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Bátorságot veszek a r r a , hogy ebben a 
kellemes lapban, mert ez az eleven művész 
élettel törődik, hogy itt, ennek a lapnak 
a szép közönsége előtt a magam tanulat-
lan módjára szóba hozzak bizonyos művé-
szetet. Kérem, odakint a járdán eredeti 
halk énekesnők és énekesek működnek. 
Ott állanak, vagyis ott áll egyedül ma-
gában egy ilyen halk ajkú 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 c faj ta énekes nő vagy férfi. A 

[ templom fala mellett minden bizonnyal 
ott találni az ilyen éneklőket. templo-
mokat minden fajta művész szereti. Ezek 
a szabad ég alatt, utcai zaj közt gyengén 
ónekelök, 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 vánosban 
ilyen módon százszorta, ezerszerte több 
lakost tudjanak énekszavukkal szórakoz-
tatni. Ezek az énekes nők és énekes em-
berek azért is látszanak egy és ugyan-
azon társulatnak, mert ezek mind világ-
talanok, mert ezeknek a szemökben nincsen 
világítás, igen, ezek csupa tiszta fekete sö-
tótfiéget néznek itt a napos ég alatt az <"> 
üzemekkel, Tessék odanézni rájuk a 
szemök előtt fekete pápaszem ül, vagy pe-
•lig lehunyva tartják takaratlan szemöket, 

» 
azok a világtalan énekes nök, vagy éne-
kes emberek, akik nem pápaszemesen 
szoktak az utcán énekelni. De ha némelyik 
nyitja is a szemét, a látó közönség ott a 
járdán meggyőződhet afelől, hogy az az 
énekes népség világtalan. De nem is a 
látásukról van itt szó, hanem a hangzá-
sukról, arról az érdekes éneklésről, amit 
ez a solo éneklőkre feloszlott társulat ott 
a falnál, teszen a mozgó publikum füle 
mellett. Kcczeit csókolom, szegény világ-
talan . . . — ez szokott az első sora lenni 
annak a concertdalszövegnek, 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 énekelőnek 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 neve nincsen a plaká-
tokon "sem az ujsäg nem hozta Suba az ö 
nevöket, nem is tudja senki hogy hijják 
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mindet külön külön. l 'gy- látszik- fogadal-
muk ez, ez hogy mind hin név nélkül adják 
művészetüket a világnnlc. Talán tul egy-
szerű öltözet joli, egy helyben való álldo-
gálásuk, meg az hogy semmitéle gesztust 
nem' tesznek enekelcs közben, ez is mind 
azt mondja, hogy ezek a világtalanok 
mind ugyanabban az énekiskolában isko-
láztak és ott előadási modorra s öltözkö-
désre nézve is szépen összebeszéltek. Ok 
tapsot és hírnevet ezért a halk éneklésért 
nem követelnek, pedig ök reggeltől estig 
ott húzzák azt az éneket a világot jelentő 
flaszteren, nem, ők nem követelnek semmit 
se, csak kérnek ök csodálatos kímélettel 
és tapintattal. Egy hangot nem szólanak, 
csak annyit tesznek, hogy egy kezöket 
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, azután pedig az a keresett egy-
szerűség ami ezeknek az éneklőknek a 
megjelenésében lcltűnik, és azután áz, 
hogy ezek mind világtalanok, hát ez igy 
együtt 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 egyszérü 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 üzés'ére. Akárki könnyedén, 
bátran odaadhatja azt a korona vagy hatos 
tiszteletdijat azoknak a szabad éneklök-
nek. És aztán az kérem, az hogy oly 

HARSÁNYI REZSŐ, BÁNÖCZY DEZSŐ, PETHÖ ATTIL A 
Belvárosi Színház .Rttesa" (Papp felv.) 
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halk módra engedik ajkukról éneküket a 
világtalanok, ugy hogy a beszélgetést 
meg a szenvedélyes elgondolkozást senki 
lejében ne zavarják ós hogy oly diszkrét 
ízléssel tartják a tenyerüket elő s hogy 
ugy oda vannak a templom falához meg 
n 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 kihozni., Tanulni 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-
künnyedebben. Csakhogy az ember keze 
melege érződjön ott a világtalannak a 
kezén. Azok a világtalan ének lök finom 
tapintásnak és a legfelületesebb tapintás-
ból is elég érzést kapnak. Lehet 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 
ételét : 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 
min t e g y 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. 

