
Margot. Te bolond te ! Hát persze, hogy 

valódi ! 
Achille. Megérhet, ami ra j tad van testvérek 

között is 3.000 francot . ^ 
Margot. Mondjuk kerek számban kétszáz-

ezret. 
^ Achille. Rettenetes. 

Margot. De látod fiacskám, én mégis ezt 
az egyszerű kis gyürüt szeretem a legjobban. 
Ösmered ? 

Achille. Jegygyűrű. Talán csak — nem az 
enyém ? 

Margot. De biz ez az ! 
Açfiille. Nem értem ! Milyen f u r t s a kis nő 

is vagy te . . . Aztán mondd ez a palota . . . 
ez a gyönyörű kis palota . . . 

Ma got. Istenem, hát ez is az enyém. 
Achille. Kolosszális ! 
Margot. Az orleánsi herceg nászajándéka ! 
•Achdle. Jóságos ég, te talán ú j r a férihez 

mentél ? 
Margot. Isten ments! De a herceg megnő-

sült, elvette egy amerikai milliárdos lányát 
és ezt a palotát adta nekem — nászajándékul 

AchiHe.. Bocsáss meg, de már belé . vagyok 
szédülve Hát bizony amióta otthagytál, tó 
egy pár szép órát szerezhettél magadnak 

Margot. De keserűt is. Eleinte nagyon rossz 
vaft . De hát — én minden áron művésznő 
akar tam lenni Hát most az vagyok ! Sck«i 
küzdöttem, - sokat nélkülöztem De áron 
akai tam mégis elértem. Oh, nem volt a 
olyan könnyű barátom. 

Achille. Imponálsz nekem, ha' akár hiszec. 
akár nem, én sokat is tanul tam tő i« 
Megtanultam akarni . Én is mint te, megur 
tam ezt a szűkös, nyomorúságos, vergődő 
életet. 35 éves vagyok, az életerőm teljes bír 
tokában. Azt hiszed szerénytelenség amit 
m o n d o k ? 

Margot. Isten ments ! Hiszen ha 10 év előtt 
is igy gondolkoztál volna. 

Achille. Hát most igy gondolkodom. A te 
nagyszerű példád felbuzditott. A szerelemben 
nem'vol t szerencsém és azok után ami tör-
tént, őrökre lemondtam a nőről. Egy idő óta 
minden becsvágyamat, minden energiámat 
egyetlen pontra sűritettem ; karriért csinálni ! 
Valami nagyot, valami igen nagyot akar tam 
és most végre, talán el, is érem. 

Margot. Gratulálok KÉs mi az a nagy va-
lami amit elértél ? 

Achille. Egy nagy . . . nagy' pályaudvar! És 
ezen a pályaudvaron én lennék az állomás-
főnök. 

Margot. Vagy ugy! % 
Achille. Mondd, édes, van itt a kéznél egy 

menetrend ? 
Margot; Nem hinném. 
Achille. En kivültől tudom az egész menet-

rendet. Hogy hánykor indul, v így érkezik 
akármelyik gyors-, személy- vagy vegyes-
voDat. De kérlek, végy elő egy menetrendet. 
Szeretném,, ha kikérdeznél, 

Margot. Én igy is hiszek neked. 
Achille. Az á l lomásfőnök rámbizhaí ta az 

egész pályaudvart , ő meg aludhatott , akár a 
tej. Hanem . . . persze . . . valami hiányzik. 

Margot. Micsoda ? 
Achillev Az összeköttetésem. De én a r ra 

gondoltam, ha valaki olyan hires művésznő, 
mint a művésznő, annak bizonyára meg 

krém, puücr, sza« 
pan ós Dekolls-
tage cseppfolyós 
púder feltétlenül 
srépit. 
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vannak az összeköttetései. Vannak befolyá-
sos barátai, pártfogói. 

Margot. Vannak, vannak ! De mennyire 
vannak ! 

Achille. Hát ez az ! Akkor hát kimondom 
kereken, in ezért jöttem. 

Margot. Ez igazán kedves tőled. 
Achille. Az én álmom egy nagy pályaudvar, 

egy forgalmas vasúti csomópont, ahol nagy 
a felelősségem és nagy a tekintélyem. Irányi' 
tani, vezetni, megállítani a vonatokat, ural-
kodni a vágányok, a sürgönyhálózat fölött. 
Egy olyan pályaudvarra gondolok, m i n t . . . 
m i n t . . . Domború. 

Margot. Sohase hallottam a hírét. 
Achille. Az lehetetlen ! Domború egyik leg-

fontosabb vasúti elágazásunk. Éjjel-nappal 
szakadatlanul jön-megy a vonat, még a 
gyors is öt percig vesztegel az állomáson. 

Margot. Domború, pomboru. Barátom a 
dolog rendben van. Én ezennel felajánlom 
neked Domborut. 

Achille. Komolyan tetszik beszélni? 
Margot. Legkomolyabban. És ha én mon-

dorn, akkor igy is van. 
Achille. Édes, egyetlen Margot. És én még 

ugy féltem. Alig mertelek, mertem felkeresni. 
Margot. Óh te nagy bolond gyerek te. 

(.Marishoz.) Ki az Marie? Mit akar? 
Marie. A báró ur van itt a nagyságáért. 
Margot. Én értem? Minek? 
Marie. Hiszen tetszik tudni. A nagyságos 

asszony ma együtt vacsorázik a báró úrral. 
Margot. Igaz t Erről meg is feledkeztem ! 
Achille. Akkor talán én távozom . . . 
Margot. Mi jut eszedbe ? Mondd öregem, mit 

csinálsz ma este. 
Achille. Nem tudnám . . . Semmi külö-

nöset . . . 
vMargot. Jó ! Akkor majd én gondoskodom 

a mai estédről. (Mariéhoz.) Bocsássa be a báró 
pratl Ezennel meg vagy hozzám hi va va-
csorára. 

Achille. Es a báró. 
Margot. Ne törődj vele! 
Achille. Hogy hivják ezt a bárót? 
Margot. Richot ! Báró Richot ! 
Achille. A szenátor ? Te ismered őt szemé-

lyesen ? 
Margot. Na ezt jól adod. Hiszen ő a jelen-

legi . . . azazhogy . . . de hiszen érted ! 
Achille. Értem . . . értem 1 De hát ő vele 

mit csinálsz. 
Margot Azt csak bizd rám. Majd csak le-

rázom. Te 1 Vagy egy nagyszerű ötletem. 
Amíg mi ketten vacsorázunk, az alatt őt 
elkuldöm a te állomásfőnökségedért. 

