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Még fülünkben cseng a „Kék tó" 
dalának megkapóan egyszerű melódiája, 
az ünnepi lárma, a lelkesedés paroxiz-
musának fülsiketítő és színházban 
mégis szívesen hallgatott tombolása 
mikor e sorokat írjuk, hogy beszámol-
junk a „János vitéz" régóta várt és 
végre ragyogó külsőségek közt bekö-
vetkezett reprizéről. Ugy érezzük, ma 
meddő munkára vállalkozunk. El-
koptattuk jelzőinket az utóbbi évek 
nagy színházi eseményeinek megírá-
sában, szókincsünk kimerült és már az 
allegóriák menedéket nyújtó berkeibe 
sem menekülhetünk. Nem toll és linta 
kell ide, hanem egy jó filmoperatőr és 
egy kifogástalanul működő grammofon. 
A modern technika e két tökéletesített 
reprodukáló szerszámát kellene segít-
ségül venni ahhoz, hogy szemléltetően 
megmutathassuk, mi ment végbe a ka-
rácsony előtti pénteken a Király Szín-
házban. Az őszinte ember sohasem 
restelkedik színházi nézőtéren hullatott 
könyek miatt. Az a szenzibilitás, 
amely előfeltétele annak, hogy egy 
darab, vagy egy jelenet meghasson, 
nem szégyelni való, mert bizonyos 
mértékig erény : tiszta, fogékony lélek-
ről tesz tanúságot. A múlt pénteki estén 
a szemek szegletében ragyogott könyek 
mégis értékesebbek voltak azoknál, 
amelyeket valamelyik darab elérzéke-
nyitő hatása vált ki : ezúttal az elő-
adás és annak külsőségei hatottak fel-
emelően a közönségre. 

Aki most hallja először a „János 
vitéz" nemesen csendülő muzsikáját, 
pedig lehetnek sokan ilyenek is, talán 
meg sem érti, mi megható van abban, 
hogy Fedák Sári magyar csikósbojtár 
gúnyában, árvalányhajas kalappal fején, 
karikás ostorral kezében megint odaáll 
a lámpák elé és elénekli híres, sok-
szor hallott belépődalát, amely ma már 
szinte népdalnak számit. 

En a pásztorok királya legeltetem nyájam, 
Nem törődöm az idővel, a szivemben nyár van. 
Szerelemnek forró nyara égeti a lelkem, 
Amióta azt a kislányt egyszer megöleltem. 
Be-bejárok a faluba édes Iluskámhoz. 
Az én nevem, az én nevem Kukorica János. 

A magyai operettszinpad egész dia-
dalmas fejlődését, másfél évtized leg-
nagyobb magyar sikerét jelenti ez a 
dal nekünk. Hogy tombolt a tapsi Hogy 
zúgott az éljen I Mint fehér galambok 
szárnyai repdestek a fellobogtatott 
zsebkendők I Zsebkendők lobogtak ti-
zenőt évvel ezelőtt is a „János vitéz" első 
előadásának estjén, de nem a színházban, 
hanem a politika arénájában, a parla-
mentben. Mikor Fedák Sári első izben 
énekelte hiressé lett belépőjét* ugyanak-
kor zajlott le a képviselőházban a hír-
hedt „zsebkendőszavazás", amelynek 
eredményei ma is kihatnak politikai éle-
tünkre. Á pénteki zsebkendő-lobogtatás 
szebb volt amannál : Fedák Sárinak 
szólt mint kivételes ünneplés, kivételes 
művészetért. Tizenöt évvel ezelőt még 
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senki se hitte volna, hogy ilyen nagy 
sikere lesz a „János vitéz"-nek. A két 
kitűnő iró, Bakonyi Károly és Heltai 
Jenő, akik Kacsoh Pongráccal, az akkor 
még ismeretlen kecskeméti tanárral szö-
vetkezve egy magyar daljáték keretében 
színpadra vitték Petőfi halhatatlan 
mesekölteményét, nem is álmodták, 
hogy ez a darab valaha nemzeti ünnep-
hez hasonló külsőségek mellett kerül 
az ötszázadik előadás küszöbére. 

Most megtörtént. A nemzeti érzés 
ujjáébredése és örvendetes izmosodása 
parancsoló szükséggé tette, hogy a 
Bécsből importált sallangos operettek 
helyét eleven magyar vértől lüktető 
magyar muzsikáju darab foglalja el. 
Ilyen csak egy volt és csak egy van : 
a „János vitéz". A repriz tehát egyben 
gyönyörű szimbólum is volt és ked-
vező alkalom arra, hogy a magyar kö-
zönség végre tüntető melegséggel adjon 
hódoló tiszteletének kifejezést Fedák 
Sári előtt, akit oly nemtelen rágalmak-
kal illetett néhány hónap előtt a tájé-
kozatlanság és a rosszakarat. Komoly 

TÓTH BÖSKE 1 

(Iluska) 
Király Színház — János vitéz* (Papp fetv.) 

és előkelő hivatalos fórumok már régen 
megállapították a gonosz mendemondák 
alaptalanságát, de hátra volt még a 
legfelső fórum. Fedák Sári színésznő, 
a legnagyobbak közül való, az ő ítélő-
széke a közönség, amely lesújt és fel-
emel, amelynek egyetlen intésétől függ 
a szinész élete. És a közönség ítélke-
zett. A „János vitéz" reprizén olyan 
ünneplésben volt része Fedák Sárinak, 
amilyent pesti színházban még aligha 
tapasztaltunk. A legviharzóbb tapsok 
is eltörpülnek amellett, amely pénteken 
este a Király Színház nézőterén fel-
harsant. Hiszen igaz : sok ünneplésre 
jogosult volt ebben az előadásban 
Bakonyi Károly, a finom és elmés 
szövegíró, aki Petőfi meséjét szerencsés 
kézzel, bravúros megoldással tudta 
színpadra ültetni, Heltai Jenő, akinél 
kedvesebb, szellemesebb dalszöveget 
nem irt nálunk még senki, Kacsoh 
Pongrác, akit szürke középiskolai 
matematiKa professzorból egyszerre a 
legjobb és legnépszerűbb magyar zene-
szerzők sorába emelte a „János vitéz" 

FEDÁK SÁRI, NÁDOR 
(János vitéz) (Bagó) 

Király Színház — „Jánor, vitéz" (Papp felv.) 
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!. felv. TÓTH BÖSKE, RASKÓ GÉZA 
(Iluska) (Strázsamester) 

Király Szinház — ,/ános vitéz" (Papp felv ) 

artiturája. De valamennyi fölött áll 
ec/ák Sári, akinek színésznői zseniali-
tsa adott életet Kukorica János alak-
inak másfél évtizeddel ezelőtt és aki 
élkül ez a repriz el se volna képzelhető. 
Mi okozta mindenek felett tizenöt év-

el ezelőtt ennek a magyar daljátéknak 
kerét? Tizenöt esztendővel ezelőtt nem 
olt m é s a külföldivel versenyképes 
»agyar operett : London és Bécs szál-
totta számunkra ezt a műfajt, a könnyű 
azai zenét pedig a népszínművek ad-
ík, amelyeknek elkoptatott, sablonra 
iró formáját kezdte alaposan megunni 
közönség. Valami uj és ! rendkívüli 

ellett és jött a „János vitéz". Ez a da-
)b magyar maradt anélkül, hogy akár 
z operett, akár a népszínmű műfajába 
3dródott volna. Lehetővé tették ezt 
akónyi elmésen megoldott szövege, 
leltai remekbe készült versei, Kacsoh 
wenciózus, friss zamatu zenéje és Fe" 
ák Sári, aki az operett levegőjét vegyi-
;tte a magyar alföld ákáclombos illa-
íval. A régi népszínművek aligha jönnek 
issza, de a régi „János vitéz"-nek 
issza kellett jönnie. Vissza kellett jön-

nie éppen most, amikor olyan időket 
élünk, amelyekben különös szükség van 
magyar faji öntudatunk ápolására és 
fenntartására, amikor könybe borul a 
szemünk a háromszínű lobogó láttán és 
édes melegség szállja meg szivünket, 
mikor a derék Bagó ajkán felcsendül ez 
az egyszerű nóta : 

A fuszujka szóra 
Fölfutott a fára, 
Az én édes galambomnak 
Csókra áll a szája. 

Pe'őfi verselt igy valamikor, a nép-
dal hangja ez és Heltai Jenő zseniálisan 
illeszkedett ebbe a hangulatba. 

Négyszázhatvanötödször került mult 
pénteken előadásra a „János vitéz". A 
Király Szinház teljesen átérezte a ne-
vezetes repriz jelentőségét és elsőrangú, 
vagy ahogyan mondani szokás : pará-
dés előadásban hozta szinre a népszerű 
darabot. Fedák Sári Kukorica Jancsija 
mellett minden szerep a legkitűnőbb 
személyesitőt kapta. Iluska kedves, ro-
konszenves alakját, melyet annakidején 
Medgyaszay Vilma vitt színpadra, poé-
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(ikusan elevenítette meg H fiatal Tóth 
Böske, aki már a Margit Színházban 
feltűnt kellemes hangjával, természetes 
játékával. Olyan, amilyennek a nóta 
leirta: 

Van egy szegény kis árva lány. 
Nincs apja, nincsen anyja, ki szeresse. 
Van egy barátja, a magány 
És a patakban mos reggel, este. 
A mostohája szidja, bántja 
Az árvalánynak rossz a sorsa, 
A kis patakban a leányka 
Fehér ruháját mossa, mossa. 

Derék alakitót kapott a gonosz mos-
toha szerepe is. Bagó egykori kreálójá-
nak, a felejthetetlen emlékű Papp Mis-
kának özvegye, Tárnoki Gizella játssza 
most ezt a szerepet. A bergengóciai 
király lányának csillogó köntösében 
Hegyi Anna bizonyul ismét tehetséges 
és széphangu énekesnőnek.'A hűséges 
Bagó nótáit Nádor Jenő énekli kelle-
mos, friss hangján, a bergengóciai király 
mókáinak pedig * Rátkay Márton ellen-
állhatatlan humora ad izt. Elsőrangú 
ez az együttes, frissen pezsdülő az egész 
előadás, de az éltető eleme az egész-

nek Fedák Sári mint Kukorica Jancsi. 
A magyarságot, a színésznői zseniali-
tást, az alföldi bojtár-virtust, a huszárt 
ünnepelték benne és a közönség ugy 
érezte, erős aktuális szimbólium van 
abban, mikor János vitéz elbúcsúzik 
Iluskától, mert a huszárok közé áll. Ez 
is egyik hires dala a darabnak, perce-
kig zúgott utána a taps. 

Megálmodtam reges, régen, 
Hogy te lész az üdvösségem, 
Te leszel az éltem édes párja, 
Egymásé leszünk mi, te meg én. 
Most valóra vélik álmom : 
Menyasszony vagy látom, látom, 
Megcsúfolt, kigúnyolt bár menyasszony, 
De az enyém, mégis az enyém, 
Hej, de mostan válok, 
Katonának állok. 
Elmegyek huszárnak messze földre én, 
Szép Iluskám szentem, 
Ne felejts el engem, 
Visszajövök én még, biztat a remény. 

Fedák Sári nagyon elfogult volt a 
darab elején. Meghatotta a nem várt 
nagy ünneplés és bizonyára elérzé-
kenyitette a rég nem játszott legked-

II. felv. NÁDOR, FEDAK SÁRI, HEGYI ANNA 
(Bagó) (János vitéz) (királykisszony) 

Király Szinház — » János vitéz" (Papp felv.) 
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lM'FKAY MÁR TON és a miniszterek 
(francia király) 

Király Színház: „kínos vitéz- (Papy felv,) 

vesebb szerep is. De az egyéni érzések 
felett csakhamar úrrá lett a színpadi 
játék, az igazi Zsazsa-temperamentum, 
amely magával ragadja a szereplő-
társakat és az egész közönséget. Ra-
gyogó diadala ez a régi uj alakítás 
Fedák Sárinak, a kitűnő embernek és 
Zsazsának, a legnagyszerűbb magyar 
színésznőnek. 

Meglepetés volt a közönség számára 
a szinpad pazar képe is. Csupa pom-
pás, uj diszlet, nagyszerű kosztümök. 
A „János vitéz"-nek ez az „uj" kiállí-
tása már régen készült (ma százezrekbe 
kerülne), amikor a Király Színház együt-
tese Bécsben, a Carltheater-
ben játszotta nagy sikerrel 
Bakonyi-Kacsoh daljátékát. 
Budapesten azontúl is a régi 
kiállítással ment a „János 
vitéz", de a mostani uj cik-
lusra természetesen ezek a 
féltve őrzött kincsek kerültek 
a színpadra. Csak Kukorica 
Jancsi • árvalányhajas kalapja 
maradt a régi, az a zsitos kis 
kalap, amely ma már törté-
neti ereklye : Újházi Edétől 
kapta Fedák Sári a „János 
vitéz" bemutatójára. 

A nézőtéren csupa estélyi 
ruha, frakk, ragyogó éksze-
rek, pompa, parfömillat. A 
magyar főváros legelőkelőbb 
közönsége, igazi théâtre 
parée, amilyent parancsszóra 
nem lehetett volna össze-
gyűjteni. Ezek önként jöttek 
el a „János vitéz" reprizére 
mult pénteken, mint aho-
gyan a lelkesedés spon-
tán megnyilatkozása volt 
a folyton megujuló taps, él-
jenzés, örömujongás, kendő-
lobogtatás. És igy lesz ez 
most minden este Január-
ban megint jubilálunk : az 
uj életre keli „János vité/."-
nek l<;sz az ülszá/.adik elő-
adása. 

Irodalmi kávéházban 
Az egyik asztalnál az iró 
egy feketét rendelt. 
A másik asztalnál a színész 
egy feketét rendelt. 

És szólt az iró: 
ebből a színészből én csináltam embert. 
És szólt a színész : 
ebből az íróból én csináltam embert. 

(sz.) 
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Irta : PÁSZTOR ÁRPÁI) 

Ha utoljára gördült le a függöny ? [ 
Hányszor hallották és mondtuk ezt 

a frázist, de mögéje még alig néztünk. 
Mit érez a szinész, mi történik vele, 
ha csakugyan utoljára gördül le a füg-
göny. Hogyan ébred fel másnap reg-
gel, milyen lesz a holnapja, a holnap-
utánja és azután minden napja ? 

Pedig nem lehet érdektelen lélektani 
probléma a színpadról elvonult szinész. 
Nem a kis csillagocskákat értem ezalatt, 
akik csak felvillantak a színészet firma-
mentumán, egy-két szerepben sikerük 
is volt, azután csendes polgáremberek, 
jó háziasszonyok, kedélyes kereskedők, 
vagy könyvügynökök lettek ; — nem ! 
a színészet legnagyobb neveiie gon-
dolok . . . 

Például Blaha Lujzára, akit a minap 
meglátogattam. 

Nála, a vele való beszélgetés során 
kezdett érdekelni ez a kérdés. Igaz-e, 
amit Petőfi mond a színészről Egressy 
Gáborhoz irott gyönyörű költeményé-
ben : 

. . . a szinész végzete. 
Lekötve csügg ő egy rövid bilincsen : 
Ez a jelen ; csak erre számolhat. 
Mert a jövőhöz semmi köze nincsen, 
Ha a jelennek biztos fövenyébe 
Le nem bocsátá hire horgonyát : 
Elmegy nevével az idő hajója, 
És menni fog az örökléten át. 

Igaz-e az? Ha a szinész eltűnt, le-
tűnt a deszkákról, nevével elfut az idő 
hajója ? Hiszen Kean, Talma, Rachel, 
Déryné, Hollósy Kornélia, Egressy Gá-
bor, a Lendvayak neve még ma is él, 
pedig az idők árja már elsodorta 
„je)en"-ük biztos fövényét. 