(sz.) 

Dr, Torday Oltó. Zilahy üyula, Harsányi Rezső, Nagy Margit, Bflnrtczyné, K. Simonyi Mária 
Belvárosi Színház — „Rúzsa' (Papp felv.) 
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is, mikor dr. Bárdos Artúr a Belvárosi 
Szinház színpadára állította Szigligeti 
Ede egyik rég elfelejtett kiváló müvét, 
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 kultúránk rég 
időktől fogva folytonos el őrerohanás, 
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 eléini 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 írását a „Rózsa" előadásai 
előtt dr. Bárdos Artúr olvassa fel. 

És amikor a jelen nagy színpadi 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 Miklós I Lajos király, kinek 
nevét halljuk, az Anjouk házából való 
és ez a kalandor Bábel lovag tiszta 
középkori lirma í 

Itt, ennél a pontnál szól bele a játékba 

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-gult kóta-
papirok közül kiásott, rég elfelejtett ke-
cses gavottot szólaltat meg nem vitt-e 
végbe nagyobb, értékesebb művészi cse-
lekedetet, mint az a színműíró, aki üzleti 
nyerészkedésből kasszadarabot, vagy az 
a komponista, aki más ötlet híján 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. Sinionyi Mária, liánóczyné' 
Belvárosi Szinház — ,Rózsa" (lJapp Jctv.) 
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a színpadi rendező artiszíikus izlése. Ki 
ne ismerné azokat n délnemet bibliai 
illusztrációkat, amelyeken Ádám és Eva 
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 Artúr 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 igérne 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 udvarába. Szem-" 
telen és ostobán hencegő fráter, aki 
ugy kezdi az özvegynél a széptevést, 
hogy ócsárolni kezdi az öreg hős Toldi 
Miklóst, azt állítva, 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 
kihívásét. 

A második felvonás elsó 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 

BÁNÓCZY DEZSŐ, PF.THÖ ATTILA 
Belvárosi S?inház - „Rózsu* (Papp felv.) 
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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 mikor valóban közeledik a vén sas, 
női ruhába öltözteti. Az már Bábel lo-
vag külön „pech"-je, hogy ebben a 
fura maskarában boszorkánynak nézik 
«s 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, megejtő leányos sze-
mérmetességgel tudja vegyiteni, ami 
egészen uj zamatot ad alakításának. 
Bábel lovag nehéz szerepét Harsányt 
Rezső játssza nagy művészettel, sok 
találékonysaggal. Jellegzetes, szépei? 
beszélő Toldi Petheő Attila, aki mel-
lett Bánóczy Dezső Nagy Endre csal1 

lós szerepében ismét tanúságot tesz 1 
arról, hogy egyik legjobb ' paraszt-szi-
nészünk. Tiborcot kellene egyszer ját-
szania í Rokonszenves Ország lovag 
a fiatal Torday Ottó és kitőnően illesz-
kednek az együttesbe Zilahy Gyuln, 
Wirlh Sári, Nagy Margit és Bánöczync. 

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

Foglalkozás 
S o k ember furcsán Keresi 
Kenyerét ; 
azon fárad, hogy más ember 
összecsapja néhányszor tenyeréi. , 

(sz.) 

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 kivánja, 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-

HARSÁNY1 REZSŐ 
Belvárosi Színház — „Rózsa' 

(Angelo fotográfiája) 
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SZÍNHÁZ! fil,ET 

Hofferék 

Fehér Gyula, Hajdú József, Kürlhy György, Várkonyi Mihály 
Nemzeti Színház — „Fekete lovas' (Pupp klv) 

Hat tagból all a derék Mo fier-család. Idősb 
Hoffer 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. 
Ősz 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 
.usta 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 határából, akkor is az jár az eszében, mi 
lesz vacsorára? 