Achille. Óriási ! Az ember nem is kinné. 
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2. JELENET. 
Margot, Achille, Báró. 

Báró. Művésznő! 
Margot Hozta isten kedves Romulusom ! 
Báró. Romulus? Miért épen Romulus? 
Margot. Mert én igy akarom. Ez nem elég ok? 
Báró. Hogyne . . . hogyne . . . A művésznő 

Páris legelmésebb asszonya. 
Margot Drágám, maga épen végszóra jön. 

Ritkán örültem ennyire a szerencsének. Vagy 
ugy, az urak nem ismerik egymást. Kedves 
Gusztáv, bemutatom magánák egyik legjobb 
barátomat. Dumont urat, Richot báró. 

Báró. Van szerencsém ! 
Margot. Dumont ur — állomásfőnök! 
Báró. Vaiçy ugy! 
Margot. És én azt óhajtom, hogy ön a leg-

melegebben érdeklődjék az állomásfőnök ur 
dolgai iránt. Mundja báró, ismer valakit a 
kereskedelmiben ? 

Báró. Hogyne . . . hogyne. Magát a mi-
nisztert. 

Margot. Jól ? 
Báró. Minden nap együtt budgezünk a kör-

ben Valéry gróf gyerekkori pajtásom. 
Margot. Na ez épen kapóra jön. Hánykor 

vacsorázik a miniszter? 
Báró. Nem tudom. Miért kérdezi? 
Margot. Magának ma kitűnő napja van 

báró 1 Elmés, friss, ruganyos. Ma nagy sikere 
lesz a vacsoránál. 

Báró. Micsoda vacsoránál? 
Margot. Hallom, a grófné elragadó asszony. 

Előre gratulálok a hódításához. 
Báró. Micsoda hóditásomhoz ? 
Margot. Édesem, maga ma a miniszternél 

vacsorázik. 
Báró. Tudtommal művésznő, én ma ma-

gánál vacsorázom! 
Margot. Viszont én nem vacsorázom ma 

magával. 
Báró. De hiszen én meg se vagyok hiva a 

miniszterhez. 
Margot. Régi barátok közt ez csak forma-

litás. Maga most szépen elmegy a grófhoz és 
amilyen ügyesés tapintatos férfi, meg vagyok 
győződve, hogy még az este kinevezteti Du-
mont barátunkat á l lomásfőnőknek. . . i z é . . . 
milyen állomásra is. 

Achille. Domború. . Domború. . De Könyör-
göm, két Domború van. Felsődomboru és 
Alsódomboru. 

Margot. írja fel barátom. Es melyikről van 
szó? 

Achille. Alsódomboru! 
Báró. De drága művésznő, én nem is isme-

rem ezt az uratl 
Margot. Az nem is fontos ! Elég ha én is-

merem ! Hol is van most alkalmazásban 
főnök ur ? 

Achille. Lathuny-Greey, Lathuny-Greey, egy 
perc ! 

Báró. Ez képtelenség. És maga hol vacso-
rázik művésznő? 

Margot. Idehaza. Vacsora után jöjjön vissza, 
de persze a kinevezéssel. Helyes ? A viszont-
látásig báró ur. 
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Báró. Hiába, maga Pária legelmésebb asz-
szonya. Egészen meg vagyok zavarodva . . . 
Állomásfőnök ur ! 

3. JELENET. 
Margot, Achille. 

Achille. Ezt remekül csináltad ! 
Margot. Oh, ez könnyű dió ! Elbántam én 

már különb legénnyel i s . . . Különösen az 
első időben . . . amikor otthagytalak ! De nem, 
erről ne beszéljünk. 

Achille. De miért ne ? Hiszen az borzasz-
tóan érdekes lehet. 

Margot. Nem, nem, inkább beszélj egy kicsit 
magadról. Te csacsi, hát miért nem fordul-
tál már régebben hozzám ? 

Achille. Nem mertem. Azt hittem most, hogy 
az isten ugy felvitte a dolgodat, már régen 
megfeledkeztél rólam. 

Margot. Az én egyetlen törvényes uramról ? 
Ha tudnád hányszor gondoltam arra, hogy 
miben is lehetnék segítségedre. De hát én se 
mertem. Féltem, hogy visszautasítasz. Az 
pedig nagyon bántott volna. 

Achille. Igazán ? Hát gondoltál rám ? 
Margot. De hányszor ! Ha tudnád milyen 

boldog vagyok, hogy végre valamiben a se-
gitségedre lehetek. 

Achille. Igen . . . tudom. Te mindig nagyon 
hű voltál hozzám. Azazhogy . . . 

Margot. De igen. Az voltam. Akármilyen 
f.rcsán hangzik, de az voltam. A szivem leg-
mélyén mindig hű maradtam hozzád. 

Achille. Igen, de csak a szived legmélyén. 
Margot. Es az a nagy fájdalom, amit okoz-

tam? Vagy talán nem is fájt ugy a dolog? 
Achille. Hát fájni, fájt, azt nem mondhat-

nám, hanem . . . 
Margot. Hanem? 
Achille. Hanem most már egyáltalán nem 

fáj. Biztositlak, — egy csöppet se fáj. Ez 
ugyan ne aggasszon. Sőt ! Akarod hogy őszin-
tén beszéljek? Hát most már egyenesen bol-
dog vagyok. 

Margot. Ne mondd ! Egy kicsit meg is 
vagyok sértve. Én éppen bocsánatot akartam 
kérni tőled. 

Achille. Ugyan kérlek! Szóra sem érdemes! 
Aki olyan sokra vitte mint te, annak senki-
től se kell bocsánatot kérnie. 

Margot. Ugy ! Egyszóval boldog vagy. Talán 
még hálás is vagy érte. hogy faképnél hagy-
talak. 

Achille. Hát ez az t Hálás ! Igenis, hálás 
vagyok! Látod Margot, én rájöttem, hogy az 
élet, az nagyon tökéletes dolog. Ha két ember 
véletlenül rosszul választja meg egymást, — 
az élet okosan újra elválasztja őket. 