És Blaha Lujza ? 
Hiszi-e valaki, hogy neve nem marad 

fenn évszázadokig? 
Meggyőződésem,, hogy a kivételes 

nagyságú színészek neve éppen ugy 
megmarad, mint más nagy művészé. 
Játékmodoráról nem is beszélek. Az 
önkéntelenül átöröklődik generációkon 
és ha valaki elemeire akarná bontani 
a mai magyar színpad uralkodó szi-

(Pnpp felv.)l 

TÓTH BÖSKE 
Iluska, a tündérkirálynő) és a tiindérleányok 

Király Szinliáz : „János vitéz" — 
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nészeinek játékát, biztosan vissza kel-
lene menni a Nemzeti Szinház és 
a Népszínház klasszikus korára. 

A nagy szinész neve már akkor is 
fennmarad, ha „utoljára gördült le a 
függöny". 

De ő maga megtalálja-e helyét oda-
haza, kis lakásában, a szobában, ahol 
nincs közönség, nincs diszlet, nincs 
rivalda és nincs szerep. 

Milyen az öreg szinész estéje? 
Erre a kérdésre villant egy fénysugár, 

amikor meglátogattam Blaha Lujzát. 
Önkéntelenül vallomást tett. 
Beszélt, mesélt azon a bűbájos han-

gon, amelynek nincs párja a világ 
egyetlen színpadán sem. A szeme vil-
lanása, a hangja a régi. A Suhancé, 
a Finom Rózsié, e Szókimondó asz-
Szonysegé. 

Az univerzális művész 
árad ki belőle, mert univer-
zálisan emberi. És beszéd 
közben egyszerre csak azt 
mondja : 

— Nem tudom mért, de 
minden este hét órakor 
olyan izgatott leszek. Öl-
tözködni akarok menni át 
a színházhoz. Félek, hogy 
lekések. Azután eszembe 
jut : „Te szegény bolon-
dos, hiszen nem te jálszol 
már. Mások játszanak. 
Vagy szombaton. Idegesen 
nézem a heti műsort. Váj-
jon kitűztek e ?" 

Mosolyogva rázza meg 
bánatos fejét : 

— Nem, nem tűztek ki. 
De azért ne higyje, hogy 
szomorú vagyok í — tette 
hozzá Itthon leülök a ka-
napéra és elgondolom, 
hogy mit is játszhatnék . . . 
játszom ma. A gondolko-
dásból valóság lesz, ugy 
érzem, hogy a színpadon 
vagyok, a régi kedves nép-
színházban, amikor még 
nagy gázcsillár égett a kö-
zépen és a rivalda is gázvi-
lágítás v o l t . . . Játszom az 
pn drága, kedves, szép 

szerepeimet, együtt énekelek Tamássy-
val, Vidorral, az öreg, nem ! a fiatal 
Solymossy a népszínművek Icig zsi-
dója, elém lép Szirmai, mint Napoleon, 
behunyom a szemem és a fehér hajú 
muzsikáló óra hangú Nagymama va-
gyok . . . Ha este hét óra van, én nem 
unatk >zom, nem vagyok szomorú. 

Megilletődve hallgattam. 
Ilyen hát az öreg szinész estéje. 

A játék — néki a valóság! — tovább 
kiséri és az ábránd, az álmodozás hü 
marad hozzá. De lehet-e másképpen? 
Aki annyi száz és ezer estén át az 
álmok és ábrándok művészetének volt 
a hirdetője, megszemélyesítője, öreg 
korára hütelen lehet e önmagához. Az 
öreg színész sohasem öreg — de min-
dig szinész. Lénye a művészet és az 
nem hagyja el, mert akkor a lelke 

P. TARNOKY GIZI • 
(A gonosz mostoha) 

KIRÁLY SZÍNHÁZ: János vitéz' 

CSISZER 
(A falu csősze) 

(Papp felv.) 
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hagyja el. Az a szinész, aki vissza tud 
vonulni a magánéletbe és lesz keres-
kedő, impresszárió, politikus, vagy mit 
tudom én mi, — csak komédiás volt 
a színpadon, de sohasem igazi művész. 

Az igazi szinész este hét órakor ide-
ges lesz, nyugtalan, hogy n^m késik-e le ? 

És lehunyja a szemét és ha egyedül 
van is, játszik, gyönyörködik, gyönyör-
ködtet, hallja a tapsot — ki tudja? 
talán meg is hajlik az álmok szivárvá-
nyos függönye előtt. 

Vajjontel jesit i -ea művésznő 
a gyógyszerész ur Kérését? 

„Hüvésznő, Kérem, mint régi 
üzletfelemet, 
reklámcélra adjon egy 
çlismerô levelet, 
hogy évek óta használja 
őszülés ellen remek 
hajfestő szeremet." 

(sz.) 

P. TÁRNOKY GIZI, TÓTH BÖSKE 
(a gonosz mostoha) (lluska) 

Király Színház — János vitéz' (Pupp Jelv.) 

A zsába díszelőadásban 
— Szilveszter est a Vígszínházban — 

Közel harmad évtizedes munkálkodás után 
először jut eszébe a Vígszínház gárdájának, 
hogy a maga javára is játsszék egyszer. Elő-
adást rendez a nyugdíjintézetének hasznára. 
Azt is ugy csinálja, hogy boldog lesz, aki 
jelen lehet az előadáson. Lesz ennek az elő-
adásnak egészen appart emléklapja is, de bi-
zohy feledhetetlen marad annak számára is, 
aki mér lem juthat a nagyon korlátolt szám-
ban megjelenő diszes emléklaphoz. 

Szerdán, december 31-én uj betanulással, 
kivételes szereposztásben adják a Zsábát, 
amelynek pályafutásában mér szerepel egy 
emlékezetes Szilveszter-est, az 1901-iki. Akkor 
ugyanis másnap a magyar ciklus kezdődött és 
azzal kettétépte a hires, vidám darab előadá 
sainak a sorozatát. Az a Szilveszter est is 
ugyancsak mulatságos volt. De mi volt az ahhoz 
az esthez képest, amelynek szinlap^a igy fest : 

A zsába i 
Bohózat három felvonásban, irta : HENNEQUIN 
és DUVAL, fordította: MOLNÁR FERKNC. 

SZEMÉLYEK : 
Barizard, kályhagyáros . Góth Sándor 
Colette, a felesége Varsányi Irén 
Marcinelle, orvos .. Hegedűs Gyula 
Suzanne, a felesége ... Gothné Kertész Ella 
Özv. Leclapierné... ... Haraszthy Hermin 
I.ehuchois őrnagy Balassa Jenő 
Zenóbia . . Hrgedüs Gyuláné 
Inas Csortos Gyula 
Szobaleány .. Lendvay Lola 
Theodor . ... ... Kertész Dezső 
A szép Fenandéz Thurzó Elvira 

Ez a szinlap egészen txira kiadásban lesz 
kapható az említett emléklapon. A szereplők 
neve nem lesz kinyomatva, hanem sajátkezüleg 
ráirja a nevét minden egyes közreműködő, ugy 
hogy igazán értékes és kedves autogremm-
gyüjtemény lesz e?. Idejében jelentkezzék, aki 
meg akar j i szerezni a kétszáz példányban meg-
jelenő emléklapot. 

Közölni fogja a lap Molnár Ferenc írását is. 
Az estét ugyanis egy újévi köszön'ő vezeti be, 
amelyet Molnár Ferenc ir, és amelyet Góth 
Sándor tog elmondani. Góth Sándoron kívül 
Varsányi Irén és Góthpé-Kei tész Ella is szere-
pelnek majd a függöny előtt hegyes kisóvációk-
kal, amelyeket a közönséghez fognak intézni. 

Klőször lesz alkalma a közönségnek, hogy 
felülfizetéssel is legyen hálás a Vígszínház 
művészei és művésznői iránt ; a nyugdíjintézet 
ugyanis köszönettel fogadja a íelülfizetést. 

Az bizonyos, hogy a Szilvesztez»est első 
hírére mái megindult a Versengés a jegyekért 
és az első páholy kétezer koronáért kelt el. 
Egyénként oly ambícióval készülnek az estére 
a művészek és művésznők, hogy egy félig-
meddig jó hely is ezreket fog érni, és kétség-
telen, hogy nagyszerű szilveszteri mulatság 
vár azokra, akik jegyhez jutnak. 
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Kukorica Jancsiból egyszerre figyelmes és 
gondos háziasszony lett, a repríz emelke-
dett hangulatának gyors múlását meg-
gátolták a zamatos borok, szóval mindenki 
jól mulatott. 

—JCik voltak ott? 
— Mindenek előtt a vezér : Beöthy 

László a feleségével, azután Hegedűs 
Gyuláék, Rátkay Márton és a felesége 
Lábass Juci, Molnár Ferenc, Karvaly 
József, a kitűnő festő, Bakonyi Károly, 
Kacsoh Pongrác, a szerzők, Szabó Nándor. 

— Ki az a Szabó Nándor ? 
— Egy nagyon kedves, szeretetreméltó 

ember, a színházak igazi régi barátja, 
Zsazsa régi nagy tisztelője, aki jelen volt 
Zsazsa minden nevezetes fellépésénél. 
Beöthy László felköszöntőt is mondott rá. 
Idézte azt a generálist, aki Grácban, egy 
katonai banketen f elk őszön tött valami fő-
herceget, mint a custozzai csata „nézőjéu-t. 

RÁTKAY MÁRTON, HEGY! ANNA, FEDÁK SÁRI, RASKÓ GÉZA 
(francia király) (királykisasszony) (János vitéz) (Strázsamester) 

Király Szinház — .János vitéz" (Papp felv.) 

INTIM PISTA, hogy volt-e banket a 
„János vitéz* nagyszerű reprize után ? 

— Volt és mégsem volt. Az előadási 
követő lakon a ugyanis nem volt olyan 
banket jellegű, amilyenek a szokásos 
premier-vacsorák szoktak lenni a Fészek-
ben, bár ez a vacsora is fészekben volt : 
a Zsazsa fészkében. Mikor vége volt a 
sok kihívásnak, lelkes tapsnak, ujrázás-
nak, egy kis meghitt társaság felkereke-
dett és elkísérte otthonába Zsazsát. Pompás 
magyaros vacsora fogadta a vendégeket, 
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Kép a második felvonásból 
A balsarokban Rátkay (francia király) 

Király Szinház — „János vitéz' [Papp felv.) 

tett és betért a legelső férfidivat-üzletbe. 
Volt ott mindenféle fajta, frakk-ing, csak 
épen 44-es nem, pedig Heltainak arra volt 
szüksége. Egyik üzletből ki, a másikba be, 
ez is eltartott egy félórát, amig végre a 
Rákóczi-uton egy üzletben előkerült végre 
egy 44-es nyakbőségü ing. Potomság volt 
az egész : mindössze háromszáz koronába 
került. Mikor azután otthon Heltai gálába 
vetette magát, egyszerre elkezdett szívből 
kacagni. Eszébe jutott, hogy annak idején, 
tizenöt ~esztendővel ezelőtt kereken 300 
koronákat kapott egyszer s mindenkorra 
a „János vitéz* összes verseiért. És most 
ugyanennyit [adott ki egy ingért, hogy 
frakkban nézhesse meg a „János vitéz" 
négy szászhatvanötödik előadását. 

— Hát bizony, olyan szomorú dolog ez, 
hogy csak nevetni lehet rajta. Hát még 
ha meggondoljuk, milyen kevés az a 300 
korona ma is, ha teszem nem Budapesten 
hanem külföldön akarjuk ezt a kis össze-
get elkölteni : 

— Az ám, a valuta furcsa problémája 

Beöthy mint a „János vitéz"[nézőjét köszön-
tötte fel a derék Szabó Nándit. 

— Nagyon kedves lehetett. A nevezetes 
reprizen persze ott voltak v szerzők is ? 

— Természetesen. Kacsoh Gráci maga 
dirigálta az egész előadást, sőt maga 
tanította be a zenekart. Ugy dolgozott, 
mintha premierre készülne. És hogy teljes 
legyen az illúzió, szünetek közben a szín-
házi gonosz fiuk mindig azzal boszantot-
ták, hogy vésztjósló tekintettel mondogat-
ták : „ Vigyázz, attól félek, nem lesz sikere 
a darabnak /•' Megjelent a nevezetes előadá-
son Heltai Jenő is, a „ János vitéz" versei-
nek finomlelkü költője, pedig kis híja, 
hogy le nem maradt az estről. Délután 
ugyanis, mikor öltözködni kezdeit Heltai, 
megdöbbenve vette észre, hogy nincs 
frakk-inge. Manapság bizony ritka alka-
lomkor ölt magára frakkot az ember, Heltai 
se pompázik minden nap : nem tudta, hová 
rakták a frakk-ingeit. Keresett, kutatott, 
felhányt minden szekrényt, fiókot, hiába. 
A meddő keresés után kapta magát, lesie-
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a legbolondosabb dolgokat produkálja. 
Hallottak már a hires Chappelről ? 

— Ki az ? 
— Amerika legnépszerűbb moziszinésze. 

A minap a Royal-Apolloban is láthatták 
egy filmen. Ennek a szerencsés művész-
nek magának több fizetése van, mint 
Budapest összes színészeinek : kereken egy 
millió dollár garantált évi fizetése van, de 
megkeres külön fellépésekkel még ennél 
is többet. Hogy mennyi az ? Koronákban 
nem is lehet ma kiszámítani hirtelenében. 
De azért van ennek a nagy valuta- diffe-

renciának előnye is : amikor a budapesti 
ember dollárban kap pénzt. 

— Igen ám, de ki kap ma dollárban 
pénzt Budapesten ? 

— Bátran kérdezhették volna többes 
számban, mert többen is kaptak. Itt van 
mindenekelőtt Molnár Ferenc, aki nemrég 
három darabját adta el Amerika számára 
és most háromezer dollár előleget kapott. 
Ez a háromezer dollár ma négy száznyolc-
ezer koronát jelent. Képzelhetik, mennyit 
fog még Molnár kapni, lia majd előadják 
a darabját ! Dollárok boldog birtokosa lett 

Nagy Endre, Bánhidy Ilona, Lólh lia, T. Halniy Margit, B. Kovács Andor, Kabos Gyula, 
Hegedűs Ferenc, Gróf Eszti 

A „Piri papája" első felvonása utá,n (üunaparli Színház) (Papp fclv.) 
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1'ászt or A ipád is, akitől F elek y hároly, 
h nemrég ittjárt aiuerikui magyar szinliáz -
igazgató megszerezte előadásra, a „ Venger-
gák"-at. Most megküldte az előleget : ezer 
dollárt. Az osztrák-magyar bank száz-
harminchatezer koronát fizetett ki érte. 
És dollárokat kapott Ruttkay György is, 
akinek „Keringő" eimii darabját vitte 
magával Amerikába. 

— Mit csinál most Pásztor Árpád ? 
— „Most" valószínűleg az Operaháznál 

jár, hogy jegyet vegyen a „Jancsi és 
Juliska" előadásához, mert kisleányát, a 
dundi kis Enikőt akarja karácsonyra 
ezzel a tündéri látványossággal meglepni. 
Ez lesz a szinmüiró Pásztor Árpád kis-
leányának első színházi szereplése. Egyéb-
ként pedig boldog Pásztor Árpád : nagy 
sikerrel felelevenítették a Vígszínházban 
a „Vengerkák"-at és rendkívül nagy si-
kere van a „Kelemenek"-kel. 

— Hát azt hol adják ? 
— Minden könyvkereskedésben. A „Kele-

menéku nem színdarab, hanem regény, 
ahogyan az iró nevezi „kis regény 1919-
ből". Csodálom, hogy még nem olvasták. 
Siessenek vele, mert elfogy az első kiadás. 
Budapestnek, mindnyájunknak regénye 
ez a pompás kis kötet, amely egy pe$ti 
család történetét irja le és a kommuniz-
mus alatt játszik. Eleven, mindnyájunk 
által ismert emberek élnek, mozognak az 
előtérben : a kissé pipogya, de derék 
nagykereskedő : „Kelemen Péter gomb-, 
kézmű- és norinbergi-árukereskedő". Nusi 
asszony, a felesége és a Gyuri Hu, 
azután dr Kohut, aki senkiből lett valakivé 
n proletárdiktatúra alatt És a háttérben 
ott vannak mind a vörös rémuralom le-
tűnt főszereplői, Kuu Béla, Pogány, Vágó, 
Szamuelly és a többiek. A regény cselek-
ményébe belejátszik az egész proletár-
uralom és annak minden keserves tar-
tozéka : a lakásrekvii-álás, az üzembiztos, 
a házbizalmi, az ékszerclrejtés, a csengő-
frász. Érdekes, nagyszerű megfigyelé-
sekből épített, kortörténeti adatokat szol-
gáló és mégis mulatságos könyv Pásztor 

Árpád uj regénye. Többet cs igazabbat 
mond a vörös uralomról, mint a diktatúra 
történetét feldolgozó bármely más könyv. 