Ifjabb Hofferéknek három gyermekük van. 
Helén a legidősebb. Szép, finomarcu, gyengéd-
érzelmű hajadon. Maholnap menyasszonyi ko-
szorú ékesíthetné 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 tizenhétéves, de azért szereti már a vén 
hársfa alatt hallgatni a méh döngicsélését. 
Hej, ha ez a három év nem lenne, de szívesen 
váltaná fel nénje helyét, hogy megvigasztalja 
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a derék Reif Janit t Gyuri « Hoííer-cs&Iéd len 
ifjabb !érli&arja. Gyermek niég ő is, jósiivü 
rakoncátlan kamasz, akinek égés* gondolatvi-
lágát egy íekete-serga szélit dob (ölti be. A/-
apja megtette a lövészegylet dobosának, azóta 
nem tud megválni ettől a zörgő hangszerszám-
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-csqlád 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-
cbI vágja oda az osztrák generá-
lisnak : „A császári politika a fiam-
ból katonát csinált, belőlem rebel-
list, a Bánátból pedig Magyar-
országot !" 

Hz a császári generális egyéb-
ként szintén nevezetes alakja a 
I lerczeg-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 Mihályffy Károly, Gál Gyula, 
Cs. Akteghy Irma, Mátrai Erzsi, 

Ágh y Erzsi, refîtes Sándor és Hajdú Józsel 
kitűnő játékából frissen élnek ma bennünk. 
Jóleső sziinbolumot alkot valamennyi, egyen-
ként cs együttesen és n 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. 

ttert idős iróK vannak 
divatban 

LegKözelebb színre kerül 

egy estén 

egy eddig nem ismert darabjával 

£inódi Lantos Sebestyén. 

(«.) 

Bartos Gyuta, Kiss Ferenc, Mihályffy K/jtroly 
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 szentlőrinci villáját, ahol édesapja, 
a derék Pista bácsi annyira szeretett 
lenni és helyette Budán akar házat vá -
sárblni. Ezért jár mostanában nap-nap 
után Budára gusztálni két budai liáz-
siakériö, társasagában. Az egy ik Bakony i 
tëâ'rolv, a inátiik Farkas Imre. Mind n 

ketten budai háziurak, tudjak, minden-
eladó budai háznak az árát és ismerik 
mindegyiknek az előnyeit és ;hátrányait: 
Az ö segítségükkel bizonyára Zsazsa is 
meg fogja találni a néki legmegfelelőbb 
házat Budán. 

— h'eméljük mi is, hogy a sok fárad-
ságot végre siker koronázza. Mondja csak, 
ni illesz a legérdekesebb karácsonyi könyv-
újdonság ? • 1 

— Szép Ernő „Oktober" ciniii uj kötete. 
A í'inomérzésü poéta-irönak legszebb irása 
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. Né iá 
próbáljanak vele más nyelven diskurálni, 
ha találkoznak vele. 

— Legközelebb szóval ho\v do you do'-
val kell köszöntenünk. Jó, hogy tudjuk. 
Erről különben eszünkbe jut, milyen pom~ 
pásan ejti ki az angol szavakat I'almay 
lika a vSzázszorszép"-bctí ! 

— Nem csoda, tökéletes ahg'öl lady ' és ' 

K. SIMONYI MÁRIA, PETHÓ ATTILA 
Belvárosi Színház — „Rózsa" 

(Angclo fotográfiája) 

ÁGIIY BÜ£KE.: ABONYJ GÉZA - „~ 
Neinzeti Színház — „Fekete lovus? 

(Papp jelv.) 
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Martotj Sándor dr. és a felesege, Kovács 
Jenő dr. és neje, Dezsöí'fy László, Sziklay 
.fenő és a szerző még néhány tisztelője. 

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

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

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

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

Londonban ép ugy megállná a helvét, 
mint ahogyan megállja Budapesten. A 
„Százszorszép• közreműködői egyébkent 
most nagyszerű Százszorszép vacsorákat 
rendeznek. Az első estély a boldog kom-
ponistánál, a népszerű Zerkovítz Bélánál 
volt. A figyelmes háziasszony, a szép 
Zerkovítz 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 Színház egész vezető-
sége, a két Faludi, a Jenő meg a Sándorr 

Tapolczay Dezső, Marthon Géza, a diri-
gens, azután természetesen a három prima-
donna : líerényi Gabi, Vigh Manci,Palásthy 
Irén, Faragó Jenő, a szellemes librettistg, 

Mátray Erzsi, Gs. Alszeghytjrma, Mihályffy, Gaál, Ághy Böske, I 'elhês Sándor 
Nemzeti Színház — „Fekete lovas".„(A Hoffer-esalád) ŒW& MYÀ. 
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színhelyére., Az uj műsor már ízelítői ml 
Nagy Endréből. bemutatja egy hallat-
la.mil vidáui tréfáját. 