Margot. És te azt hiszed, mi ketten rosszul 
választottuk meg egymást ? 

Achille. Ez szent meggyőződésem. Amikor 
a faképnél hagytál, nagyon helyesen csele-
kedtél. Látod, ha, teszem egy másik állomás-
főnökkel csaltál volna meg, ez . . . ez hűtlen-
ség volna- Ezt talán nem tudnám megbocsátani. 
De azok az ékszerek... ez a palota . . . a báró, 
meg a művészeted... az egészen más valami. 

En mindig Is sejtettem, üogy én nem vagyok 
méltó hozzád. És a bámulatom, ahogy például 
ezzel a báróval most elbántál, amióta itt 
vagyok is csak fokozódott. Mi vagy te én 
hozzám képest. Margot te . . . te egy zseniális 
egy nő vagy. 

Margot. De nem, én nem vagyok zseniális. 
Achille. De az vagy ! Csupa finomság, könnyed-

ség, előkelőség. Ugy forgatod az ujjad körül 
a férfiakat, ahogy parancsolod. Na, engedj 
meg, te csak igazán nem arra születtél, hogy 
holmi szegény vidéki állomásfőnök felesége 
légy. Hát volt nekem jogom ahhoz, hogy téged 
magamhoz láncoljalak? 

Margot. Ostoba vagy! És nem is nagyon 
kedves. Eredj, most haragszom rád. Meg 
vagyok bántva! Pedig ha tudnád hányszor 
megbántam, amit cselekedtem. 

Achille. Elég rosszul tetted . . . Nem mon-
dom, az első időben, amikor még nyomorog-
tál, ezt megérteném. 

Margot. Nem, nem, később is.Sokkal később! 
Achille. Mikor már sikereid voltak? 
Margot. Akkor! Akkori 
Achille. Nem értem ! Amikor ez a palota a 

tiéd volt ? 
Margot. Akkor ! Akkor ! 
Achille. Fantasztikus ! 
Margot. Annyiszor eszembe jutott a mi 

szegény kis vidéki állomásunk. 
Achille. Ugyan kérlek ! A gyors még csak 

meg sem állt rajta. 
Margot. A gyönyörű sárga napraforgók a 

kertben . . . 
Achille. Az a gaz? Hála Istennek azóta ki-

vágták ő k e t . . . 
Margot. Meg âz irodád, mint egy kis ka-

litka . . . 
Achille. Fujj ! Még csak ablak se volt benne. 
Margot És fönn az emeleten s a mi kis szo-

bánk . . . , tudod . . . a hálószobánk. 
Achille. Na — ezt nem mondom. Onnan 

legalább messzg el lehetett látni a pályán, jó 
három kilométernyire. 

Margot. I g e n . . . igen, ebben a kis szobá-
ban még boldogok voltunk, szeíettük egymást. 

Achille. Istenem, fiatalság! Mondhatom, a 
palotád sokkal különb ! Látod, ez igen. Ez 
gyönyörű! . . . Nem mutatnád meg az egész 
lakásodat ? 

Margot. Mondd, öregem, elhiszed-e, ha va- • 
lamit mondok neked ? 

Achille. Hogyne hinném. tfjszen te sohasem 
csaltál meg. Azazhogy . . . 

Margói. Ide hallgass! Én soha, de soha az 
életben nem voltam olyan boldog, mint ott 
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f*nn, a mi egyszerű vasúti á l lomásunk kis 
lakásában. 

Achille. Látod, ez nem szép tőled. Ezt iga-
zán nem érdemeltem. Miért ugratsz ? 

Margot. De esküszöm, esküszöm. Mondd, 
miért hazudnám ? Abban igazad van, én sze-
szélyes, hóbortos, beszámíthatatlan vagyok. 
De abban nekem van igazam, h o g / soha, dc 
soha a földön ugy nem voltam még senkié, 
mint ahogyan a tied voltam. A mi egyszerű, 
rozoga kiä faágyunk, fölötte az ébresztő-
csengő . . . Emlékszel még ? 

Achille. Hogyne emlékezném. Ha valami baj 
volt, egyszerre megszólalt, én meg felébred-
tem. Kiugrottam az ágyból, íe meg segitettél 
nekem felöltözni. 

Margot. Egyszer megszólalt . . . én is föl-
ébredtem . . . te kiugrottál az ágyból . . . 
de . . . nem mentél le . . . ott maraá tá ! ve-
lem . . . emlékszel rá ? 

Achille. Er re nem emlékszem ! Nem akarok 
e mlékezni ! 

Margot. A kis csengő közben > csak ugy csi-
lingelt a fejünk felett . . . dsui . . . dsui . . . 

Achille. Dsui, dsui. 
Margot. A vonatok lenn zakatoltak . . . A 

gyors végig dübörgött az állomáson, az egész 
ház, még a kis ágyunk is csak ugy reszketett 
bele, dsui . . . dsui . . . 

Achille. No hát mondhatom nem volt na-
gyon kellemes. 

Margói. Kellemes volt . . . édes . , . elbűvölő. 
A feleséged voltam, a te hü, tiszta kis feleséged. 

Achille. Nem mondom, nekem nem is volt 
semmi okom a panaszra. Azazhogy . . . 

Margot. Mit azazhogy ? Talán nem főztem 
elég jó ragou-Ieveseket ? 

Achille. Ki mondja , hogy nem ? Mondtam 
én, hogy nem ? 

•Margot. És a pörkölt . . . Ez volt a ked-
venc ételed. Esküszöm, azóta se főztem sen-
kinek pörköltet. Hiszel nekem ? 

Achille. De hát miért beszélünk most erről? 
Ami elmúlt — elmúlt. Könyörgök ne beszélj 
róla. Margot, édes kis Margot, ne beszél-
jünk róla. 

Margot. Miért ? Nem kedvesek ezek az em-
lékek ? Hiszen ugy is e lmúlt I " 

Achille. Épen azért. Elmúlt , — és most már 
vissza se jön soha. Hála istennek ! 

Margot. Biztos vagy benne ? 
Achille. Nem ! Már nem vagy a feleségem I 
Margot. De vo l t am! 
Achille. De nem vagy ! 
Margot. Most itt melletted ugy érzem, 

min tha ú j ra volnék. 
*Achille• Ne bevél j , nem akarom, te nem 

vagy a régi . . . 
Margot. Honnan tudod? ügy ér2em, ha 

most megcsókolnád a számat, érintetlenül ott 
éreznéd az utolsó csókod izét. 