— El t'ogjuk olvasni. Darabot nem ir 
Pásztor ? 

— Egyelőre nem. Készen van egy másik 
regénye is, amely tavasszal fog meg-
jelenni, azután készen van régen „Az 
örök dal" cimü drámája, amelyet a Nem-
zeti Színház szerzett meg előadásra, de 
valószínűleg még ő előtte fognak bemu-
tatni Amerikában. 

— Hát Ruttkay nem ir uj darabot ? 
— Már irt. Az lesz a Vígszínház leg-

közelebbi újdonsága és nagy szenzációkat 
fog hozni. A „Keringő" szerzője most jön 
még csak igazi formájába. 

— Egyéb újságot nem tud ? 
— Sajnos, nem szolgálhatok többel. Az 

emberek most unalmasak, mindenki kará-
csonyi ajándékokat vásárol. Én is sietek, 
mert még töméntelen dolgom van. Csó-
kolom a kezeiket. 

Egy színésznő imája 
Istenke, ha Nusidat szereted 
Susi, ne Kapja meg a szerepet. 

(sz.) 

J I F J A B B U H E R Ö D Ö N , < 
az UHER f i lmgyár r. t. főr«ndez5je \ 

J GyaKorlati J 
<> moziakadémiája j 
à Elsőrangú szakerők közreműködésével, À 
à M e g n y í l i k I 9 T O J a n u á r 1 - é n . A 

} IV., Koronaherceg-utca 2 . V. (Lift) l 
a je lentkezések k o r l á t o l t s z á m b a n a 
\ fogadtatnak : Január 1, 2, 3-án a 
° délután 2—6-ig. \ 
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BÁNHIDY ILONA LOTH ILA 
(a színésznő) (Piri) 

Dunaparti Színház: .Piri papája" (Papp felv.) Dunaparti Színház \ „Piri papája" (Papptelv) 

A Színházi Élet au 
Két évvel ezelőtt a Színházi Elet 

honosította meg az úgynevezett auto-
gramm-délelőttöket, amelyeken kedvelt, 
népszerű színészek, színésznők, művé-
szek és írók a Színházi Elet Erzsébet-
körúti boltjában névaláírásokat adtak 
albumba, levelezőlapra, arcképre, em-
léklapra őszinte örömére azoknak, akik 
az autogrammgyűjtés sportját űzik. A 
mult évi októberi forradalom, majd a 
rémes emlékű proletárdiktatúra elnémí-
tották ezeket a vidám, intim délelőttö-
ket, amelyeken fiatal leánykák dallamos 
csicsergése verte fel a Színházi Élet 
boltjának vasárnapi csendjét. Az auto-
gramm-délelőttök hosszú hónapokkal 
ezelőtt abbamaradtak, de a népszerű 
intézmény nem szűnt meg, csupán el-
szunnyadt. 

Most felébresztjük hosszú álmából. 

ogramm-délelőttje 
Ismét megkezdődnek az autógramm 
délelőttök és vasárnap, január 3-án 
fél tizenkét órakor szívesen látunk min-
den érdeklődőt a Színházi Elet Erzsé-
bet-köruti boltjában. A diadalmas „János 
vitéz" nagysikerű reprizének alkalmából 
ezúttal Fedák Sári, Rátkay Márton és 
dr. Kacsoh Pongrác osztanak autogram-
mokat. 

Szerelem vására 
Vigszinhiz 

Varsányi Irén. fl szemed könyes lesz, 
amint elnézed, 

most nagyon meg vagyok hatva, 
majd legközelebb irok róla valami 
elméset. 
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Árnyékkép-pályázat. 
Második soroza t 

A Quanauf-cég érdekes találmánya, a szihuett-fotografiák, melyekből mult számunkban egy 
sorozatot közöltünk, nagy érdeklődést keltettek és általános tetszésre találtak. Mai számunkban 
kilenc képből álló u j sorozatot mutatunk be, ismét a fővárosi szinészvilág kitűnőségeiről készült 
felvételeket. Azok között, akik a legtöbb árnyékkép eredetijét kitalálják, ismét öt teljes kép 

sorozatot sorsolunk ki. A megfejtések beküldésének határideje 1920. január 6-ika. 
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Nagy Endrének a Dunaparti színházban be-
mutatott háromfelvonásos bohózatának hőse 
Piri papája Dr. Lóránt köz- és váltóügyvéd 
nem éppen a legideálisabb férjek közül való. 
Bár tul van már a negyvenen, deresedik a feje, 
mégis csélcsap és könnyelmű. Szereti a pezs-
gőt, az éjjeli dáridókat és főleg a nőt. Reggel 
sőt délben jár haza a családjához és ezek után 
csak természetes, hogy nem izlik neki a finom 
sonkafelvágott, amit a felesége, a szerető, 
gyöngéd nő feltálal neki, inkább korhelylevest 
és ecetes uborkát kiván . . . Érthető, hogy ezek 
az éjjeli kiruccanások, amiket ő „fontos tanács-
kozásoknak nevez" sokáig nem maradhatnak 
titokban a feleség előtt és egy szép napon, 
a mikor Som Alice színművésznő valami cse-
lédügyben keresi fel Dr. Lorántnét kiderül min-

KABOS GYULA 
(Ü!*yvédbojUr) 

.Punaparti Színház : .Piri popója" (Popp felv.) 

den. A két asszony ugyanis annyira összeba-
rátkozik, hogy már együtt akarnak színházba 
is menni. Dr. Lorántné akkor bemutatja leg' 
ujabb barátnőjét a férjének és most kipattan 
minden. A színésznő ugyanis jóismerőse már 
dr. Lorántnak s ezt első zavarában el is árulja. 
A legújabb sütetü barátságnak érhetően persze 
vége, de a családi boldogságnak is, mert az 
asszony, aki eddig csak sok mindent sejtett, 
most már a letagadhatatlan valóságot is tudja. 
Tanuja ennek a rohamosan fejlődő családi 
tragédiának a házaspár egyetlen leánya, a 
bakfis korban levő Piri, aki elhatározza, hogy 
elejét veszi a tragédia további folyamatának 
megmenti édesapját és visszatéríti őt a családi 
tűzhelyhez. 

A második felvonás a színésznő lakásán ját-
szódik le. Ide megy el Piri édesapjáért. Ked-
ves, gyermeteges nyíltsággal kéri a színésznőt, 
hogy adja vissza neki az édesapját. A színész-
nőt meghatja a kisleány naivitása, drága köz-
vetlensége, ígéri, hogy a maga részéről min-
dent megtesz, hogy visszakaphassa a papáját. 
De közben el is bujtatja a kisleányt, mert a 
Papa megérkezik. Egy nagyszerűen megkom-
ponált jelenet után, mely a színésznő és az 
ügyvéd között megy végbe s amely már azzal 
végződik, hogy a kisleány nem hogy vissza-
kapná a papájá t , de még inkább elveszíteni 
készül, mert a színésznő és lovagja a legtel-
jesebben megértik egymást, megkapó fordulat 
következik. Dr. Lóránt meggyanúsítja o szí-
nésznőt, hogy megcsalja s át akarja kutatni a 
lakást. A színésznő nem engedi, miáltal még 
inkább megerősödik a gyanúja, végre is erő-
szakosan nyitja föl a szoba ajtaját , melyen 
tul a vélt szeretőt sejti. A szobából a gavallér 
helyett saját leánya jön ki. Az apa ás leány 
között nagy jelenet fejlődik ki, amelynek során 
azonban a kis leény győz. Dr. Lóránt köz-
és váltó ügyvéd, a csélcsap gavallér, a nők 
barája teljesen megtér, s különösen amikor 
leánya ügyes ötlettel arről is meggyőzi, hogy 
a színésznő hütelen, elhatározza, végkép szakit 
a színésznővel s lányát átkarolva indul hazafelé. 
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B. KOVÁCS ANDOR 
(Dr. Lóránt) 

Dunapatti Szir.ház : „Piri papája" (Papp ]elv.) 

A harmadik felvonásban aztán valóban min-
den elsimul, a feleség-, aki nagyon szereti férjét^ 
megbocsát s a férj, aki alapjában véve mindig is 
a feleséffét szerette, bo'dogan melegedik fel 
újból a családi tűzhelynél. Az egész darabon 
átvonul még egy tragikomikus szerelem, amely 
Piriké és az ügyvédbojtár között játszódik le. 
Ez a szerelem a vidámság jegyében indul, 
tragikussá csak egyszer válik, mikor is a kis-
leány az ügyvédbojtárt a szinésznő lakásán 
találja, ki azonban amint később kisül, csak 
egy operett-librettójának felolvasása céljából 
látogatta meg a színésznőt, amire ha nem is 
éppen azonnal, de kis idő múlva rendbe jön 
minden. 

A darabot legjobban két jelzővel lehet meg-
világítani. Kedves és mulatságos. A dialógu-
sok páratlanul frissek, gördülékenyek, különben 
is mind a három felvonás oly simán és zök-
kenés nélkül pereg le, ugy hogy a legkelle-
mesebb impressziókat váltja ki a hallgatóságból. 

Az ügyvéd alakját B. Kovács Andor mar-
kánsan, hü vonásokkal tolmácsolta. A feleség 
szerepében T. Halmy Margitnak volt alkalma 
gyönyörű beszélő képességét csillogtatni. Lót h 
Ha (Pirii friss volt, kedves temperamentumos 
és közvetlen. Bánhidy Hona (a színésznő) pom-

pás megjelenésével, szép toilettjeivel, nagy-
szerű iétékbeli készségével hóditott.Az ügyvéd-
bojtár burleszk szerepét hatásos humorokkal 
ékesítette föl Kabos Gyula. Igazi nagypapa 
volt Hegedűs Ferenc. Kis szerepeikben jók 
voltak Gróf Eszter és Pásztor Irma. 

A darabot, melyet maga a szerző sok inven-
cióval rendezett, s melyet a színház rendkívül 
csinos kiállítással hozott színre. Nagy Endre 
szellemes konferansszal vezette be, melyben 
többek között kedves bonhomiával kérte a kö-
zönség ítéletét darabjával szemben. Többek 
közt hangoztatván azt is, hogy a színdarab 
megírását, vagy ahogy ő fejezte ki magét 
„tettét" nem előre megfontolt szándékból, ha-
nem pillanatnyi fölhevülésében követte el. Nos 
a közönség ítélt. Ezzel az ítélettel pedig alig 
hisszük, hogy Nagy Endre nem lett volna meg-
elégedve. Azoknak ugyanis, akik nem voltak 
ott a premiéren — különben zsúfolt ház volt — 
elárulhatjuk, hogy hangos siker volt. A kö-
zönség igen jól mulatott, sokat tapsolt nyílt 
színen is, felvonások végeztével sokszor hivtak 
a szerzőt és a siker legnagyobb fokmérője a 
„vastaps" sem hiányzott, a legbiztatóbb 
jeléül a darab előreláthatóan hosszú pálya-
futásénak. 

HEGEDŰS FERENC 
(Lorántné apja) 

Dunaparti Színház: ,Piri papúja' (Papp felv.) 



18 SZÍNHÁZI ßLET 

Pünkösdi rózsa 
Tavasz pirosló virágja az idén kivételesen 

már januárban kinyilik — a Revüszinházban, 
ahol az újév első napjaiban, január 3-án kerül 
bemutatásra Farkas Imre és Bródy István há-
romfelvonásos operettje, a „Pünkösdi rózsa". 
A „Tul a nagy Krivánon" népszerű szerzője 
ezúttal hamisítatlan nagy operettet irt. Az ed-
digiek inkább daljátékok voltak, amelyekben a 
poéta-zeneszerző muzsikája különálló, egymás' 
tói független számokban szerepelt. Farkas Imre 
most megpróbálta nagyobb formákban irni. 
Operettet irt nyitányokkal, motívumokkal, nagy 
finálékkal és a premier közönségének alkalma 
lesz megállapítani, hogy friss invenciója, dal-
lamszövési ötletessége milyen jól érvényesül 
ebben a nála eddig szokatlan formában is. A 
szöveget természetesen szintén Farkas Imre 
irta, Farkas Imre, a poéta, akinek finoman 
csendülő versei a legnépszerűbbek közé tartoz-
nak. A szövegirásban társszerzőként szerepel 
mellette Bródy István, a Revüszinház agilis 
igazgatója, sok kitűnő librettó sikert aratott 
szerzi'je, aki mint rutinos, nagy tapasztalatú 
színházi ember egyben rendezője is lesz az 

PÁSZTOR IRMA 
(szobaleány) 

Dunaparti Színház : .Piri papája" (Papp felv.) 

újdonságnak. A „Pünkösdi rózsa" tehát e: 
szerint biztosra megy. 

A három (elvonás tartalma vidám, könn^ 
pesti történet. Az első felvonás egy hüvösvöl 
korcsmában játszik, ahol Zöld Gazsi, a fere 
városi fényképészsegéd véletlenül találko 
régi szerelmével, Klárival, a virágáruslánm 
Felébrednek a régi érzelmek, és a fiatal j 
most tartós boldogságra tarhat számot, m 
Gazsinak van egy kis megtakarított pénze 
reménye van arra, hogy rövid uton kamatozz 
A lóversenyen akar nyerni és azért jött 
vendéglőbe, hogy gróf Juranovichtól, aki szín 
idejön, tippeket lessen el. A gróf valóban m 
jelenik barátnőjével, Tatjánával, akinek nag; 
megtetszik Gazsi, a gróf viszont Klárinak csa 
a szelet. Tippet ugyan nem ad, de meghi 
Klárit másnapra, a palotájában tartandó estél' 

Az estélyen valóban megjelenik Klári, 
utána jön Gazsi is, aki egyszeire az est h 
lesz. Elegáns frakkban van, olyan mintha c 
gróf lenne és közvetlen, kedves modort 
meghódít mindenkit. De a derék fiúnak SÍ 
sem kell, csak Klári, aki már indulni is kés 
de még esaébe jut valami. Félrehívja a gró 
hogy tippet kérjen tőle a másnapi versen; 
Gazsi azonban bolond féltékenységében fé 
érti ezt a téte-á-téte-t és pénzét a földre 
jitva dühösen, sértődötten rohan el a palotá 

A harmadik felvonás özvegy Mókusné fere 
városi fényképészeti műtermében játszik, 
ben az atelierben dolgozik Gazsi, ő a Fra 
Stadt Angeloja. Egyszerre előkelő vendé 
lepik el Mókusné műtermét : gróf Jurano\ 
társasága keresi fel Klárival együtt a duzz 
Gazsit, hogy elmondják, milyen ostoba fé 
értésnek esett áldozatául. Baj egyébként t 
történt, mert azt a pénzt, amit Gazsi mérge 
elhajigált, megtették egy lóra és a nemes I 
vérnek volt annyi esze, hogy elsőnek jö 
be és gazdaggá tegye Gazsit. Ilyen körül 
nyek között szent lesz a béke és most 
semmi akadálya nincs annak, hogy Klári örí 
Gazsié maradjon. 

Finom dalok, nagyszerű táncok tarkítják 
a kedves cselekményt, amelyet látványos 
retbe helyez a Revüszinház. Fokozza n 
ezt a látványosságot a sok artisztikus, tf 
ruha, amelyeket Angelo mester, a kiváló 
tografus-rnűvész tervezett. Külön eseménye 
u „Pünkösdi rózsa" előadásának Péchy 1 
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és Galetta Ferenc fellépte. Budapest egyik 
legnépszerűbb primadonnája most u j színpa-
don kezdi meg működését, de a nézőtéren bi-
zonyára azzal a régi szeretettel fog találkozni, 
amely eddigi fellépéseit kisérte. Galetta uj 
szerepkörben mutatkozik be, de a második fel-
vonásban már frakkot ölthet és bizonyára nem-
c.-ak Juranovich gróf vendégeit, hanem a né-
zőtéren ülőket is meg fogja hódítani megjele-
nésével. Nagy szerepe lesz még a kedves Ma-
gaziner Erzsinek, aki Tatjána szerepét kapta, 
Tompa Bélának, Radó Böskének. Tájékoztatá-
sul különben itt a teljél? színlap : 

Pünkösdi rózsa 
Operett 3 felvonásban. Szövegét irták : Fárkes 
Imre és Bródy István, zenéjét szerzette : 

Farkas Imre. 