—- Mi újság még a Bárdos-színházak 
körül ? 

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

— Ugyan ne mondja ? És ki a vőlegény ? 
— Leitner Pál, a fiatal talentnmos 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 rlll-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 ig tudta, hogy ez a 
hires müve svéd nyelven is megjelent. 

— Ott volt „A sevillai borbély" rep-
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: liauroff Clara,aki rnost 
a Télikertben mutatja be nagy-
kulturáltságu művészetét. A 
bolsevizmus kitörése előtt a 
pétervári császári balletnek volt 
tagja és ott táncolt a kecses, 
ezüstcirádás, kék színben 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 újság vará-
zsával hatnak. Legutóbb a mün-
cheni Kammerspielenek volt 
tagja, 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 maga-
^abbrendü táncprodukcióknak. 
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KERÉNYI 
Városi Színház — 

GABI 
„Szazazurszc/)" 
(Angela fotográfiája) 

A Százszorszép előadásainak külön 
szenzációja az a hat nagyszerű toalett, 
amiket a pajkos Gigi személyesitője Ke-
rényi Gabi visel a három felvonás során. 
Hiszen láttunk mársok 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 premierrel egyidejűleg 
a mohó kombináció. Hogyan? Kicsoda? 
Kivel? Miért? A jámbor füszeresné, akit 
férje szombaton este elvitt a Városi Szín-
házba, másnap a barátnőinek elmesélte 

KERÉNYI 
Városi Színház -

GABI 
,Százszurszéi>" 
(Angela fotonra/iája) 

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-
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Förstner-nővérek szalonjában, mikor be 
jött Faludi Sándor, A Városi Színház 
igazgatója és kifizetett negyvennégy da 
rab ezrest, igazi bélyegezetlen kék ezrest 
a — Kerényi Gabi ruháiért! A! tehát igy 
vagyunk ? Tehát Kerényi Gabi és Faludi 
Sándor . . . Faludi Sándor és Kerényi 
G a b i . . . és 44.000 korona . . . Most már 
értjük í . . . 1 

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 „Színház, 
Élet"-tői. Mi tehát enge-
dünk a felhívásnak és le-
leplezzük a tényállást. Ke-
rényi Gabi ruháiért való-
ban Faludi Sándor fizetett 
ki 44.000 koronát a Först-
ner nővéreknéj, Faludi 
Sándor, a Városi Színház 
igazgatója. Figyeljünk jól : 
nem Faludi Sándor, a ma-
gánember, hanem a szín-
ház igazgató. Fizette pe-
dig a Városi Színház ne-
vében és megbízásából, 
mert a ruhákat a színház 
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 f 

KERÉNYí GABI 
Városi Szinház .Százszorszép" 

( Angelo fotografiaja) 

nyos mosollyal adták fel riválisok és 
irigyek egymásnak a kérdést, hogyan 
lehet az, hogy Kerényi Gabi színésznői 
lizetéséből százezrekel tud költeni toa-
lettre. É s megindul t a lavina, a pletyka 
és rágalom fantasz t ikus tisztátlan prja, 
mely nem kiméi semmit és valami különös 
szadista kedvteléssel veti magá t szín-
házi nőkre. 

Végül pedig jött a nagy szenzáció. 
Megérkezet t maga a nagy és csalhatat-
lan Hiteles Forrás, aki megcáfolhat lanui 
leplezte le, honnan vannak Kerényi Gabi-
nak olyan csodaruhái . A nagy Valakinek 
egyik hölgyismerőse éppen próbált a 
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SZiKLA\| JÓZSEF, VIGH MANCI 
Városi Slinház — „Százszorszép" 

• ' (Angela fotográfiája) 

Hová tünt el Krúdy? 