Achille. Margot . . . Margot, engem ne ug-
rass, annyit mondok, 

Margot. Tudod mit ? Ide hallgass ! Én le-
megyek hozzád és meglátogatlak az állomá-
sodon . . . Én lemegyek hozzád . . . izé . . . 
hogy is hivják . . . 

Achille. Domború . . . Domború . . . 
Margot Dombomra ! Akarod? Megláto-

gassalak ? 
Achille. Margot . . . ne bolondoîz . . . te 

engem ? . , . Az egyszerű á l lomásfőnököt ? 
Margot. Lemegyek . . . Holnap . . . Minél 

előbb.. . Ha tudnád mennyire vágyom u t á n i . . . 
Achille. Hát akkor , hát akkor minek ne-

künk Domború . . . Miért vár junk addig, 
amikor most itt . . . Párisban 

Margot. Nem, azt n e m ! Azt nem a k a r o m ! 
Achille. De én « k a r ó m ! Érted, Margot, én 

akarom ! Én megmondtam, engem ne ugrass ! 
Tiz évig voltam, tiz esztendeig Most már elég 
volt, — nem varok tovább, felpiszkáltad ben-
nem a régi tüzet, hát most aztán hadd lobogjon. 

Margot. Az istenért, elment az eszed ! 
Achille. Te vetted e l • 
Margot. De nem ; Azt nem l e h e t . . . En nem 

vagyok szaba'd ! És én nem csalok meg többé 
senkit ezt megfogadtam . . . Elég volt egy-
szer . . Én tisztességes akarok maradni". . . 

Achille. Bánom is én . . . Majd utólag be-
szélünk. Hol van a szád . . . Keresem az utolsó 
csókom izét. (Megragadja Margot.) Megvagy ! 
Most már nem menekülsz. (CxókoljaJ 

4. JELEMET. 
Margot, Achille, Báró. 

Báró. Oh erre igazánnem számítot tam, kogy 
ilyen kedves családi jelenetet zavarok meg. 

Margot. Oh ! 
Achille, Bocsánat . . . ezer bocsánat . . . Alá-

zatos szolgája báró ur ! 
Báró. És én meg rohanok vissza, hogy mi-

nél előbb meghozzam a kedvező hirt . 
Achille. Jérus. a miniszter. • Na Domború, 

ennek ugyan lőttek ! 
Báró. A miniszter sajátkezüleg irt az állam-

ti tkárnak. Tessék, csak át kell adni a névje-
gyet. És azonnal megvan a kinevezés. Tessék 
művésznői Parancsol jon! 

Achille. Szabad kérnem ? 
Báró. El vagyok készülve művésznő, hogy 

mindent tagadni fog. Hát kérem, haligatom. 
Margot. Csalódik báró ur ! Én semmit se 

tagadok! Amit tettem, kötelességem volt. 
Báró. Érdekes ! Kötelesség 1 
Markot. Törvényes kötelességem. íme — az 

u r a m ! 
Báró. Az ura ? Na erre igazán nem számí-

tottam. 
Margot. Tudom ! Nékem vannak ilyen apró 

meglepetéseim. Én vagyok Páris legszelleme-
sebb asszonya. Báró ur, én nem szoktam 
megcsalni senkit, legkevésbbé pedig az ura-
mat. A viszontlátásig. ' . 

Achille. Jó napot báró, <jó napot. 
Báró. Ebben az esetben valóban sok sze-

rencsét és jó napot kivánok. 
Achille. Lehetetlen . . . ez lehetetlen. Ki 

leszek nevezve. 
Margot. Meg vagy velem elégedve ? . . . Most 

már igazán láthatod, hogy hü vagyok hozzád. 
Emlékszel . . . Domle . . . D o m l e , . . 
Achille. Drága,, egyetlen feleségem. Felső-

dombefru, Alsódomboru. (Függöny.) 



H A L L Ó , IV11 U J S A 6 ? 
A-FŐUÁR0S1 ORFEUM színpadán esténként 

Király Ernő lutalmas sikereket arat. A zsúfolá-
sig megtelt nézőtér szűnni nem akaró óváció-
ban részesiti naponként a népszerű művészt, aki 
valóban rászolgál erre a kitüntetésre. A műsoron 
három dallal szerepel Király, melyek a legteljesebb 
mértékben megkapják a nézőt. A „Bál után" és a 
„Csilingelő szán" hangulatos motivumaiutánszinte 
írappiroz egy angol ütemű dallal, majd mikor a 
közönség lelkesen kéri egynéhány ráadással is 
kedveskedik Király Ernő. 

A gazdag programm többi számának is állandó 
nagy sikere van. Az -, Arany légy" című kitűnő 
három felvonásos bohózaton Gyárfás ellenállha-
tatlan humorán, a pompás varieté számokon nagy-
szerűen elszórakozik a közönség. S mig így a 
decemberi táblás házak alaposan biztosítva van-
nak, az igazgatóságnak van ideje előkészíteni a,-
januári nagy. attrakciót. Mert lesz ám attrakció 
januárban is, még pedig a javából. 

m A Fővárosi Orfeumban fog vendégszerepelni 
január elsejétől kezdve az „Ellen Thells" híres 
moszkvai tánccsoport. Az igazgatóságnak óriási 
anyagi áldozatok árán sikerült lekötni ezt a cso-
dálatos tánccsoporlot, amely mielőtt Párísba menne 
vendégszereplésre bemutatja nagyszerű produk-
cióit a Főyát.osi Orfeum színpadán. 

HELVEV ERZSI a miskoíczi szinház prima-
donnája egyike a legtehetségesebb színésznőknek. 
Kitűnő megjelenés, kellemesen csengő énekhang, 
decens játék jellemzik mii vészetét, mellyel eddig 
is igen sok hívet szerzett magának. 

A .művésznő legutóbb a „Lili bárónő"-ben olyan 
emlékezetes síkéit aratott, hogy ez az alakiíása 
a legbiztosabb utat nyitja meg talán rövidesen 
valamelyik fővárosi szinpad felé. 