SZEMÉLYEK : 

Gr. Juranovich Tivadar . , Tompa Béla 
Báró Szilassy . . . . . . Simonyi Dezső 
Turnovsky grófnő . . . . Radó Böske 
Pavlovszka Tatjána . . . Magaziner Erzsi 
Desenecker János, kocsmáros Horti Sándor 
Klári, virágáruslány . . . Péchy Erzsi 
Zöld Gazsi, fényképészsegéd Galetta Ferenc 
Slipp, tréner Gallay 
Lola . . Kincses 
Zozó Kovács 

Lili Petrás 
Bébi Spányi 
özv. Mókus Pálné . . . . Tarnay Leóna 
Komornyik . Kőváry Lajos 
Mathias . Gél 
Hordár Szepessy -
Cigányprímás Kórody 

Szinész és katona 
Szívben, érzésben rokon mindakettö, 
Bohémországnak két leghűbb fia, — 
Létük egyszer sirás, másszor kacagás, 
Hol tragédia, hol komédia. 

Sivatag útját járják szomjú vággyal, 
Lelkük rajongó szent, mocsoktalan, 
Ifjak, büszkék, könnyelműk . . . s mind-

/kettőnek 
Sok széjjelfoszlott édes álma van. 

A színészet festett világ, hazugság, 
Kísérője fény, csalódás, nyomor . . 
A szinészlélek könyt, mosolyt mímelve 
Múló sikerért közönyt ostromol. 

A katonasors is külső csillogás, 
Kemény • nyugágyon nótás ébredés . . . 
Hősies szívvel vívott csaták után 
Kalmár lelkektől kaján megvetés. 

Szinész- s katonavégzet is hasonló : 
Siker, bukás ... csak szimbóluma más — 
A színésznél csukodószárnyu függöny, 
Katonánál egy könyes le fúvás . . . 

VÁLYI NAGY GÉZA 

YÁLYI NAGY GÉZA 
a százados poéta 
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1.000,000,000 
Újhelyi Nándor a 

Ezer milliója van Tom Wealthnek, még pedig 
nem is koronákban, hanem dollárokban és mégis 
unja az életét, mert mindenki csak a pénze 
miatt kedves, kellemes hozzá. Ez a Tom Wealth 
Újhelyi Nándor, az „Őfensége kalapja" és a 
„Cserebere"* szerzőjének uj darabjában, a 
„1,000.000,000"-ban szerepel, ő a főhős, a modern 
idők legendás lovagja, egy huszadik századbeli 
Lohengrin, akit nem a szent Grál küld a földre, 
hanem Uncle Sam, a yankeek atyja a vén Euró-
pába. És a derék Tómnak meg sem kell tiltania, 
hogy megkérdezzék tőle, honnan jön és mi a 
neve ? Tudja azt mindenki, a hire mér megelőzi 
a jöttét, az emberek várnak rá, hogy hízelkedve 
körültáncolhassák, mint az ótestamentombeli 
ősök az aranyborjut. Pedig a fiatal és naiv 
milliárdos pihenni és szórakozni jött át az óce-
ánon. A nagy vagyon ugy készen, egészen sza-
kadt a nyakába, nem kellett megdolgoznia érte, 

Madách Színházban 

örökölte. Most végre meg akarja tudni, hogyan 
lehet a pénzért kellemesen, finoman élni és mert 
ugy találja, hogy Amerikában túlságosan uralja 
a helyzetet a pénz, átjön inkább Európába. Nem 
hozott magával mást, mint a csekk-könyvét és 
hűséges titkárját Jacket. 

De az ifjú és reményteljes milliárdosra szo-
morú csalódások várnak. Európa nyilván el-
amerikaiasodott, mert itt is mindenki csak üz-
letről akar vele beszélni. Egyelőre még nem 
tudja, hogy ezt a viharos megrohanást kizáró-
lag a vagyonának köszönheti. Csak álmélkodva 
látja, hogy minisztertől lefelé mindenki csak az 
ő pénzével foglalkozik, mintha más dolga se 
volna, mint fantasztikus légbeli vállalatokat finan-
szírozni, kopott főúri koronákat bearanyozni. 

Tom Wealthnek sok keserűséget okoz ez a 
körülötte tomboló szilaj tohuvabohu. A minisz-
ter megkörnyékezi, nagy vállalatok finansziro-

(Szentivdnyi felv.) 
PÉCHY BLANKA, NAGY ADORJÁN 
Madách Szinház — ,1,000.009.000" 
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BALÓ ELEMÉR, MAUAS BÉLA, KLANICZAY GYULA, KABÓK GYÓZŐ, MOLNÁR JÓZSEF 
Madách Színház — „1,000 000.000" (Szentiványi felv.) 

a kis Anniét, a jótékonysági egyesület titkár-
nőjét, akiből a darab végén milliárdos asszony 
lesz. Finom művészetével, megnyerő egyéni-
ségével rokonszenves, kulturált játéku alakítást 
nyújt. Tom Wealth szerepében Nagy Adorján 
a partnere. Kedves, kellemes modern szinész 
és megérdemelt nagy sikere van. Pompás, mu-
latságos Jack Kabök Győző, előkelő jelenség 
Korvin grófnő szerepében Fáy Flóra, Lilian, 
a miniszter leányának alakjában pedig Beleznay 
Erzsinek van sok szépen sikerült momentuma. 
A minisztert Magas Béla játssza és e kisebb 
szerepben is kitűnőt produkál. Az együttes 
biztos, rutinos, becsületére válna bármely nagy 
színháznak. Nem szabad megfeledkezni Petrík 
Józsefről sem, aki a rendezői tisztet látja el 
sok Ízléssel és tudással. A Madách Színház 
kitűnő te^esitőképességét a legszebben doku-
mentálja Újhelyi kedves darabjának előadása. 

Egy olvasómhoz 
flzt a 
sovány urat, Ki tegnap a villamoson 
mult heti versiKémet olvasta 
és ki ehhez oly arcot vágott, 
mint az ecet, 
tisztelettel kérdem : 
mi az, talán nem tecett? 

(sz.) 

zására akarja birni, mellesleg pedig Tom nya-
kába szeretné varrni Lilian nevü leányát is. 
Korvin grófnő is udvarol neki : szeretné ma-
gát elvétetni vele. A kétségbeesés végső fo-
kán végre Tómnak mentőötlete támad : szerepet 
cserél Jackkel, a titkárával, aki különben is 
sokkal amerikaibb külsejű, mint ő. Mint a mi-
liárdos titkára ismerkedik meg Annievei, egy 
jótékonysági egyesület titkárnőjével, aki mégis 
csak inkább a férfit, mint a vagyont nézi az 
emberben. A szerepcsere nem hozza ugyan 
meg a kivánt eredményt, Tómnak megint csak 
szomorú tapasztalatokat ke'l tennie az emberek 
gyarlóságéról, de valami nyeresége mégis csak 
van : a kis Annie beéri a milliárdos titkárával 
is, és akkor sem haragszik meg, amikor ki-
derül, hogy a titkár a milliárdos maga. Tom 
megelégeli az európai kirándulást, visszahajózik 
Amerikába sok tapasztalattal és Anniéval, aki 
a felesége lesz. 

Ezt a kedves, sok vidám bonyodalomra al-
kalmas történetet dolgozta fel háromfelvo-
násos uj darabjában Újhelyi Nándor, akit a 
Madách Szinház és kitűnő együttese segített 
ujabb sikerekhez. Az elmés és vidám Újhelyi 
a színpadon most is asak egy célt ismer : 
mulattatni akar és célját teljes mértékben el 
is éri. Kacagtató helyzetekben gazdag, hallat-
anul mulatságos az a „1,000.000,000", amelyben 

'hálás szerepek is kínálkoznak a Madách Szinház 
uj, jól összeválogatott gárdájának. A két vezető-
szerep vendégeknek jutott. Pécsi Blanka játssza 
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Próbálják a Tüzpróbát 
Az utolsó esztendők egyik legsike 

rültebb és legnépszerűbb regénye két-
ségtelenül Dräsche Lázár Alfréd „Tüz-
próba" cimü regénye volt. Lázas ér-
deklődéssel kisérte a közönség a tör-
történet minden fázisát és mikor könyv-
alakban megjelent a regény — az ujabb 
magyar regények között ritkaság — 
öt kiadást ért el. Magnus gról és csa-
ládja történetét ragyogó stílusban irta 
meg Dräsche, és ezt később „Tüzkereszt" 
cimü regényében folytatta, illetve be-
fejezte. 

A nagy siker, de különösen a hálás 
téma meghódította mór a mozi vásznát is. 

Kivételes sikere volt a regénynek, a 
filmnek is, de a történet mégis főleg 
színpadra való. A kitűnő iró eredetileg 
is színjátéknak szánta és csak később 
változtatta meg tervét. Beöthy Lásztó 
felkérésére aztán Dräsche megírta a 
darabot a Magyar Színház részére. 
Magnus grófék története nem Költői fan-
tázia, h a n e m igaz, v a l ó történet az é l e tbő l 

A Sasfiók sorozatos előadásai alatt 
kezdték meg a Tüzpróbát próbálni, 
amely az újesztendő első újdonsága 
lesz. Benéztünk e hét derekán a Magyar 
Színházba. 

A próba díszlettel folyik, a főszerep-
lők nagyrésze egyenruhában, estélyi 
öltözetben, csak a másodrangú szerep-
lőkön van télikabát és prém. 

Első felvonás. Magnus grófné lakása. 
Szegényesen laknak, nagy jelenetek 
anya és fiu — T. Forrai Rózsi és Törzs 
— között. Eredetileg ugy volt, hogy ez 
előjáték lesz, de később a szerző, ren-
dező és Törzs megbeszélése alapján 
felvonássá változtatták át, amely majd 
egy óráig tart. Végig kellene nézni a 
közönségnek egy ilyen próbát, csak 
akkor tudná meg, hogy milyen nagy 
művész Törzs, akinek felejthetetlenül 
hálás lehet a szerző. Minden jelenet 
próbálásával van egy uj ötlete, egy 
nüansza, amivel hatásosabbá teszi a 
cselekményt. A második felvonás a 
lóversenytér. Ritka szenzáció lesz ez a 
szcenárium, amely Vajda László mű-
vészi munkája. Az urlovasok nagy ver-
senyét a Trónörökös dijat látják, ame-

a Magyar Színházban 
lyet Magnus gróf, Kesely nyergében 
szerencsétlen futással ugyan, de meg-
nyer. A harmadik rész Solmungen her-
cegéknél játszódik, ahol a hercegkis-
asszonynak — Jankovics Magda — 
Magnus gróffal egy végtelenül bájos 
jelenete van. A negyedik felvonás szín-
helye egy SLeparé, mig az utolsó rész 
a gróf lakásán játszik. 

A regény egész története nagysze-
rűen van tömörítve az öt felvonásban. 
A színház teljes gárdája a legnagyobb 
gonddal, figyelemmel és pazar díszle-
tekkel készül a bemutatóra. 

Kék tó, tiszta tó, 
A Király Szinház pénztári jelentése 
ismét biztató. (sz.) 

KABÓK ÜYÖ7.Ö, U. FÁY FLÓRA 
A\aJ.ích S/in ház ~ . / ,000 000,000' 

(Szentivúnyi /c/rv 
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A két Sziklai 
À két Sziklai : Sziklai József és Sziklai Jenő, 

a Városi Szinház két erőssége. Az egyik csupa 
finomság, a másik csupa humor; az egyik tán-
cos, énekes bonviváns ; a másik táncos, énekes 
komikus.; A „Százszorszép"'ben együtt szere-
pel a két kitűnő művész. Sziklai József játssza 
a fiatal György herceget ; Sziklai Jenő az ug-
rifüles Pityu grófot. A Jóska — a Városi Szín-
háznál így hívják a rokonszenves, kedves mű-
vészt, — mindenkit elragad. Ha lehetne ezt 
mondani, ha azt mondanók róla, hogy a bájos-
ságával ragad el mindenkit. Olyan, mint egy 
született herceg. De nem is a mai időkből való 
herceg; a góthai almanachban nincs is ilyen 
finom, kedves ur ; ő egyenesen a mesék her-
cege, aki jön, lát és győz ; aki jön, látják és 
— nem győzik tapsolni. A játéka, az éneke el-
sőrangú ; a tánca pedig tisztára a táncos köl-
temény : finom, szép, elragadó. Sziklai Jenőről 
elmondottunk mér mi is, elmondottak mások 
is minden jót. Hogy milyen kedves, milyen vi-
dám, milyen mulatságos, milyen nagyszerű és 
milyen boszorkányos ügyességű mikor táncot 
jár. Ezeket a táncokat mind ő eszelte ki és ő 
tanította be, a „Százszorszép", összes táncait, 
kivéve azokat, amelyeket Sziklai József taní-
tott be. 

A két Sziklai — két nagyszerű jóbarát. Ki-
tűnően megférnek egymással, szeretik is egy-
mást és most — együtt vágják fejszéjüket egy 
nagy fába ; együtt csinálják a január elsején 
megnyíló felsőbb tánciskolát, amelynek hivata-

los cime : „Sziklai Jenő felsőbb tánciskolája". 
A két Sziklai nevének varázslatos az ereje. 
Hétfőn kezdődött a beiratás a felsőbb táncis-
kolába és már ezen a napon s azóta minden 
nap — tömegesen jelentkeztek azok, akik a 
két Sziklaitól akarnák táncolni tanulni. Már az 
ő nevük, az ő közreműködésük biztosította az 
iskoU sikerét, pedig van az iskolának még egy 
pár közismert és elösmeri művészetü tanéra. 
Ilyen a kis Palás thv Irén, aki az opera bal let -
karából került a Városi Színházhoz és három 
táncos szerepével keltett már elösmerést, ara-
tott sok tapsot és kapott egy csomó szer-
ződtetési ajánlatot. Á „Médi"-ben volt első 
debüje, aztán a „Lili bárónő" szobalányaként 
ragadta el a közönséget, most pedig a Száz-
siorszépben játssza kitűnően az Ili szerepét és 
jár olyan szenzációs táncot, hogy annak pár-
ját nem találni sehol. A színpadon is, az isko-
lában is partnere a fiatal Halmay Tibor, aki a 
huszárfőhadnngyi rangot 'cseréli föl a színpad-
dal és a Százszorszépben, mint Tucsik ur pro-
dukál nagyszerű alakítást és nagyszerű tán-
cokat A tanári karnak kiváló tagja Pártos Jenő 
is, aki okleveles táncmester, zeneszerző, szí-
nész, a Royal-Orfeum balletmestere és nem 
tudom még mi egyéb. 

Ez a tanári kar fogja irányítani és vezetni a 
„Szikisi Jenő felsőbb tánciskolá jáéban a taní-
tást. Kell-e ehhez még kommentár ? A tánc 
iránt rajongók lelkes csoportjának nevében 
előre is kijelenthetjük, hogy nem. 

HALMAY TIBOR, SZIKLA Y JENŐ, SZIKLAY JÓZSEF, PÁRTOS JENŐ, PALÁSTHY IRÉN 
Sziklay Jenő felsőbb tánciskolájának tanárai 
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í i r r E K M r i L n R E á É n y 
i k i a : p i e r r e d e c o u r e l l e . 

ELSŐ KALAND 
A SZENT GYÉMÁNT 

A KIRÁLYNŐ UNATKOZIK 
Az a régi közmondás, amely azt mondja , 

hogy a pénz nem boldogít, a világon m i n ' 
denütt érvényes, de talán sehol sem annyira , 
mint az Egyesült-Államokban, ahol a legtöbb 
gazdag ember van, olyan gazdagok, amilye-
neket sehol másut t nem találhatunk. Igazság-
talanság volna mindamellett , ha azt áll i tanók; 
hogy [Amerika e területén egyáltalában 
nincs boldog Krőzus is, de kevés kivétellel 
mindazok, akiket nagy vagyonnal áldott meg 
a sors, abban a különös betegségben szén-
vednek, amelyet mintegy husz évvel ezelőtt 
neuraszténiának nevezett el az orvosi tu -
domány. 