állapítani, mit csinál mostanában esténként 
Krúdy Gyula, hová jár, miért nem jön be a 
városba A nagy romantikus esténként beül 
a sziget par t ján 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 
leneklik, Krúdy belefekteti az evezőket, hogy 
el ne un j a magát a csónak, amig- ő odajár , 
azután felballag a partojn nyugodt, lomha 
járással , mintha maga volna az egyik Zathu-
reczky és beiií " égy kis óbudai csapszékbe, 
ahol csendesen iddogál matrózok, meg sváb 
legények társaságában, Savanykás bort mérnek 

az óbudai korcsmában, villanylámpa sem ég 
az asztal fölött," mégis jól érzi magátt ott 
Krúdy. ' 

Mikor aztán tires lesz nz üveg, elbúcsúzik 
szépen, a matrózoktól, a sváboktól meg a 
korcsmárostól, leballag a Dunapar t ra , beül az 
elhagyott csónakba, nagy rúgással belöki ma-
gét a csendes vizbe, melyen ezüstösen csillog 
a decemberi holdsugár. 

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

-A mpssengrr-boyoktól h regényolvnsó bak-
iisokig es vissza mindenki, tudja, -hojry K.rudy 

• Gyula évek hosszú sora óta a Margitsziget 
egyik legra jongóbb lakója, ü t t él feleségével, 
•gyerekeivel az egykori árpádházi királylány 
tündéri szigetén, a romok, a hervadt levelek, 

főváros közepén viruló romantika között , de 
u hídról kiszökkenő merész kis iv segítségé-
vel, itt terem közöttünk, a villanyfényes, 
c igaret tafüstös, kár tyás világban, amikor akarja. 

Eddig legalább igy 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 záratta 
magá t - rozoga konflisokban, nem mutatkozik, 
-Eltűnt. Váj jon hová let t? 

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

eltelejtett 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 varos az én darabomról beszél. 

— Szabad tudnom a címét ? 
Zugligeti kiegyenesedett. Jobbkezét mellénye 

gombjai közé dugtaésnapoleoni gőggel vágta ki : 

— Darabom cime Rózsa. Vígjáték 3 ícl-
ronásban! 

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 I 

— 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 szinlapon 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 — mondta a 
szerkesztő. De nem az iró, hanem az okirat-
hamisitó ! 

Zugligeti sápadtan hátrált. De az ajtóból 
visszasomfordált. 

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

— Két koronát a tintaköltségeimre ! 
— Hogy-hogy két koronát ? — kérdezték a 

munkatársak, megdöbbenve Zugligetf TOO" o 
árdrágításától. 

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

_ ? 
— O segített a munkámban. Ö volt a tárr 

szerzőm. 

tti-úy, S/igfclhy, Vrgl,, Pólya Gáspár, Major. 
Ní-öi iiti, Metzner, ÉÍ<9S, Rer, GedŐ, Jfeges, 

Rév, Csabay, Fodor, Garay, Tuszkay, Som 
A „Művészek Reklám Műhelye" tagjai. 
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Kubelik szenzációja 
Prága, — 

Hosszú évek multán 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-
manná lett. 

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

— Budapestre nincs üzenete ? 
— Dehogy nincs I Fáj t , hogy sokáig távol 

kellett élnem Magyarországtól. Hányszor gon-
dolok az igazán szép időkre amiket ott töltöt-
tem és barátságra, amellyel a 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 Daily News 
közölte fényképemet, mint „ma-
gyar hegedűs"-ét s ezt másnap 
kényteleç volt visszavonni. Nem 
hiszik, mily fáradságomba ke-

rült, hogy pi. 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 
gloriolát. Csak a zene érdekel. 
Mindenem, még orvosom is. 

— Hogyan ? 
— Egyszer például kinos orr-

műtétet hajtottak végre raj tam. 
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 u j 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 alatt, 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 Dunapat ti Színház művésznője. Ráskai Ferenc 
nGavallét" einiü darabjában tiint fel pompás 

játékával. 

a szenzációmat ? — Három hadigyerek is van ! 
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 rzre 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 magyan;!. 

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 
é s egyetlen más színészét se . 