MAGYAR SZÍNHÁZ - BÉCSBEN. A császár-, 
város szórakozó helyei nemrég érdekes speciali- . 
tással szaporodtak; a Pan Kűnstlerspiele, mely-
nek az első kerületi Riemerstrasseben lévő 
színpada a múltban is válogatott művészi pro-
dukciók színhelye volt, nemrég magyar vezetőt 
kapott Dukesz Jenő szombathelyi hangverseny-
rendező személyében. Az uj vezető egészen uj 
alapokra fektette a népszerű Künstlerspiele-t, 
amelynek művészi vezetője is magyar ember 
most: Fritz Ödön, a nálunk is jól ismert talen-
tumos színpadi rendező^ A műsoron kizárólag 
magyar attrakciók szerepelnek és így megszüle-
tett az első állandó jellegű magyar szinház Bécs-
ben. A színpadán havonként kiváló budapesti és 
bécsi művészek vendégszerepelnek, így a közel-

jövőben, valószínűleg már januárban, Nagy 
Endre fogja szellemes konferanszaival szórakoz-
tatni a bécsi magyar közönséget, mely lelkesen 
és nagy tömegekben keresi fel a finom kis szín-
házat. A Künstlerspiele máris találkozó helye az 
előkelő bécsi magyarságnak, de szívesen láto-
gatják a bécsiek is, akiknek egészen uj élmé-
nyeket jelent a magyar művészet. A Künstler- 
spiele ilyenformán valóságos kulíurmissziót tel-
jesít a Lajtán tui ég bizonyára nagy része lesz 
Bécs és Budapest nftívészi életének kívánatos 
közeledésében. 

MŰVÉSZEK REKLÁM-MŰHELYE Megszívle-
lésre érdemes, nagyjovőjü vállalat alakult Művé-
szek Reklám-Műhelye elnevezés alatt Budapesten. 
Az alapítók a fiatal piagyar grafikus-gárda leg-
tehetségesebb tagjai, akik vállalkozásuk keretében 
nyugateurópai arányúvá akarják fejleszteni a rek-
lámrnűvészetet, amely bizony nálunk még meg-
lehetősen alacsony fokon áll. A hiba nem a mű-
vészekben vau, hanem a közönség megértésében. 
Még mindig nem tudják eléggé méltányolni az 
artisztikus hirdetések felbecsülhetetlenül nagy 
előnyeit. Az erőteljesen megindult akció bizonyára 
fel fogja lendíteni a plakát és a reklám művészi 
kultuszát. Az uj vállalat művészi vezetője Fodor 
László, a magyar rajzoló-művészek egyik izmos 
talentumu fiatal tagja ; köréje csoportosulnak a 
Műhely tagjai Major Henrik, Bér Dezső, Ékes 
Árpád, csabai Ékes Lajos, Gara Arnold, Szigethy 
István, Jeges Ernő, Metzner Ernő, Taszkny Már-
ton, Vég h Gusztáv, Gedö Lipót, Gáspár Antal, 
Soinfay István, Déry Imre, Ree'v István Árpád. 
A Műhely negyedévenként „A plakát" címmel 
művészi a'lbumoLad ki, sok illusztrációval, neves 
irók cikkeivel. A Műhely ideiglenes helyisége VI,, 
Izabella utca 41. sz. alatt varr. 
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KARÁCSONYI KDNYV is KDTTAUASAR 
a S Z Í N H Á Z I ÉLET b o l t j á b a n , » I I . , E r z s í b e f - k t t r u f 29. 
Vidám versek és mesék kis gyermekeknek | | Kiváló szépirodalmi művek 

Basa bácsi mesél kötve 25.— K 
Bözsi néni: Dalol a pacsirta ... . 16.— K 
Aladár bácsi : Puk-Muk úrfi kalandjai n 16.— K 
Endrödi Béla; Krampusz könyv ... „ 25.— K 
Kaffka M.: Kis emberek barátocskáim » 26.— K 
Busch könyvei: kötetenkint „ 12.— K 
Maczkó ur könyvei » 20.— K 
Jules Renard: Csutak úrfi fűzve 20.—, kötve 30.— K 

Gyermek- és ifjúsági regények 
Abonyi : Havasok ura kötve 13.50 K 
Barrie : Pán Péterke 30 — K 
Benedek E. : Hazánk története ... „ 2 5 . - K 

„ Nagymagyarok élete kötetenkint 7.20 K 
Böngérfy : Harcz a szabadságért kötve 22.— K 
Cooper: Az utmutató » 12 60 K 
Daudet: Egy gyermek története... „ 26.— K 
Dónászy : Toldi Miklós „ 25.— K 
Ezeregyéj legszebb meséi „ 20.— K 
Endrödi : Babérerdő „ 16.— K 
Gaál : Magyar nők 24.— K 
Gáspárné Dávid Margit : A kis masaniód 

(Leányregény) fűzve 20 . - , kötve 30.— K 
Gombos F. : Hájas Muki kalandjai „ 20.— K 
Grimm legszebb meséi , „ 20.— K 
Hock Rákócziné ... „ 22.— K 
Homeros az ifjúság számára ... . 11.— K 
Lakatos L.: Atyám fűzve 18.—, kötve 24.— K 
May : A sivatagon keresztül 2 köt. „ 44.— K 
Münchhausen csodálatos kalandjai , 14.— K 
Pásztor Á. : Princesz » 22.— K 
Petiscus Geréb : Az olympos ... „ 14 — K 
Salgari: Arany mezők „ 21.— K 
Seton: A fekete mén fűzve 18 —, kötve 24.— K 
Sobol: Az igazi játék fűzve 14—, „ 20.— K 
Szenes Béla: Csibi fűzve 24 . - , . 30.— K 
Tom Tit száz kísérlete „ 20 - K 
Tutsek Anna : Judith „ 28.— K 
Verne: Senki fia „ 3 4 . - K 

» Az arany meteor fűzve 20.—, kötve 30.— K 

Diszes Kiadásban: 
Bársony: Erdőn, mezőn ... 64 - K 

,„ Magyar földön, diszmunka mű-
vészi rajzpkkal. 50.~ K 

József főherceg • Erdei magány-és egyéb 
- vadásztörténetek, József főherceg 

arcképével, diszes vászonkötésben 60. — K 
Shakespeare : A velencei kalmár, fűzve 64.— K 

A legnemesebb szóiakozás az olvasás! 
A legszebb ajándék a könyv! 