A legnagyobb vagyon New-Yorkban és ál-
talában az Egyesült-Államokban az a hihe-
tetlenül óriási örökség volt, amelyet két évvel 
e történet kezdete előtt a hires R. S. Standish, 
a hires "gyémántkirály hagyott egyetlen leá-
nyára, Pearl Standishre, akit atyjának hirtelen 
halála a világ leggazdagabb örökösnőjévé tett. 
Ha az ember a r ra a hatalmas palotára te-
kintett , amelyben továbbfolytat ta a munká t 
a hires R. S. Standish gárdája, irigykedve 
gondolt a bankjegyek áradatára, amely a 
magas falak mögött az évek során egymásra 
halmozódik. 

„Meghalt a király 1 . . . Éljen a király 1. . 
így hangzott a régi monarchiák jellegzetes 
jelmondata. „Meghalt a király ! . . . Éljen 
a királynő ! . . kiál that ták volna a tör-
ténelmi tradíció mintá jára a munkások 
ezrei, akik szorgos munkával működtek közre 
Pearl Standish vagyonának gyarapításában, 
mikor az öreg Standish haláláról értesültek. 

Azon az estén, amelyentörténetünk kezdődik 
a gyémántkirálynő vagy ahogyan még ne-
vezték, a dollárkirálynő komor tekintetével 
nem látszott igazolni ezt az általános nagy 
örömet. New-Yorktól néhány kilométernyire 
fekvőj pazarul berendezett villájának boudoir-
jában a tükör előtt ült Pearl Standish és 
apró ujjaival haját igazgatta, amelyet épen 
most fésült meg a komorná ja . 

— Még sosasem volt olyan szép a kisasz-
szony, min t ma este — jelentette ki nagy 
meggyőződéssel a komorna , miközben műér tő 
tekintetével szemlélte munká ja tornyos ered-
ményét a nagy álló tükörben amely úrnőjé-
nek bá jós arcát verte vissza. 

Pearl Standish nem csak a leggazdagabb, 
de a legszebb fiatal leány is volt egész^Naw-
Yorkban. Szőke hajával érdekes ellentétben 
állt ragyogó koromfekete szeme, amelyben 
visszafojtott indulatok pihentek. Hosszúkás 
arcának végtelenül f inom vonásait a'legkivá-
lóbb festőművészek örökítették már meg, de 
egyikőjük sem tudta tökéletesen visszaadni 
arcbőrének imádnivalóan szép szinét, kicsiny 
szájának gyengéd ivét, fehér fogainak mo-
solygó ragyogását, kicsit hegyes, merészen 
f inom orrának ra jzát és homlokának nemes 
vonalát, amely ant ik szobrokéra emlékeztet. 

— Látod Nina, — felelte a fiatal lány, mi-
közben még egy utolsó pillantást vetett a 
tükörbe, — mit ez a szépségem, ha mégis a 
legboldogtalanabb nő vagyok a földkerekségen ! 

A komorna a fejét rázta és a bizalmas 
cselédet jellemző, t réfásan gúnyolódó hangon 
igy felelt : 

— Valóban minden oka megvan a kis-
asszonynak ahoz, hogy boldogtalan legyen. 

A filmet december hó 29-től kezdve egy héten át játssza az „Omnia" mozgóképpalota. 
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Húszéves, a világ leggazdagabb örökösnője, 
talán a legszebb is. Egész New-York, egész 
Amerika a lábainál hever! . . . Tényleg 
bőven van oka panaszra. 

— Ne gúnyolj, Nina. Mit ér mindez, ha 
gyűlölöm az unalmas, egyhangú életet? 
Gazdagság? Igaz, gazdag vagyok, de a va* 
gyonom mellett hslálra kell unnom ma-
gamat. Minden napom ugyanolyan, mint az 
előtte levő. Január elsejétől december harminc-
egyedikéig szakadatlanul ugyanazon az össze-
jöveteleken, ugyanazon a lakomákon, bálo-
kon veszek részt, amelyeken mindig ugyan-
azokkal az unos-untig látott arcokkal talál-
kozom . . . Ó, Istenem, a vagyonom felét 
adnám egy kalandért egyetlen óráért, amely-

ben igazán boldognak érezném magam, 
egyetlen óráért, amely izgalomba tudná hozni 
a szivemet ! . . . . 

Beszéd közben fehér ujjai szórakozottan 
játszottak egy pompás gyöngysorral, amely-
nek fehérsége vetélkedett ápolt kezei szinével. 
Fejedelmi vagyont képviselt ez a hires ékszerf 
amelyért egész New-York irigyelte, de amelyet 
Pearl Standish nem becsült többre, mint 
más az üveggyöngyöket. 

— Talán fáradt a kisasszony ? — érdeklő-
dött Nina. 

— Igen, fáradt vagyok az élettől, kifárasz-
tott a világ, minden ! 

Pearl Standiäh zsenge gyermekkora óta 
megszokta, hogy minden óhaja parancs 
azok számára, akik körülötte vannak. Az 
édesanyja meghalt, amikor ő a világra jött 
és atyja habozás nélkül eleget tett minden 
szeszélyének, kielégítette minden kivánságát. 
Két évvel ezelőtt atyja követte hü párját a 
csaiádi sírboltba és a fiatal, húszéves leány 
árva lett, vállaira véve egy vagyon terhét, 
amelynek nagyságát fel sem bírta fogni. Itt 
volt ugyan nénje Barbara néni, aki vele élt, 
de a derék asszonyság sohasem tudott befo-
lyást gyakorolni unokahugára. A fiatal leány-
nak ilyen körülmények között valóban senkije 
sem volt, aki törődött volna vele. Azt talán 
szükségtelen megjegyezni, hogy a kérők egész 
serege rajzott körülötte, de legtöbbjét csak 
nagy vagyona vonzotta. Azok között, akik 
kezére pályáztak, voltak ugyan néhányan, akik 
komolyan szerelmesek voltak bele, de a szép 
Pearl Standish szivét egyik sem késztette he-
vesebb dobogásra. 

A boudoir ajtaja hirtelen felnyílt és Barbara 
néni lépett a szobába. 

Az alacsony, kövér asszony különös ruhát 
viselt. Emlékeztetett a tizennyolcadik század 
végén divott gazdag díszítésű ruhákra és alak-
ját még a rendesnél is kevesebbé és nevetsé-
gesebbé tette. Hatalmas kontyán óriási kalap 
pihent, amelyet két nagy toll tartott egyen-
súlyban. A komikus hatás ellenére is Barbara 
néni nyilván tetszett önmagának és szeme 
ragyogott az elragadtatástól. 

— Nos, Pearl ! — kiáltotta, — még most 
sem készültél el ? 

— Éppen ebben a percben fejeztem be az 
öltözködést — felelte a fiatal lány, mikor 
felállt és nyakába akasztotta a gyöngysort. 

— Ugy találom, hogy a ruhád túlságosan 
egyszerű, semhogy abban álarcos bálba mehet-
nél, — állapította meg a kövér hölgy .minden 
oldalról alaposan szemügyre véve unokabugá-
nak nemesen egyszerű, de emellett rendkívül 
elegáns toalettjét. 

— Csak hagyd édes néném, — felelte Pearl 
mosolyogva, — nem vagyok olyan, mint te. 
Én az egyszerűséget kedvelem. 

Nina pompás köpenyt, a szabóművészet 
különös remekét, teritett úrnője vállaira, aki 
még egy pillantást vetett a tükörbe és önkény-
telenül elégedett mosoly játszott ajkai körül, 
mikor a csiszolt üveglapon karcsú alakjának 
mását látta. 

— Akkor tehát siessünk ! Azt mondják 
nagyszerű lesz ez az ünnep. A fodrászom 
épen az imént mondta, hogy Fergusonék esik 
magára a cotilionra harmincezer dollárt köl-
töttek. 

— Még akkor sem érdekelne ez a bál, ha 
ennek a kétszeresét költötték volna, — mondta 
sóhajtva Pearl. — Ah, milyen unalmas dolog 
mindig mulatni. 

— Én bizony nem mondhatnám — tilta-
kozott Barbara néni, miközben kiléptek az 
előcsarnokba. 

Kifogástalan magatartású komornyik tárta 
fel előttük a nagy üvegajtót, mely a villa 
lépcsőzetes bejárata elé vezetett. Az automobil 
még nem állott elő és a komornyik elsietett 
a garage felé, hogy megtudakolja, mi okozza 
a késedelmet. 

Derdiedas kr ím, púder, szap-
pan és Dekolle-
tage cseppfolyós 
púder feltétlenül 
szepit. 
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Alig távozott a komornyik, a félhomályból 
férfi magas alakja bontakozott ki. Hirtelen 

revolverrel kezében a nők éli toppant. 
— Fel a kezekkel ! — kiáltotta. 
Barbara néni nagyot sikoltot és sietve 

eleget tett a nem épen barátságos felszólí-
tásnak. 

— Egy ál . . . álarcos férf i ! — dadogta 
ijedten. 

A revolveres idegen arcán valóban fekete 
posztóból készült álarc volt, amelyből két 
sötét pil lantású szem villogott ki. 

Pearl azonban nem veszt.tte el hidegvérét. 
Hirtelen átkarol ta már-már ájuldozó nénjét és 

f a helyzethez nem illő* örvendező hangon 
kiáltott f e l : 

— Valóban? Igaz volna ez? Egy ka land! 
Végre, végre valami rendkívüli is történik 
az életemben I . . . De mondja kérem, uram, 
bizonyos, hogy ön tolvaj ? 

És miközben e szavakat kiejtette, cseppet 
sem reszketett a hangja, a szemében ellenben 
szokatlan fény csillant fel. 

II. 

SIVA PAPNŐJE 
New-York olyan óriási város, hogy szinte 

egész világrésznek lehetne nevezni. Minden 
népfaj o t thonára talál benne és mindegyik 
magával hozza erkölcseit, szokásait, tradicióit. 
Nincs az a vallás a földön, amelynek hívői-
ből ne jutna néhány ebbe a különös, hata lmás 
városba. Az amerikai türelmesség nem törő ' 
dik ezzel, csupán azt követeli meg, hogy 
bármilyen hitfelekezethez is tartozzék valaki, 
olyan ruházatot viseljen, mint a többi embc ' 
rek és ne zavar ja a közrendet. Ha ezeket a 
feltételeket betart ják, bárki olyan templomba 
járhat , amilyenbe akar, ugy tisztelheti a maga 
istenét, ahogyan neki jól esik, meg ha ez az 
istentisztelet a legbizarrabb is volna. 

A New-Yorkban meghonosított exotikus 
vallások között a legtöbb hive van Brahma 
kultuszának. Siva, a hinduk szentháromságán 

Akar-e meleg és boldog • 
U J É V E T S 
Akkor szereltesse fel még SZILVESZTERIG 

a szabada lmazot t 
«9 »» Frandor 

e lö fű töká lyhá t , mely 
a l egmegb ízha tóbb 

házibarát. 

Kapha tó egyedü l : 

Frank Andor 
n a g y k e r e s k e d ő 

VI., Andrássy-it 62. 
Telefon : 88—69 

nak egyik istene többek között a titkos 
istentiszteletek legkedveltebb imádási tárgya. 

Néhány nappal az előbbi fejezetben leirt 
események előtt New-York egyik külvárosá-
ban, egy nagy négyszögletű házban, melynek 
ri tkásan elhelyezett ablakain vasrács éktelen-
kedett, különös társaság gyűlt össze. Férf iak-
ból állt ez a társaság, akik azonban nem ugy 
öltözködtek, mint az amerikai és európai 
férfiak, akikkel napközben érintkeztek. Külö-
nös rikító színű ruhát viseltek a legtöbben 
és valamennyien mély tisztelettel hajol tak 
meS egY magas barna nő előtt, kinek arányos 
idomait drágakövekkel ékes fehér selyemruha 
fedte. 

Aki a tágas terem falait borí tó sokszínű 
szőnyegeket, a terem végében elhelyezett emel, 
vényen sorakozó drágamüvü arany és ezü£t 
vázákat és az egybegyűlteknek a papn 6 
szemben tanusitott végtelen alázatát látta, azt 
hihette volna, hogy Benares vagy Haidarabad 
valamelyik része elevenedett meg hirtelen 
Amerika fővárosának szivében. 

— Testvérek, — mondta a különös nő, aki 
előtt hata lmas bronztar tá lyokban fűszeres 
illatszerek füstölögtek, — tudjátok-e, miért 
gyűltünk ma itt össze? Sasint, a renegátot, 
aki m á r oly régen nem látogatja társaságun-
kat, megtaláltuk. 

Nagy zaj támadt e szavakra a teremben. Az 
egyik b rahmin jelt adott, amelyre szétnyíltak 
a függönyök és a gyülekezet elé lépett az 
áruló hindu. Siva papnője könyörtelen pillan-
tást vetett rá, azután a meglepett hivők felé 
fordulva igy folytatta : 

— Nagy Siva imádói I Azért gyűltünk ma 
itt össze, hogy ítélkezzünk egy árulás felett. 
A lila gyémánt, amely Siva szobrának hüvelyk-
ujját ékesítette., a darvoni templomban eltűnt, 
A tolvaj, e bün elkövetője itt áll előttetek 

Az egybegyűltek a jkáról dühös szidalmak 
özöne szállt Sasin felé, sokan felemelték öklii , 
ket és fenyegetően rázták ugy, hogy a szeren* 
csétlen bűnös minden tagjában reszketett. 

— Bevallód bűnöde t? — kérdezte szigorú 
hangon a papnő. 

— Igen . . . igen . . . — dadogta a nyomo-
rul t , — mindent el fogok mondani . 

Sasin ezzel letérdelt a papnő lábai elé és 
belekezdett elbeszélésébe. Kétszer is hozzá-
fogott, amíg végre ismét ura lett hangjának 
és a hirtelen támadt csendben meg tudott 
szólalni. 



28 SZÍNHÁZI ß L E T 

— Azért loptam el a gyémántot, hogy 
azután eladhassam — mondta halkan. Egy 
amerikai utazó vásárolta meg tőlem, aki azért 
jött Indiába, hogy ott a legszebb és legritkább 
drágakőveket összegyűjtse. A ti tkára megpil' 
lantotta a gyémántot az istennő szobrának 
ujján és tudva, hogy engerhbiztak meg a tem-
plom őrizetével, ajánlatot tett, hogy lopjam 
el a gyürüt . . . 

E kijelentésre néhány hindu elszörnyedve 
kiáltott fel, de Sasin nyugodtan folytatta: 

— A rendkívül nagy összeg, amelyet tettem-
ért felajánlott, elvakított. Egy este odalopóz-
tam Siva szobrához, lehúztam ujjáról a 
gyürüt és siettem vele az amerikaiakhoz. 

— Áruló! . . . Kutya! . . . — kiabálták az 
elkeseredett hinduk. 

— Légy átkozott! — kiáltotta haraggal a 
papnő. 

— A két férfi — folytatta a zaj lecsillapulá-
sával ismét Sasin — megvizsgálta a gyémán-
tot, majd két zacskó aranyat nyújtottak át 
cserébe. Ezután kivették foglalatából a drága-
követ és visszaadták a gyűrűt. 

— Visszaadták a gyürüt ? — kérdezte hir-
telen a papnő. — Igazat beszélsz ? 

— Annyira igazat, hogy nálam is van. Sok-
felé csavarogtam, megfordultam a világ min-
den részében, de ezt a gyürüt nem hagytam 
cl soha. 

Ezzel Sasin lehúzta ujjáról a keskeny arany-
gyűrűt, amelyet cizelált hieroglifák ékítettek, 
és átnyújtotta a papnőnek, aki mohó sietség-
gel kapott utána. 

— A gyűrű tehát megvolna, — mondta a 
hinduknak is megmutatva az elveszettnek hitt 
kincset, — de mit ér a gyürü, ha~nincs meg 
a hozzávaló gyémántja ? 