(W.) 
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Bemutató az Andrássy-uton 
Bárdos Artúr népszerű kisszinháza, az An-

dréssy-uti Színház decemberi uj műsorénak 
nevezetességre hat kis darab. Hat darab kerül 
előadásra egy estén és mindegyik között van 
még magánszám is ! Az Andrnssy-uti Színház 
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-
tyuskám" 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 színpadi kisplasztika remekműve ez 
a kis operett, melynek szerepeit Kökény Ilona, 
Rajna Alice, Kacziány Oly, Boross Giza és 
Bársony István játsszak 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. U j név Szél Lajosé is, akit 
eddig csak a „Csibészkirály" librettistájának 
ismertünk. „Kis aranyos" cimmel egy végtele-
nül bájos városligeti jelenetet vitt szinpadra. 
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 
szinpadra „Bözsike" cimü darabjában, melynek 
főszerepét Bojda Juci játssza. 

Régi nagy sikerei színhely ?re 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 paraszt jelenetet irt „Véle-
mény dógába" cimen. Bársony és Somlai játsz-
szák hálás két figuráját. 

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

Wertheimer Elemér igazgató, Magaziner Böske, Virányi karmester, Galetta Ferenc, Péchy Erzsi, 
Kálmán Lajos titkár, Bródy István igazgató a Revüszinház előtt (Papp felv.) 

A „Pünkösdi rózsa" próbája után 
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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 császér-ut 
14. szám alatt, közvetleniil az Andrássy-uttal 
szemben és ez a műterem maga is látványosság. 
A régi házban, mely még abból az időből való, 
mikor egészen u j volt a Váci-körűt, 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 mind 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 fotografálja 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, megtörténik 
a felvétel. Innen van az, hogy 
Angelo minden képe egy-egy 
ónálló műalkotás, több — mint 
— fotográfia. A gép lencséje, 
a fényérzékeny lemez és papi-
ros csupán eszköz egy nagy 
tudással, végtelen Ízléssel és 
technikai raffinement-nal ké-
szült művészi alkoffe létreho-
zására 

Előkelő artisztikus ízlcs, 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 az átöltözkedés-

hez, egy-egy ékszeres ládika mindegyik, Odább 
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 fürge 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 színházi eseményről, 
a „Rózsa" és a „Százszorszép" bemutatóiról 
már Angelo u j 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 mér valóságos fogalommá lett. A képei-
nek más az ize, szine, zamatja, mint a többieké, 
egyéni izlés, 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 megfordul Bu-
dapest epész elite-társadalma. 

Péchy Erzsi és Galetta Ferenc 
a Revüszinház színpadi bejárójánál (papp R- /elv ) 
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' 1000,000,000 

HORVÁTH bÖáKE 
a Szinészegyesületi iskola növendéke 

(Papp Rezső felv.) ÚJHELYI NÁNDOR 

A Madách Szinház három jól sikerült egy-
felvonásos után u j ösvényre lép. December 
18-án egész estét betöltő három felvonásos 
színdarabot mutat be. A darab cime 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" cimü 
vígjátékok kitűnő szerzőjével szemben termé-
szetes, hogy a közönség fokozott igényekkel 
lép föl és méltán nem mindennapi produktumot 
vár. Újhelyi nem marad adós ezúttal sem 
publikumának. Uj darabja, melyet most a Ma-
dách Szinház szerencsés kézzel szerzett meg, 
még 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 u j pénzek 
irányában való törtetést — pihenni vágyik, 
kedvesen, őszintén akar végre már hódolni az 
élei 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 szállít, légvárakat épit, szóval 
— nem hagyják élni. A milliárdos, ki elvégre 
is pihenni jött át, ugy segit a helyzeten, hogy 
önönmaga — titkárjának adja ki magát 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 éhitott 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 
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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 hú László, Baló Elemér, Gárdos Kor-
nélia, Iványi Antal és Beleznay Böske. 

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

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 faj tájából 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, 
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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 
aggat ja tele magát szines, dekoráció selymek-
kel, mint a „modern táncmüvésznők". 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 rögziti fanatikus inspi-
rációval a néző elé. A mozdulatmüvészetek 
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-
mutatkozását, egy uj, nagy művésznőt ismert j 
meg benne, akiről nagyon sokat fognák még 
beszélni. 

A művészek, a szentek sorsa az övé és kell 
is, hogy elérje azt a jutalmat, ami az igaz 
művészetnek kijár. A kis " s iőke , germán 
leány, akinek pogány öröme, tulfinomoowj 
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 haj longását , 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 
garderöbja 1 