Abonyi: A vörös Regina 22.— K 
Ambrus : A kém és egyéb elbeszélések 9.— K 
Ambrus Zoltán összes munkái fűzve 

kötetenkint is kapható. 
Benedek : Vérvirág 10.— K 
Biró: Vizözön. Fantasztikus regény ... 14.— K 
Bródy A kétlelkű asszony. Regény ... 11.— K 
Daudet : A kis izé fűzve 12.—, kötve 20 — K 
Eötvös J. : Elbeszélések 10.— K 

Gondolatok 18.— K 
Ferenczi S. : A vörös daru. Regény ... 20.— K 
Gáspárné D. M. : Liselotte. Regény ... 11.— K 
Gellért Mária: Dávid. Regény 11.— K 
Gorkij : Egy élet regénye : ... 36.— K 
Göndör: Ilonka 8.— K 
Gerhard Hauptmann: Atlantis 18.— K 
Herczeg F. : Tűz a pusztában 18.— K 

„ Az élet kapuja 16.— K 
Jókai munkáinak legnagyobb része fiizve 

olcsó és diszes kiadásban kötetenkint is 
Kádár: Balalajka. Regény ..'. 16.— K 
Klasszikus Regénytár régebbi kötetei 

valamint az uj sorozatában megjelentek : 
Balzac: Pons bácsi 24.— K 
Bourget : A tanítvány 20.— K 
Daudet : Fromont és Risler 16.— K 
Dosztojevszkij: Szegény emberek ... 10.— K 
Galdos : Misericordia ... 20.— K 

Lilliencron: Háborús novellák ... ... 9.— K 
Louys : Aphrodite 18.— K 
Louys: Bibor férfiú 15.— K 
Madelung: Hajsza emberre és vadra. 14.— K 
Maupassant: Holdvilág . 16.— K 
Meyrink : A golem .., IG.— K 
Mikszáth Kálmán összes munkái olcsó 

és diszes kiadásban fűzve köteten-
kint is *" 

Molnár: Andor 25.— K 
Murger: Diákország 17.— K 
Oláh Gábor: Deák György ... ... 11.— K 
Peladan: A mindenható arany 15.— K 
Rákosi : Palozmaky Tamás 9.— K 
Rákosi Viktor: Elnémult h a r a n g o k . . . 16.— K 

„ Humoros elbeszélései MV.köt. kint 12.— K 
„ Humoreszkei l-III. kötetenkint ... 12.— K 
» Uj fakeresztek ... ... ... 1 K 

Romain Rolland: Jean Christophe III. 
Az ifjú 14.— K 

V idékt rendeléseket a legpontosabban eszközlünk utánvétellel is. 
Portó kötetenként 1 korona. 
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Romain Rolland : Jean Christophe Páris-
ban III. Egy párisi ház 18 — K 

Simon : Hadak utja 9.— K 
Szikra; Tabu. Regény 16.— K 
Szilágyi: Az ördög nyája 11.— K 
Szomory : Egy 13 jász-kun huszár ... 7.— K 

Az isteni kert 14.— K 
Szöllösi : Párbaj a korzón 14 — K 
Thacheray: Titmarsh Sámuel 12.— K 
Ujj Gyula: A rádiumkirály 35.— K 
Vándor J. : Arany madár. 14.— K , 
Voltaire : Zadig és a babiloni királyleány 30.— K 
Wassermann: Fuchs Renáta 1—1! 34.— K 
Walefíe : A szerelmes Magdolna ... ... 16.— K 
Zola: Termékenység ... - 27.— K 

Az ismeretierjesztés könyvei 
Hollósné : A kenyérkereső asszony, kötve 4.50 K 
ivánfi Jenő : A szinpad művészete 18.— K 
Kenedi : Anekdoták 11.— K 
Kőszegi : A műélvezés művészete 30.— K 
Lampérth : A magyar katona ezer éven át 9.— K 
Loránd dr. : A nők korai vénülése 4.20 K 
Sebestyén K. : Dramaturgia 16.— K 
Szabó L. : Jókai regényszerüen megirt 

életrajza illusztrációval ... ... kötve 9.— K 
Szépség művészete .. „ II.— K 
Szomaházy: Kártya-kódex . . . ... , 11.— K 

Költemények 
Dalmady : Hazafias költemények, kötve 11.— K 
Erdős Renie: Sybjltâk könyve.. 6.— K 
Gyóni: Rabságban I I .—K 

Irodalmi kincsek : 
Heine: Dalok. I L - K 
Kisfaludy: Himfy szerelmei IL— K 
Vörösmarty: Válogatott versei ... IL— K 

Kiss József: Avar ... 11.— K 
Kosztolányi : A szegény kis gyermek ... 6.— K 
Petőfi összes-költeményei ... kötve 14.— K 

legszebb költeményei. 7.— K 
Rusztaveli : Tariel ... 32.— K 
Vörösmarty összes költeményei, kötve 25.— K 

Ujabb kották 
Ányos Laci : Nóták, füzetenkint - 8.— K 
Bimbó—Harmattól énekli Király E. .. . 10.— K 
Bodrogi dalok füzetenkint 10— K 
Csilingelő szán énekli Király E. ... ... 10.— K 
Csókbakter, operett 2 füzetben .. ... 32.— K 
Dőezy József népdalai füzetenként ... 8.— K 
Farsang tündére, operett 1—JI. 32 — K 
Leitner T. dalai füzetenkint 8.— K 
Lili bárónő, operett l—II. ... 40 — K 
Sas Náci nótá', füzetenként ... 8.— K 
Százszorszép, operett I—II _r .. . . . 40.— K 
Karácsonyi zenealbum (Rózsavölgyi) ... 40.— K 

ROYAL ORFEUM 
VII, ERZSÉBET-KÖRUT31. TEL.JÓZS. 121-68 

Hlnden este .Va? órakor 
Vasárnap 4B ünnepnap dél után '/;.3 órakor 

Kalandorkisasszony 
Haniiath—Zerkovitz exotikus operettje 

Sisters Margot 
trapézul il részek 

Friemel Brothers 
a vakmerő tornászok 

3 Egons 
akrobaták 

La Petite Andrer 
a kis «portszabrett 

The Two Borosz 
volt!zB6ri>k 

Solti Hermin és Virágh JenS 
a legújabb WEINER kuplékkal 

Papp János, Sándor Steffi, dr. Erdélyi Géza 
ZERKOVITZ legújabb slágereivel 

és az összes attraKcióK fellépte. 