— A gyémánt minden valószínűség szerint 
Pearl Standish birtokában van — hadarta 
Sasin, mert az apja, Samuel Standish vásá-
rolta meg tőlem a gyürüt. 

A papnő szigorú, átható pillantást vetett a 
beszélőre. 

— Ez minden, amit el akartál mondani ? 
— Ez minden, amit tudok. 
— Akkor hát pusztulj ! Meghalsz, ahogyan 

meg kell hallniok mindazoknak, akik elárul-
ják a Sivának tett fogagaimat. 

A papnő intett egy hindunak, aki állandóan 
tőrt tartott kezében, az acél megvillant és 
a következő pillanatban élettelenül rogyott 
össze a hűtlen brahmin teste. 

A papnő szeme meg se rebbent. Nyugodt 
mozdulattal fordult a körülötte állókhoz és 
megszólalt csendes, komoly hangján : 

— Siva szolgái! Ennek az embernek a 
bűnét, a legnagyobb bűnt, amit hivő elkövet-
het, igazságosan megbüntettük. Tizenhat hét 
múlva megkezdődik a zarándokolás, amellyel 
minden tizenharmadik esztendőben a népek 
százezrei vonulnak Siva szobrához. Ha a lila 
gyémánt erre a napra nem lesz ismét az Isten 
szobrának ujján, beláthatlan időkre lealko-
nyul rendünknek hatalma egész Indiában. 
Most csak egy kötelesség állhat előttünk : 
visszaszerezni a drágakövet, amelyet szent-
ségtelen kezek raboltak el tőlünk. 

— Igen, igen, ez a kötelességünk ! — Kiál-
tották szívvel-lélekkel a hinduk. 

— Ha Sasin igazat mondott, a gyémánt 
Pearl Standish birtokában van. A visszaszer-
zése ilyen körülmények között nem okozhat 
valami különös nehézséget. Egy férfi is elvé-
gezheti. Meg fogjuk kérdezni a szent gyikot, 
kit jelöl ki közületek erre a nemes fealadatra. 

Valamennyien hangosan helyeseltek és lázas 
sietséggel foglaltak helyet egy hosszú asztal 
körül, melynek lapján minden férfi előtt rej-
télyes mélyedés volt látható. A papnő az 
asztalfőn, karosszékbe ült és intett egy szol-
gának, aki apró ládikát tett eléje. A papnő 
leemelte a kis szekrény fedelét és kivett egy 
középnagyságú gyikot, melynek pirosas bőre 
határozatlan szinü sugarakat árasztott ma-
gából. Minden szem a pihegő kis állatra 
irányult, amelyet a papnő óvatosan az asztal 
közepére helyezett. A kis gyik pillanatig 
mozdulatlan maradt, körülnézett okos sze-
meivel a körülötte ülőkön, azután fürge lép 
tekkel megindult az asztal szélén lévő egyik 
lyuk felé. A hinduk lélekzetüket visszafojtva 
lesték a gyik minden mozdulatát. Már elérte 
a lyuk szélét, már-már el is tűnt a nyíláson, 
mikor hirten meggondolta magát és vissza-
fordult. A szent állat többször ismételte ezt 
az idegeket erősen próbára tevő játékot, végre 
elhatározta magát és gyors szökeléssel hirtelen 
eltűnt az egyik nyílásban, jelezve, hogy az 
előtte ülő férfit tart ja alkalmasnak a nagy 
feladat elvégzésére 

— Sankara mesztic, — szólt a papnő, — 
még ma este megkezded munkádat. Három 
napod van. Ha ez idő alatt nem érsz célt, 
tudod, milyen büntetés vár rád. Siva nem 
hiába a halál és a büntetés istene. 
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A fiatalember szilaj tekintetet vetett a kö-
rülötte levőkre. Tudta, hogy nem tanácsos 
ellene szegülni a parancsnak, azért hát nem 
is tiltakozott. 

— Vállalom a megbízatást, — mondta ha-
tározott hangon, — de a feladatot magam 
és teljesen egyedül akarom végrehajtani. Sen-
kinek segítségére nincs szükségem. Ertettétek ? 

— Tégy ugy, ahogyan jónak látod ! 
Sankara férfias léptekkel kiment a terem-

ből és csakhamar eltávozott a házból. 
Gyönyörű éjszaka volt. A fiatalember elve-

gyült a tömegben, mely fel s alá hullámzott 
az utcákon, de töbSször visszafordult, hogy 
kikémlelje, nem követik-e Homályos sejtéssel 
ugy érezte, mintha távolból követnék és 
•alaki megfigyelné minden mozdulatát. 

III 
SZEMTÖL-SZEMBE 

Az a fiatalember, akit Siva papnője „San-
kara, a mesztic"-nek szólított, Indiában szüle-
tett és egy hindu nőnek és angol férfinek volt a 
gyermeke. Az apa, egy fiatal tengerésztiszt, 
nem is tudott a gyermek létezéséről. Az a 
cirkáló, amelyen szolgálatot teljesített, egy 
éjjel hirtelen felszedte horgonyát és eltávozott 
a kikötőből. A fiatal tengerésztisztnek annyi 
ideje sem volt, hogy istenhozzádot mond-
hatott volna annak az asszonynak, akit sze-
retett. Csak egy évvel később jutott hozzá, 
hogy levelet írjon kedvesének, de ezek a sorok 
már sohasem jutottak el a címzett kezéhez. 
A szerencsétlen hindu nő, akit teljesen Ie-

. sújtott a tengerésztiszt hirtelen és váratlan 
távozása, visszaköltözött eredeti hazájába, 

' Nepalba, ahol hónapok múlva világra hozta 
gyermekét. Az özvegy anyát és gyermekét az 
asszony egyik rokona, egy kis szomszédos 
állam bégumja vette magihoz és gondos neve, 
lésben részesitette a kis árvát. így növekedett 
fel Sankara karcsú, kellemes ifjúvá, aki meg-
tanulta tisztelni hazájának isteneit, a nagy 
Sivát és feleségét, Kalit, de az európai vér, 
amely ereiben csörgedezett, bizonyos szabad-
elvüséget vitt lényébe. Sok kellemetlensége 
volt emiatt Sankarának és egy izben, mikor 
rokonai között holmi ostoba tradíció miatt 
háború volt keletkezőben, nyiltan is hangoz-
tatta véleményét. Kis hija volt, hogy ezért 
börtönbe nem vetették. A fogság elöl csak ugy 
menekült meg, hogy megszökött hazájából 
és kalandos hányattatások után New-Yorkba 
érkezett. 

Mikor a papnő kihirdette előtte a paran-
csot, Sankara tudta, hogy nincs ideje a láto-
gatásra, gyorsan cselekednie kell. Előkelő, 
nagyvilági életet élt és tudott arról az álarcos 
bálról, amelyet Fergusonék rendeznek, sőt 
azt is tudta, hogy azon Pearl Standishnek is 
meg kell jelennie. Igen helyes volt tehát az 
a feltevése, hogy ha siet, még útközben talál-
kozhat a dollárkirálynővel; 

Ez a találkozás, mint tudjuk, a Standish-
villa küszöbén ment végbe. A fiatal leány 
naiv kérdésére, hogy vájjon valóban tolvaj-e az 
álarcos támadó, Sankára nyugodt hangon felelt: 

— Hogy tolvaj vagyok-e, vagy sem, nem 
tartozik ide. A fontos az, hogy önnek, kis-
asszony, a birtokában van a darvoni lila 
gyémánt és én azért jöttem, hogy ezt vissza-
vegyem öntől. Bocsásson mçg tehát, de az 
időm nagyon rövidre szabott. 
• — A darvoni gyémánt ? — kérdezte csodál-
kozva Pearl Standish. — Nem értem, miről 
beszél ön. Nekem semmiféle lila gyémántom 
sincs . . . Azt sem tudtam, hogy ilyen létezik ! 

A komornyik, aki a soffőr keresésére in-
dult az előbb, e percben visszaérkezett és 
megdöbbenten, csodálkozva állt meg, mikor 
az álarcos férfit megpillantotta, aki úrnőjére 
fegyvert szegez. 

— Ne játsszék velem, kérem — felelte 
Sankara. — A gyémántot akarom ! 

— Ismétlem, hogy sohasem hallottam róla. 
Önnek részletesebben el kell mondania a lila 
gyémánt történetét. Nagyon érdekesnek Ígér-
kezik. 

Az ijedtségéből magához tért Barbara néni 
tiltakozó mozdulatot tett, de Pearl észre sem 
vette ezt és nyugodt hangon, mintha ez volna 
a legtermészetesebb dolog a világon, igy szólt 
ismeretlen látogatójához : 

— Parancsoljon, lépjen be hozzánk ! A bál 
várhat rám. Már ezer év óta várom, hogy 
szembe kerülhessek egy igazi rablóval. Most 
végre sikerült. Hanem ugye nem veszi zokon,ha 
bemegyünk, mert itt a szabadban kissé hűvös 
van a csevegéshez. 

— Pearl ! Megőrültél ? — Kiáltotta méltat-
lankodva Barbara néni. 

— Ugyan néném, hogy mondhatsz ilyet ! 
Teljesen ura vagyok érzékeimnek és semmi 
bajom sincs. Parancsoljon uram — fordult 
ismét barátságos hangon támadója felé. — 
Nem kell semmitől sem tartania, nem lesz 
bántódása. Egy Standish szava kezeskedik ezért. 
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A fiatal leány elmosolyodott és ha Pearl 
Standish mosolygott, senki sem tudott neki 
ellentállni. Sankara némán követte a palota 
úrnőjét a villába. Velük tartottak a többiek 
is. A könyvtárszobába léptek, ahol a komor-
nyik úrnőjének intésére felgyújtotta a nagy 
csillárt. Pearl azután igy szólt hozzá: 

— Most hagyjon kérem magamra ezzel az 
úrral. Ne felejtse el, hogy ő az én vendégem 
és az a tisztelet illeti, amely mindenkinek 
kijár, akit fogadok. 

A komornyik meglepett arcot vágott, de 
nem szólt semmit és elhagyta a szobát. 

— Te pedig édes néni, — fordult most Pearl 
nehezen elrejtett mosollyal nénjéhez, — azt 
hiszem szintén jól teszed, ha visszavonulsz 
szobádba. Ez a história nem is érdekel téged. 
Majd ha végeztem ezzel az úrral, szólni fogok. 

Az idős hölgy neheztelő pillantást vetett 
unokahugára, de nem mert a parancsnak* 
beillő kérés ellen szegülni. Különben ő már 
régen megszokta Pearl gyakori excentrikus 
viselkedését. 

Mikor az ajtó Barbara néni mögött bezárult, 
a fiatal leány leült egy pamlagra és kecses 
mozdulattal helyet mutatott ismeretlen láto-
gatójának : 

— Foglaljon helyet aram. De talán szives 
volna levetni ezt itt . . . 

Ujjával a fekete posztóálarcra mutatott, 
amely teljesen eltakarta a fiatal ember arcát. 
A mozdulat annyira kecses volt, a hang olyan 
behízelgő, hogy Sankara nem tudott ellent-
állni. Lassan felemelte balkezét és levette az 
álarcot. 

Mikor a fekete posztó mögött feltűnt az 
idegen if jú szép, sápadt, szabályos arca, a 
fiatal milliárdos leány nem tudta elfojtani 
csodálkozó felkiáltását. De a következő pilla-
natban észrevette, hogy vendége még mindig 
kezében tartja a revolvert. 

— Es ezt ? — kérdezte félig kérlelve. — Azt 
hiszi szükség lesz erre a veszedelmes jószágra 
is beszélgetésünk alatt? 

A fiatalember nem felelt, elröstelte magát 
és hirtelen zsebébe csúsztatta fegyverét. 

— így ni, — mondta Pearl, — most már rend-
ben vagyunk és ugy viselkedhetünk, mintha 
csak Fergusonék mulatságán lennék. Mondja 
meg tehát mindennekelőtt világosan, miért 
hiszi, hogy az a bizonyos gyémánt nálam van. 

— Mert az édesatyja vásárolta meg vala-
mikor régen Indiában, egy hűtlen paptól, 

aki istenünk ujjáról lehúzta a drágaköves 
gyürüt. Minthogy pedig ön, kisasszonyom, 
Standish Sámuel egyedüli örököse, kétség-
telen, hogy csakis az őn birtokában lehet a 
gyémánt. 

— Ismétlem teljes őszinteséggel, hogy nem 
tudok róla semmit. Newyorki házunkban 
egész sereg holmi van, amelyeket édesapám 
vásárolt, de még leltározva sincsenek. Talán 
ezek között van az a gyémánt i s . . . 

— És ha megvolna, nekem adná? — kér-
dezte türelmetlen hangon Sankara. — Any-
nyit fizetek önnek érte, amennyit csak kiván. 
Nincs az az ár, amit meg ne adnék érte 1 

— De miért oly fontos ennek a gyémánt-
nak a megtalálása ? 

— Ha majd a kezeim között lesz, megmon-
dom. 

— Ah, bizonyára valami rejtély fűződik 
ehhez a drágakőhöz ! Talán kulcsnak szolgál 
valami titokhoz? Vagy talán nagyobb értéke 
van, mint amekkorára hitelesen becsülnék ? 

— Lehet . . . Adja nekem és mindent meg-
mondok. 

Pearl nem tétovázott sokat, felállt helyéről. 
— Rendben van Î — mondta határozott 

hangon. Beülünk az autómba és azonnal a 
vásosba megyünk, hogy megkeressük. Várjon 
rám egy pillanatig, azonnal itt leszek. 

A fiatal lány gyorsan kiment a szobából 
és Sankara magára maradt. De csakhamar 
ismét nyilt az ajtó és belépett Barbara néni. 
Attól a pillanattól kezdve, hogy unokahuga 
kérésére visszavonult szobájába, sehogy sem 
találta helyét. Nyugtatanitotta az a gondolat, 
hogy a fiatal leányt teljesen védtelenül, egye-" 
dül hagyta egy ismeretlen, álarcos fiatalem-
ber társaságában és most sietve visszatért. 
Legnagyobb meglepetésére Pearl már nem 
volt a könyvtárszobában. 

— Hová tette az unokahugomat ? kiáltotta 
a fiatalember felé. 

— Miss Standish a szobájába ment — fe-
lelte az ismeretlen nyugodtan, — hogy kala-
pot vegyen fel, mert elmegyünk. 

— Elmegyünk? — ismételte Barbara néni, 
aki alig akart hinni füleinek. — Hiszen a 
bálba kell mennünk ! 

— Ugy tudom, Standish kisasszony a bál 
előtt velem akar a városba rándulni. 

— Önnel ? Ily késő este ? És ön azt hiszi, 
hogy én meg fogom ezt engedni? 

— Asszonyom, ez teljesen a mi dolgunk ^ 
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Standish kisasszonyé, meg az enyém. Végtelenül 
sajnálom, hogy meg kellett zavarnom a mu-
latságukat és ily késő esti órában tettem tisz-
teletemet, de sajnos, kénytelen voltam vele. 

Barbara néni épen csipős hangon akart 
valamit válaszolni, mikor unokahuga ismét a 
szobába lépett. Kalap volt a fején és prémes 
kabátot hozott a karján. 

— Pearl ! — kiáltotta a jó asszony, — igazán 
meg akarod magad gyilkoltatni ? 

— Eszem ágában sincs — felelte kacagva a 
fiatal leány. 

— Hát akkor az ég szerelmére kérlek, ne 
indulj erre a veszedelmes kalandra. 

Sankara szükségesnek látta a közbelépést. 
— Talán igaza van a nagynénjének, kisasz-

szony, — mondta csendes, határozott hangon. 
— Ez a kaland nem illik olyan fiatal hölgyhöz, 
mint amilyen ön. Ebben a különös ügyben 
nagyon sokféle emberrel kénytelen találkozni 
az ember, olyanokkal, akik nem lennének ön-
nek Ínyére. Maradjon inkább itthon. Nem 
adhat nekem valami irást ahhoz, hogy bejut-
hassak az önök newyorki házába és elvégez-
hessem magam a szükséges kutatást? 

A fiatal leány hirtelen elutasító mozdulatot 
tett. 

— Csak nem gondolja, hogy elszalasztom 
ezt a kedvező alkalmat, amikor végre egyszer 
kalandom lehet. Először életemben ! Nem, 
nem uram ; vagy együtt megyünk, vagy pedig 
egyáltalában semmi sem lesz ebből a látoga 
tásból. 

A fiatalember megrándította a vállát. 
— Rendben van. Akkor tehát induljunk. 
— Még pedig gyorsan, tette hozzá Pearl. — 

Talán rövid időn belül tudunk végezni és még 
idejében visszatérhetek, hogy çlmenjûnk Fer-
gusonék báljára. 

Diadalmas mosollyal tekintett nénjére, bú-
csút intett feléje és kilibbent az ajtón. Sankara 
követte. Megint kimentek a villa elé, de az 
automobil ezúttal sem állt a lépcsők előtt. 
Kétségtelen, hogy a soffőr megunva a várást, 
a nagy hideg elől a garageba menekült. Pearl 
Standish prémes kabátjába burkolózva futva 
indult neki a fasornak, amely a garagehoz 
vezetett. Alig tett mintegy husz lépést, hirtelen 
megragadta kísérője karját és egy szobor ár-
nyékában meglapuló férfi alakjára mutatott. 

— Nézzen csak oda ! — mondta, valaki 
bujkál ott. 

Sankara követte Pearl ujjának irányát, 

néhány lépést tett előre és megismerte az 
egyik hindut, akit az imént még a papnő tár-
saságában látott. 

— Megígértétek, hogy nem követtek, — 
kiáltotta keserű hangon, — és még is kém-
kedtek utánam ! 

— Van rá okunk bőven, hogy megfigyel-
jük minden lépésedet, — felelte gúnyos han-
gon Siva istennek hivője. — Fogadd meg 
tanácsomat: törődj inkább a gyémánttal, 
mint ezzel a fiatal lánnyal. 

A hinduk és az előkeld modorú Sankara kö-
zött sohasem volt valami jó viszony. A kihivó 
szavak a fiatalember arcába kergették a vért 
és hogy elvegye kedvét a további leselkedés-
től, nekirohant a kémnek. Ez azonban nem 
várta be a támadást, előrántototta revolverét 
és találomra kétszer elsütötte Sankara felé. 
Pearl a segítségére akart sietni, de a fiatal-
ember a lövések zajával egyidejűleg a főidre 
vetette magát. Azután hirtelen ismét felemel-
kedeti, rá akart rohanni támadójára, de az 
halkan füttyentett, mire a fák alól két másik 
társa futott segítségére. Sankara ügyesen ki-
bu j t a reá rohanók alól, ugy, hogy azok egy-
másra estek és néhány pillanatig egy gomoly-
ban hemperegtek a frissen hullott hóban. A 
villa egyik ablakából Barbara néni nézte 
végig a jelenetet, amelyre ezüstös fényét ve-
tette a ködös felhők függönye mögül kibuk-
kanó hold. Mikor Sankara ismét elesett táma-
dói ütései alatt, a jó asszony rémülten felsi-
koltott. Pearl odatekintett és megpillantotta 
nénjét. 

— Gyorsan, gyorsan, segítség! — kiál-
totta. — Bárki is legyen, nem hagyhatjuk, 
hogy ez a három bandita nekiessen egy em-
bernek. 

A fiatal lány kiáltásait meghallotta a szol-
gaszemélyzet, de mire a kis csapat futva az 
eset színhelyére ért, a támadók már elmene-
kültek és Sankara áléltan hevert a hóban. 

— Nem hagyhatjuk itt ebben a hidegben, — 
jelentette ki Pearl. 

Nénje minden tiltakozása ellenére meg-
parancsolta a szolgáknak, vigyék a házba az 
alélt fiatalembert, aki még azután sem tért 
magához, hogy egy pamlagra fektették. Pearl 
nyugtalan lett. Ki lehet ez a fiatalember ? 
Talán hozzátartozóit kellene értesíteni? Ku-
tatni kezdett az ájult ember zsebében. A 
tárcájában nagy összeg pénz mellett több 
névjegyet talált ezzel a felírással : 
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UNMANIDI SANKARA 
Calcutta 

Ugyancsak a tárcában talált egy cizelált 
aranygyűrűt, amelynek kacskaringói között 
valami idegen nyelvű felírás volt látható. A 
gyűrűből hiányzott a kő, a foglalata üresen 
meredt az aranykarikán. 

Miközben Pearl a gyűrűt forgatta ujjai 
között, az ismeretlen fiatalember magához 
tért, felnyitotta szemeit és megpillantotta 
kincsét a fiatal leány kezében. De ugyanekkor 
megpillantotta a leány mögött, az ablakban 
az egyik hirdu fejét, amint kémlelő pillan-
tásokat vetett a szobába. 

— Adja vissza a gyűrűmet I — kiáltotta 
Sankara hirtelen és talpraugrott. 

— Talán ez annak a hires gyémántnak a 
foglalatja ? — kérdezte Pearl. — Mit jelen-
tenek ezek a hieroglifák ? 

A fiatal ember nem válaszolt. Heves moz-
dulattal kiragadta Pearl kezéből a gyűrűt és 
tárcáját és kirohant az ajtón. 

Barbara néni megkönnyebbülten sóhajtott 
föl : 

— Remélem őrökre távozott ez a vesze-
delmes ember ! 

— Aligha hinném, — felelte Pearl, — sok-
kal fontosabb neki a gyémánt, semhogy vissza 
ne jönne érte. 

— Annál rosszabb ! . . . No. de most gyor-
san hozd magad rendbe és induljunk. Fer-
gusonék már úgyis neheztelni fognak, hogy 
olyan későn jövünk. 

Legnagyobb csodálkozására Pearl tagadólag 
intett fejével. 

— Szó sincs róla, drága néném ! Sokkal 
fontosabb dolgunk van, mint bálba menni. 

— Ugyan micsoda ? 
— Azonnal New-Yorkba megyünk és apa 

drágaságai közt megkeressük azt a hirhedt 
gyémántot. 

— Pearl, te tréfálsz csak ugye ? 
— Eszem ágában sincs a tréfa. De nem kí-

vánom, hogy elkísérj, ez alól felmentelek. 
— Azt hiszed talán, hogy elengedlek ma-

gadban ? 
— Akkor hát előre nénén ! Fergusonéknál 

már úgyis lekéstünk a cotillonról, de ha sie-
tünk, talán odaérhetünk még a vacsorához. 

IV. 
A TITKÁR ÚR 

Pearl kisasszony jóslása nem vált be, Bar-
bara néni legnagyobb kétségbeesésére az egész 
éjszakát New-Yorkban töltötték, mintha nem 
is volnának hivatalosak a Ferguson család 
pompás báljára. 

A Fifth Avenuen levő hatalmas palotába 
érve, Pearl azonnal hozzálátott a kutatás-
hoz, hogy megtalálja a hires lila gyémántot, 
amelyet Sankara oly tüzetesen leirt előtte. 
Standish Sámuel kincseket érő hagyatéká-
ban, a ragyogó drágakövek között gyöngyök, 
rubintok, zafírok, smaragdok mellett egész 
csomó mindenféle fajtájú és nagyságú gyé-
mántot talált ugyan, de egyik sem volt lila. 
A fiatal mesztic állítása mindamellett pontos 
volt. A darooni szent drágakő, ha csak rövid 
időre is, Standish Sámuel birtokában volt. 

Pearl hiába nyitogatja a fiókokat, a dobo-
zokat. A gyémánt nem került elő. Barbara 
nénit a lelkes virrasztásban elnyomta a buz-
góság. egy pamlagon ülve elaludt szegény és 
nagyokat szuszogott kényelmetlen helyzeté-
ben. A fiatal leány szemét azonban kerülte 
az álom. Belefáradva a kutatásba, elgondol-
kozott, sokáig törte a fejét valamin, végre 
Íróasztalához, ült, papirt vett elő és megfon-
tolt írással a következő sorokat irta : 

Kedves Carslake ur, 
nem jöhetne el hozzám azonnal ? szeretnék 
Önnel egy gyémántról beszélni, amelyet 
atyám mintegy két évvel ezelőtt vásárolt 
Indiában. Minthogy Ön vele volt, bizonyára 
tud felvilágosítással szolgálni. Szívből kö-
szönti 

Pearl Standish 
A levelet boritékba tette, megcímezte, azu-

tán csengetett és az elősiető szolgának kiadta 
az utasítást, hogy a levelet másnap kora reg-
gel kézbesítsék. Csak most érezte, mennyire 
fáradt. Cseppet sem sajnálta, hogy Ferguson* 
féle mulatságon nem vehetett részt, valami 
boldog megelégedettség vett rajta erőt, hogy 
végre nem mindennapi dolog kapcsolódik az 
életébe Érezte, hogy a kalandnak még nin-
csen vége. most kezdődik csak a java. 

S O l O Q ) j ^ T ^ ^ D E G R C S l L i n T H Ö E C S O n ö Z 
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Gyengéden felébresztette Barbara nénit és 
hazarobogtak. Otthon azonnal visszavonult 
hálószobájába, levetkőzött és egyetlen ugrás-
sal ágyában termett. De álom most sem jött 
szemére. A gondolatok, régi visszaemlékezé-
sek villámsebesen száguldoztak a rendkívüli 
események által felizgatott agyában és egy-
szerre maga előtt látta azt az embert, akinek 
az imént levelet irt. 

Carslake Richárd hét, vagy nyolc éven át 
az atyjának bizalmas titkára volt, de csodá-
latosképen Pearl rokonszenvét sohasem tudta 
megnyerni. A fiaital lány, bármennyire is 
kedvelte bizalmas emberét az öreg Standish 
ösztönszerűleg ellenszenvet érzett iránta és 
maga sem tudta miért, mindig távol tartotta 
magától ezt a különös embert. Néhány héttel 
azután, hogy Standish Sámuel arról az indiai 
útjáról, amelyre Sankara célzott, hazatért, 
elbocsájtotta titkárját. Pearl érdeklődött a 
hirtelen szakítás oka iránt, de atyja kitérő 
választ adott, csak annyit mondott, hogy 
Carslake jobb állást kapott és ezért nem 
akarja visszatartani szerencséjétől. Különös j 
hogy mindez egyszerre, csodálatos elevenség-
gel jutott a fiatal lány eszébe. Épen ma, e 
mozgalmas, eseményekben gazdag est u tán! 
Eltűnődött. Mégis csak furcsa, hogy ez a 
Carslake nás állás után nézett, holott olyan 
jó dolga volt Pearl apja mellett, akinek leg-
bizalmasabb embere volt. Standish Sámuel 
fejedelmi módon fizette alkalmazottait, soha 
senki sem hagyta el, ha csak nem halál vagy 
betegseg miatt. Ez a Carslake volt az egyet-
len kivétel. Miért távozott olyan feltűnő siet-
séggel ? Miféle okai lehettek rá, hogy elhagy-
ja ezt a kitűnő állást? 

A szép Pearl Standish sehogy sem tudott 
magának feleletet adni e kérdésekre. E l g o n -
dolkozott, de végül is elnyomta az álom. Az 
egészséges test a fantázia minden élénksége 
mellett megkövetelte a magáét. 

A következő nap délelőttje, minden külö-
nösebb esemény nélkül telt el Pearl nagy 
meglepetésére nem jelentkezett nála előző 
napi ismeretlen vendége, aki oly hirtelen tá-
vozott tőle anélkül, hogy köszönetet mondott 
volna neki és Barbara néninek a nyújtott se-
gélyért és ápolásért. Még csak nem is irt, 
nem is telefonált. Ebéd után épen feketeká-
véját szürcsölte Barbara néni társaságában, 
mikor az inas Carslake Richárdot jelentette be. 

Standish Sámuel egykori ti tkára javakora-

beli férfi volt. Magas, erőteljes alakján meg-
látszott, hogy hosszú idő óta rendszeresen 
üzi a sportokat. Kerek arcának határozott 
vonásai erélyről beszéltek, szeméből nyugodt 
céltudatosság, hideg elszántság volt kiolvas-
ható. Fekete haját hátrafelé fésülte, fekete 
bajusza alól, ha nevetett, hófehér fogak villog-
tak elő, de egész megjelenésében volt valami 
kellemetlen, antipatikus durvaság, amit a 
sima modor sem birt teljesen álcázni.,Már 
esti ruhában vo't, kifogástalan frakk fedte 
termetét és fehér mellényénél csak ingmelle 
volt vakítóbb. 

— Bocsásson meg kérem, hogy háborgat-
tam, — szólt Pearl, mikor a könyvtárszobába 
lépett, ahová vendégét bevezették, — nem 
láttam önt azóta, hogy édesatyámmal haza-
jött Indiából. Nagy szükségem van most 
önre : adjon kérem felvilágosítást arról a 
gyémántról, amelyet levelemben említettem. 

A gyémántkirály egykori titkára nem felelt 
azonnal a fiatal leány kérdésére. Hideg sze-
meivel néhány pillanaiig átható pillantást 
vetett rá, mintha a lelkébe akarna tekinteni. 
Végre megszólalt : 

— Igen, miss Standish, emlékszem jól arra 
a gyémántra . . . Emlékszem arra is, hogy 
az a hindu, aki eladta nekünk, megtartotta 
magának a foglalatát. 

— Teljesen jól emlékszik, mert az az em-
ber, akinél a foglalat van, tegnap este itt 
volt nálam. 

— Valóban ! — kiáltotta Carlslake meg-
lepetten. — Ön szemtől szembe találkozott 
azzal az emberrel, akinél a gyémánt üres 
foglalata van ? 

A könyvtárszoba ajtaja e pillanatban fel-
nyílt és Sankara lépett be váratlanul. A ház 
fiatal úrnője szívélyesen rázta meg kezét, 
azután mosolyogva fordult Carslake felé : 

— Itne, itt fogom ezt az embert, akiről 
épen az imént beszéltünk! 

E szavakra Sankara önkénytelenül zsebé-
hez kapott és fürkésző pillantást vetett Carls-
lakera, majd kérdően fordult Pearl felé. Ezt 
a rövid pillanatot Carslake arra használta 
fel, hogy a szoba végébe siessen és cilinderét, 
melyet eddig a kezében tartott, letegye egy 
äsztalra, de ugyanakkor jobbjával csendesen 
hátranyúlt és halkan ráfordította az ajtón 
levő kulcsot a zárra, majd csendes léptekkel 
visszajött előbbi helyére. Se Pearl, se San-
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kara nem vettek semmit sem észre a fordu-
latból. 

Miközben Carlslake csendesen zsebébe 
csúsztatta a kulcsot, kirántott onnan egy 
browingot és Sankara elé állva gúnyos mo-
sollyal igy szólt: 

— Ha tehát önnél van a darooni gyémánt 
foglalatja, adja ide nekem uram, mert ellen-
kező esetben kénytelen leszek erőszakot al-
kalmazni. 

A fegyver csöve egyformán fenyegette Pearlt 
és a fiatalembert, akik megdöbbenve, csodál-
kozva tekintettek egymásra, nem tudva mire 
vélni ezt a különös fordulatot, Carslake azon-
ban nem akart sok időt vesztegetni, türelmet-
lenül sürgető mozdulatot tett. 

— Fel a kezekkel — kiáltotta, mikor észre-
vette, hogy Sankara visszanyerve önuralmát 
zsebéhez akar nyúlni. 

A fegyveres férfi fenyegető magatartását 
látva, Sankara nem is gondolhatott védeke-
zésre. Carslake az efélékben gyakorlott ember 
mozdulatával odalépett hozzá és browningját 
állandóan lövésre készen tartva megkezdte a 
a fiatalember zsebeinek kikutatását. A keresett 
gyűrű Sankara óraláncán függött és Carslake 
diadalittasan tépte le onnan. 