Repttia illatBzertára. 
Kngrna OBítily. HOIiCZER LAJOS 

BUDAPEST, RiKÓCFl ÜT )Ü SZÁM. 
Ksatsa értssUi t- tuUiuisic, hs§y n»çyai3Jiayiâéga kai 
fSiái áru érkezett, n. ra, Kaiodont, Ksloáírma, kBiSaísie 
fogkrémek, szappanok, parfdmfik, olpdkrémek s többféle 
kozmetikai éshiz tartási ojkkok. Árusítás nagyban és k i o B i n y -

bea. — Rendelés ajánlati)!«, mlg a készlet t a r t , 

Női fodrászat , ondoláeló, ha jmosás , man ikür , a rc -
hajszálak el távolí tása ég szépségápolás. 

Jutányos árban! Elsőrangú munkai 
VI,, Horn Ede utca 12, SZÁNTÓNÉ 

Í gy erű*hangú URÁMOFONT a leffr.Jabb lemozekUel 
T»gy egy tanulásra ólkalmas 

H A N G S Z E R T 
Hangszer-Otthon, P 1 K E T È (V)>H£UY mestert«! 

BUDAPEST, József-körűt 
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Szerkesztői üzenetek 
(£ rovatban készséggel adunk felvilágosítást a 
színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, raj-
zokai nem adunk vissza és azok megőrzésére 

nem vállalkozunk.) 
Szfinx rajongója. 1. tagja a Vígszínháznak. 2. 

A Vígszínháznál megmondják. 3. Még nincs meg-
állapítva. 4. 29. — Lóarz. 1. Van. 2. Fia nagyon 
jó, akkor föltétlenül. 3. H« tényi, Damjanich-n. 23., 
E, Patat Nagy János-u. 9. — A kis gázsi. Nem 
közölhető. — Rózsika. Olyan szakkönyv, amilyet 
említ nincsen. Filmdarabot ugy írnak, hogy min-
den jelenetet részletesen kidolgoznak. Még a pár-
beszédeket is beleírják a vázlatba, hogy a színészt 
ezzel is jobban inspirálják. — L. műkedvelő. 1. 
Lehet játszani műkedvelői előadáson. 2. Nem ve-
szik azt egy műkedvelői előadásnál olyan szigo-
ruan. 3. Alig hisszük, hogy meg lehetne kapri, 
mindenesetre tessék az említett igazgatóságokhoz 
fordulni. — Hedi. Nincs terünk egy dologgal olyan 
részletességgel foglalkozni, mint gondolja. Sta-
tisztálni föltétlenül kell,, napidijat kapnak, 20-40-
koronát. Bármelyik filmgyár irodájában jelent-
kezhetik délutánonként. Eleinte tömegjelenetek-
ben fog résztverini. Később kaphat kisebb önálló 
szerepeket is. Nagy szerepet kapni éppenséggel 
nem könnyű dolog. Ahhoz igen nagy tehetség 
szükséges, pompás megjelenés és bő ruhatár. 

Silphid 13. Tessék befáradni a Színházi '.Élet 
boltjába (VII. Erzsébet-körut 29.) alá és ott ki 
választani a megfelelő darabokat, — D. Gyula. 
Csorna. Operett. Már vagy I5 évvel ezfelött 
adták. — Diák J . A Nemzeti Színházban meg-
mondják. 2. 24., 3. nőtlen. — László. 1. Egyikbe 
sem lehet tandíjmentességgel beiratkozni. 2 
Rendkívüli esetben kivételt tesznek. 3. Jó meg-
jelenéssel kell rendelkezni ; tehetséjgesnek kell 
lennie. 4. Egy erre a célra megalakult zsűri 
eszközli. 5. Lehet, de egyenesen a rendezőhöz 
kell fordulni. — Dóczy. Föllépett már Budapes-
ten. — Szépségkirálynő. Ezt a rovatunkat mint-
hogy a Színházi Életet, ha figyelemmel kisérte, 
tapasztalhatta, már nein' folytatjuk. 

Mátyás János. 1. Mind a kétféleképen jól mond-
ják. 2. 6 éves. 3. Nagyváradi. 4. Nem testvére. 
— Színészetért rajongó. 1. A Színházi Élet ré-
gebbi évfolyamai közül megkapható a Vl-ik év-
folyam 30 koronáért,a VII ik évfolyam 50 K, a 
Vlll-ik évfolyam 120 koronáért. 2. Nem. 3. Kap-
hatók a Színházi Élet boltjában (VII., Erzsébet-
körut 29.). — Magda. 1. Azért nem játszik most, 
mert Bécsben van. 2. Egyelőre nincs műsorra 
tűzve. 3. Ha a Reviiszinház titkári hivatalához 
fordul, ott megmondják. — F. IIa Pestújhely. 
Ahogy kegyed elmondja a dolgokat, azok alap-
ján nem lehet boldogulni. Még ha meg is kapná 
a szegénységi bizonyítványt, azzal sem éii el a 
kivánt célt, rrert évekig tartó anyagi segítséggel 

1919-1920 
Rózsavölgyi 

KARÁCSONYI 
ZENEALBUMA 

'- legnépszerűbb szerzők gyűjteménye 
A R A : 4 0 K O R O N A 
valamint a legkedveltebb 
zeneszerzők művei kap-

hatók 

Kérje az Athenaeum 

uj képes könyvárjegyzékéí 
Díjtalanul küldi az Athonaeam liöny vkiadóhivaísla 

Budapest, VU., Erïsébet körút 7. 

Dr. Flescli-líle CKABOFORM-

f f i r H k I gyógytára, Budapestin  
l U I U I t J - Király uLoa 13. 

S 
Leghaniaí'ábl) ' v j " — — ^ 
megszünteti : K E N Ő C S U J B O L K A P H A T Ó . 
Vl scks t egmáge t , sö.-nört, ó t v a r t , r ü h e s s é g e t . 

Nem piszkít, szagtalan, Bapp&l Is használható. 
6 , 8 i s 2 0 k o r o n á s d o b o z o k b a n . Kapható min 
den gyógytárban. 

Főraktár : 

V E S Z E K I 
perzsaszüiiyegeiißt! 
kizárólag p r i v á t o k t ó l les-! 

magasabb árban, 
régi kék ezresek ellenében. Ügynökök kizárva • 

Értekezni lehet 9—2 óráig 

KEITNER ÁRPÁD, 
BUDAPEST, VIII., Bezerédy-ulca 5. 1. em. 2 : 

T e l e f o n : József 52-89 . 

fïsiOTâlalrsi minden szépséghibát, szemölcs, pattanás,vég-
OÜJiíiSlítKal, leg felelősséggel elttvolit OÁOO kozmetikai 
Intézete, Museum-korát 18. lUmcok eltávolítása 14 nap alatt 
ktirál borogatással,bCrfehérltökróm.rözfehéritőkrém, szap-
pan, púder, az ösjzús szépségápoláshoz szükséges szépitft-

szerek szétküldése. 

Uj olcsó regény ! 
Barry » § & | B l f f C E D Ë Fordította-
Pain: E K S B fiadó Antal 
íz,>altxifls regény Ara; 3 korrna 

Szakoi vosl 
Vir,, Dohány-ntca 39.-

r e n d e l ő 
i n t é z e t . 

Rendel! 11-1 és 4 - 7 ór&lfc. 
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Halló I 

'•mm 

HASZ-
N Á L T 

HULLÓ! 

Halló! 

13Ê 
rm 

HÜLLŐ! 

fcj 
Ü l 

Régi vagy törött hanglemezeket és fonográf-hengereket, mig az 
anyaghiány tart, bárkinél drágábban ves$ 

W A G N E R 
„ H f i N G S Z E R - K I R á L Y " m « 

B u d a p e s t , V I I I . , J ó z s e f - k ö r ú t I S . 
F i ó k : IX., R á d a y . u t c a 1 8 . 

I I 
fa? 

m 
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kell rendelkeznie. — Idegen szavak. Nagyon 
körülményes dolog volna elmagyarázni az esetet, 
bizza azt csak rá az Írókra. Néha szükség van 
egy-egy erősebb, precízebb megvilágításra. — 
M. Sándor Kaposvár. 1. Kívánságának eleget 
tettünk. 2. 4 évig kell járni. — Budapest szépei. 
I. N. Damjanich-u. 41. K. Sándor-u. 4. V. Royal-
szálló. Sz. Dohány-u. 62. 2, Pesten van. — 
Farkas Zoltán. 1. A „Pünkösdi rózsá"-ban fog 
föllépni a Revüszinfcázban. 2. 28 éves, nős. — 
K. Margit Újpest. Tévedésen alapszik az infor-
mációja, nincs olyan iskola — mint amilyent 
említ — Pesten. Tény azonban, hogy kiválóan 
tehetséges növendékeket pár hónap után esetleg 
ingyen is tovább tanítanak. — Toncsi. 1. V. 
Rákóczi-ut ',38. alatt lakik, 27 éves. 2. K. Báró 
Aczél-u. 3. alatt lakik. 28 éves. 3. K 26 éves. — 
Karácsony estéjén. Nem közölhető. — Én láttam 
őt. . . Legnagyobb sajnálatunkra nem használ-
hatjuk. — G. IIa. 1. Férje. 2. Nőtlen, Báró Aczél-
utca 3. 3. Igen. — I f j . Pénzes László. A kottákat 
megkaptuk, helyszűke miatt nem közölhettük 
eddig. — Frida. A szerkesztőségben megkap-
hatja „Ki lenne a legszebb mozíszinésznő" 
pályázatunkra beküldött fényképét. 

S A V A I f f A R A D É VII, Erzsébet-kBrtít 
ï ï V I A L - n / l O A H C «I. Tel. Józs . 121-68 

M I N D E N E S T E 1/2 7 Ó R Á K O R 

HázKutaías 
Vigj&ték, Irta PAJZS ELEMÉR 

A mélíAsógos viill! il szini-gozság 1 
Bohózat, Kis operett. 

Irta : MIHÁLY ISTVÁN irta :XÖ VÁRY-ZERKOVITZ 

Vigyázz o tériedre ! Házassági évforduló! 
Szatíra Bohózat, 

I r ta : FORRÓ PÁL Irta : FARAGÓ JENŐ 

lessék o névjegyem! K k á v é h á i ö a n lenek 
. Tréfa. KÖVÁRY GYULA 

í r ta : KÖVÄRY GYULA trőf&ja 
Szülök ! Duettek ! Blüettek ! Cigányzene ! 

A szerkesztésért felelős : INCZE SÁNDOR 
Igazgató: MOLNÁR IMRE 

Színházi képrejtvény 
Megfejtési határidő 1919. december 19. . 

A megfejtést és a nyertesek névsorát lapunk 
54. számában közöljük. 

A megfejtők között a következő dijakat sor-
soljuk ki: 

I. dij : „Az erősebb" szininű, irt? Kisbán Miklós. 
II. dij : Várkonyi Mihály arcképe. 
III. dij : Egy kotta. 
A Színházi Élet 50. számában közölt képrejt-

vény helyes megfejtése: Öngyilkosok. 
Helyesen megfejtették 224 en. 
Az I. dijat Elbert Nándor Nagyfuvaros u. 10., 

a II. dijat Czigler Lilly és Irén, a 111-ik dijat 
Hirsch Sándor VI., Ó-u. 42. I. 6. nyerte meg. 

Somogyi István szűcs 
Elegáns készáruk. — Divatos á ta lak í t á sok . — Szolid árak. 
VIII., Ráttóczi-ut 23. I. emelet 
f B B a a a u C r á n l s « 2 , l n h à i m i 111 f1 » • • • w — i 

? A N Ä D I T R I C H S T E I N 
Iméritai rendszer az Éhszerberesbedelem terén. a Rendkívül célszerű újítást léptetett életbe a kitűnő h i l n e v ü 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 
e l ő n y ö k e t biztosit. H B L L I N O E R H E H R I K IV, Tűrt István-utca 9. 

félemelet (V&oi-ntca earok.t 

Nyomststt Thália mfilnt&et Vő Könyvnyomda rt,-nál Budapest V,, Vsfàya . 12—14, 