A következő pillanatban Pearl gyanús moz-
gást hallott az egyik ablakmélyedésben. Oda-
tekintett és rémült tekintete találkozott a füg-

öny mögött álló Siva-papnő szigorú nézé-
sével. A váratlan jelenség annyira meglepte, 
hogy elkiáltotta magát, de a papnő titokza-
tosan hallgatást intve ujját szájára tette 
Majd jelt adott a papnő és a belopódzó hin-
duk elhelyezkedtek, hçgy a kellő pillanatban 
cselekedhessenek. Carlslake mindebből nem 
vett észre semmit. Egész figyelme az elrabolt 
gyűrűre irányult, amelyet boldog mosoly-
gással tartott ujjai között. Észre sem vette, 
hogy a lágy szőnyegen meztelen léptekkel 
hinduk közelednek feléje. Már alig voltak 
néhány lépésnyire tőle, mikor hirtelen, ösz-
tönszerűleg felkapta fejét és megpillantotta 
őket. Gyorsan megfordult, de már elkésett. 
Gomatha, aki éber figyelemmel kisérte min-
den mozdulatát, hirtelen rávetette magát és 
egy vasbottal rávágott fejére. Az ütés hatal-
mas volt, a lila gyémánt elrablóját főidre 
sújtotta, de a következő percben már ismét 
kiegyenesedett acélos alakja. E pillanatban 
két másik hindu ugrott rá, megragadták 
Carlslake karjait, mig Sankara a lábát igyeke-

zett elkapni. Mint egy ördög, ugy küzdöft 
Carslake. Újra, meg újra lerázta magáról 
támadóit, de az erők egyenlőtlensége egyre 
kirivóbb lett. 

A harci lárma magára vonta a cselédség 
figyelmét is. Toby, a maître d'hótelből lel-
kendezve rohant be a ház egész személyzeté-
től kisérve a csatatérre. De Carslate durván 
visszalökte ugy, hogy egyenesen a hinduk 
karjaiba esett, akiket meglepett ez a nem 
várt fordulat. Ezt a pillanatnyi zavart sike-
rült Carslatenek felhasználnia. Odaugrott az 
egyik ablakhoz, felrántotta és nem törődve 
a magassággal kiugrott a kertbe. Sankara 
sem habozott, a következő pillanatban utána 
ugrott ő is. A másik azonban már előnyt 
nyert. A magas hóban nehéz volt a futás, 
Sankara már nem érhette utói és hiába ira-
modtak utána a hinduk és a szolgák is, az 
edzett, gyakorlott Carslake elveszett szemeik 
elM. Csak lábának nyomai maradtak meg a 
frissen hullott hóban. 

Siva papnője magánkívül volt dühében. 
Haragosan szidalmazta a hindukat, hogy 
számbeli főlényvük mellett sem birtak egy 
emberrel Majd fenyegető pillantással Sankara 
felé fordult és igy szólt : 

— Ne felejtsd el, hogy már csak három 
napod van a parancs végrehajtására. 

A fiatalember nem felelt, csak fejével bic-
centett, hogy tudja jól, mi a kötelessége. Siva 
papnője eltávozott kíséretével. 

De alig haladtak néhány lépésnyire, Go-
makha hátrafordult és csodálkozva nézte, 
hogy Sankara nyugodtan visszafelé megy 
Pearl Standish házához, lassan felhalad a 
lépcsőkön és eltűnik a kapunyilásban. 

— Higyj nekem, — szólt most Homakha 
a papnőhöz — hogy nem szabad abbahagyni 
az ellenőrzést, sőt még fokozottabb mérték-
ben kell gyakorolni. Én nem bizom ebben 
a fiatalemberben. 

— Miért nem ? 
— Mert nagyon bizalmas ehez a fiatal 

leányhoz. És a szerelem, tudod, mindig gyá-
vává teszi a férfit, ha még oly bátor is, ép 
ugy, mint ahogyan bátorrá tudja tenni a 
gyávát . . . Ki tudja, nem felejti-e el e leány 
befolyása alatt Sankara a rábízott feladatot ? 

— Igazad van — felelte a papnő. — Nem 
fogjuk őket szem elől téveszteni. Se az egyiket, 
se a másikat. 

(Folytatása következik.) 
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HALLÓ, Ml ÚJSÁG? 
NYILVÁNOS NÖVENDÉKHANGVERSENYT 

RENDEZ AZ „ERÉNYI-ROSSI ROSSINA« MA-
GÁNÉNEK ISKOLA 1920. január 4-én a Vigadó-
termében. A hangverseny I. részében (3 órakor) 
a kezdő és a haladó, II. részében a művész-
növendékek mutatkoznak be; az utóbbi műsor-
számok már egy élvezetes művészi esemény-
számba menő hangversenynek is beillik. Jegyek 
6—20 K árb»n az intézet helyiségében (Erzsébet-
körut 40—42.) 12-től d. u. 5-ig kaphatók. 

KRÚDY UJ NOVELLÁI. A népszerű Író leg-
kiválóbb novelláiból válogatta összes legújabb 
kötetét, melynek ,A betyár álma* a cime. Ma-
gyar emberekről szólnak a rövidebb-hosszabb 
elbeszélések, a magyar psycha érzik ki mind-
egyikből. Krúdy sajátos előadási képessége és 
különös, sokszor az emberi lélek legtitkosabb 
rejtekeibe bevilágító témái ezekben a novellákban 
is megláttatják a nagy írót, épigy magyaros han-
gulatképei, amelyek a puszta és a kisváros leve-
gőjét varázsolják elénk. Az élvezetes, sokszor 
drámai erejű elbeszéléseket tartalmazó kötet 
Leidenfrost szines boritékában az Athenaeumnál 
jelent meg a Színházi Élet boltjában kapható 
16 koronáért. 

KÉT TOLSZTOJ-NOVELLA. Az orosz szellem-
óriás két hosszabb elbeszélését tartalmazza az 
Athenaeum kiadásában megjelenő Olcsó Regény 
legújabb kötete. Az egyik „Iljics Iván halála", 
a lélekrajz remekmüve. Egy megbetegedő és 
lassan halódó ember lelkivilágának tökéletes 
rajza. Mintha csak arra a nehéz kérdésre akarna 
felelni Tolsztoj, hogy hogyan hal meg az ember. 
Testileg, de inkább lelkileg. Az élet nagy és 
örökös hazugságai közepette sínylődő, szenvedő, 
családjától és barátaitól eltávolodó, magányosan 
gyötrődő ember képe jelenik meg előttünk, amint 
körülötte tombol a holtakon k< resztülgázoló, 
diadalmas élet. A másik az „Albert" című meg-
kapóan finom miljőrajz. Dr. Trócsányi Zoltán 
eredeti oroszból kitűnően fordította le a két 
gyönyörű elbeszélést. Az AzaryPrihoda István 
művészi boritékában megjelent kötet ára 3 ko-
rona. Kapható a Színházi Élet boltjában. 

KÉT UJ IFJÚSÁGI KÖNYV. Az Athenaeum 
kiadásában két pompás ifjúsági könyv jelent most 
meg. Mark Twain : .Tamás úrfi mint detektív" 
a címe az egyiknek, amelyben az ifjúság kedves 
ismerőse, a nagyszerű Huckleberry Finn, a zse-

niális csirkefogó — pajtásának, Tamás úrfinak 
ujabb élvezetes csinyjeit beszéli el. A könyv 
olvasói sokat fognak kacagni a reményteljes 
amerikai kópék kalandjain. Halász Gyula első-
rangú fordítása külön említést érdemel, úgy-
szintén Pólya Tibor művészi rajzai, amelyeknek 
pompás humora még jobban élénkíti Mark Twain 
vidám előadását. A díszesen kiállított könyv ára 
gyönyörű kötésben 24 korona. Stevenson hires 
angol irónak „A kincses sziget" cimü kalandos 
regénye először jelenik meg magyar fordításban 
és bizonyára napok alatt fogja az ifjúság szivét 
megnyerni. Izgalmas kalandok hajszolják egy-
mást a vaskos kötetben. Az olvasó szinte vissza-
fojtott lélekzettel figyeli egy puszta szigetre ve-
tődő hajóstársaság kalandjait, amelyek sohasem 
sablonosak, hanem mindig váratlan események-
kel bogozódnak és előre nem látható a végük-
Hermann Lipót gyönyörű rajzokkal illusztrálta 
Stevenson érdekes regényét, amely diszes kötés-
ben 26 koronába kerül. A két kötet kapható a 
Színházi Élet boltjában. 

1920-as átljon meg! 

A Diana-toilet a legszebb é» legkedvel tebb n j é v i a j ándék . 
Nagy toiletkészlet (1 D i a n a p i p e r e s z a p p a n , 1 Dlana-puder , 

1 Diana-krém) á ra 36.— korona . 
Kisebb toi le tkészlet( l nagy szappan, l k U k rém, X kis p n d e r j 
ára 28.— korona . Mindenütt kapható! 
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MAX REINHARDT, ki tudvalevőleg még 1912-
ben Münchenben megalapította a „Künstler-
theater'-í, műsorába a múlhatatlan becsű Offen-
bach-operettek sorozatát is felvette. Ezen óriási 
sikerű előadások nívóját még az is emelte, hogy 
ugy a „Szép Helena" mint az „Orfeus a pokol-
ban" című operettekben Ellen Telis mutatták be 
táncművészetüket, ami akkoriban ritka nagy fel-
tűnést keltett. Mint most értesülünk, Ellen Telis 

művészetüket januárban Budapesten és pedig a 
»Fővárosi Orfeum"-ban újra fogja élvezhetni a 
közönség, mely már évekkel ezelőtt nem tudta 
eléggé csodálni ezen eredeti és modern tánc-
művészetet. 

Szakorvosi 
VII., Dohány-ntca 39. 

rendelő 
intézet . 

Rendel : 11—1 és 4 - 7 óráig. 

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

Most jelent meg ! 

T O L S T O J : 

FELTÖMÜDfíS 
regény ké t kö te tben 

Ára 40.— K. 
(A „Klasszikus R e g é n y t á r " l eg -

ú j abb kötete . ) 

KRÚDY GYULA : 

S bEtyár álma 
Kleofâsné kakasa ós 

m&s elbeszélések 

Éra 16.— K. 

Az ATHENAEUM kiadása . 

ÚJDONSÁG ! 

PÁSZTOR ÁRPÁD : 

K E L E M E N É N 
Kis r e g é n y 1919 ból. 

Ara 1 6 . - K. 
Az ATHENAEUM k i a d í e a . 

LEGKEDVESEBB MESEKÖNYV 

I r t a : LÁSZLÓ ALADÁR 

Ara 2 5 . - K. 

A könyvp iac szenzációja : 

M A G Y A R 
H U M O R I S T Á K 

Anthologia l egnépsze rűbb í ró ink-
tól, é l e t r a j za ikka l 

Szerkesz te t te : 
H EL TAI J E N Ő éa PÓLYA TIBOR 

Ara 12.— K. 
Az ATHENAEUM k iadása . 

ZOLA EMIL : 

9 zsákmány 
Fordí to t ta : CSETÉNYI ERZSI 

Ara fiizve 1 5 . - K. 
Diszkötésben 3 0 . - K. 

HELTAt JENŐ : 

1 1 
Ara 1 8 . - K. 

Az ATHENAEUM kiadása . 

Műkedvelő e lőadásokra különösen 
a lka lmas 

Régi ió világ 
Három egyfe lvonásos komédia . 

MIKSZÁTH KÁLMÁN novel lái 1 ó 
I r t a : HEVESI SÁNDOR 

T a r t a l m a : Tavaszi r f lgyek, Fr ivol 
akta , Grisloi h i te lbe vet t bor t . 

Ara 8.— K. 

DICKEN 3 : 

íQEimei 
F o r d í t o t t a : A LT A Y MARGIT 

Ara fűzve 1 2 . - K. 
D i i zkö tésben 28.— K. 

MINDENÏ 
TAKARÍT. D I T Ü B C H S T E i N 
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Uj könyvek 
(Az alábbi ismertetett irodalmi újdonságok meg-
vásárolhatók a Színházi Élet boltjában (VII., 

Erzsébet-körut 29.) 
Zola ,A zsákmány", fordította Csetényi Erzsi. 

A nagy francia regényíró hatalmas alkotásának 
„A Rougon-Macquart család" cimii húszkötetes 
regényciklusának egyik kötete ez, amelyben a 
pénz és élvezet után való őrületes hajszának, 
az arany borjú körül való vad táncnak adja 
mesteri képét Zola. A második császárság Pári-
sának, az élvezetekben tobzódó Bábelnek ösz-
»zes bűnei, rejtelmei tárulnak itt fel. Izgal-
mas és érdekfeszítő olvasmány ez a könyv, 
amelyben végigrezdül az 1870-iki katasztrófa 
szomorú sejtelme. Csetényi Erzsi fordítása révén 
is a magyar irodalom gazdagodását jelenti ez a 
könyv. Ára fűzve 15 korona, diszkötésben 30 
korona. 

Dickens .Az élet küzdelmei', fordította Altay 
Margit. Ez a regény Dickens örökszép munkái 
közül való. Szomorú a háttere, mély problémát 
szánt ez a regény, de az örök Dickens itt sem 
tagadja meg magát. Az élet szomorúságait, a 
szebb jövőbe vetett hit derűjével aranyozza be. 
A humorista Dickens, akihez fogható kevés van 
a világirodalomban, megszólal ebben a regény-
ben is, amely az elejétől végig lebilincselő és 
érdekfeszítő. Ára fűzve 12— diszkötésben 28 
korona. 

.Kalandos történetek.' Irta: László Zoltán. A 
serdültebb ifjúság hálával lesz eltelve az író 
iránt, aki ezzel a szép könyvvel megajándékozta. 
A kaland, a veszedelmekkel teli vállalkozás olyan 
téma, mely az ifjúság fantáziáját leköti. Az ilyen 
olvasmány csak akkot jár haszonnal, ha egyúttal 
erkölcsi tanulság és az ismeretek gyarapodása 
fakad belőle. Ilyen könyv László Zoltán müve. 
A könyv díszes kiállítása, szép rajzai és finom 
papirosa külön megemlítést érdemel. Ára kötve 
15 korona. 

A de Gériolles .A rut Kata'in", fordította Cse-
tényi Erzsi, Haranghy rajzaival. Szerencsés vá-
lasztás volt a világirodalom gazdag terméséből 
ezt a könyvet kihalászni fiatal leányaink számára. 
A francia szellem könnyedsége, finomsága nyi-
latkozik meg ebben a könyvben. Meséje érdekes, 
gyors pergésü, drámai hatású jelenetek követik 
egymást benne és emellett az író a fiatal leány 
lelkének nemcsak alapos ismerője, de egyúttal 
formálója és üdvös hatással van a fiatal leányok 
számára A könyv ára kötve 27 korona. 

ÉKOfC 
a legnagyobb vá lasztékban 

G R A M M O F O N O K és EUFONOK 
va lamin t az összes 

hangszerek 
H A N G S Z E R O T T H O N 

F E K E T E M I H Á L Y mesternél, 
Budapest , József -körut 9 . 

Régi és törött lemezeKet vásárolunk. 
Hsic?Ülíkat Œ ' aden szépséghibát , szemölcs. pattaDás,vég-
nOjitfllORai, leg felelősséggel eltávolít OÁOG kozmetikai 
i n t é z e t e . Muzeam-körnt 18. UAneok eltávolítása 14 nap alatt 
kn rá l borogatással , bő r fehé r i tókrém, r6z fehér i tökrém, szap-
pan, púder , az összes szépségápoláshoz s i f lkséges szépitS-

Bzerek szétküldése. 

K Ü L F Ö L D I S Z Í N P A D O K R A 
k i k é p e z 3 hó a l a t t h i res 
amer ikai atep tánc művész. 

B U D A F O K , SÖRHÁZ-U rCA C Z E I N E R V I L L A 

A silhouette-felvételek az újonnan megnyilt 

Qua- Neuf 
fotoszalon 

Budapest, V I . , Nagymező-utca 3 . sz. 
különleges felvételei. 

R r i l l i ftncnkaf gyöngyöket, platinát,használt ék-
III l l l l l i u u n a i . szereket mindenkinél drágábban 
vesz Székely Emil ékszerüzlete. Budapest, Klrály-
ntca 51. Teréz-templommal szemben Cimre tessék 

figyelni. Telefon: József 10S 85. 
„ S z é p " akar lenni? Forduljon bizalommal 
M A Y E R E L L A kozmetikai szépségápolási intézetébe*. 
— • Budapest, VI., Andrássy-ut 84, II. 

Repölö l l l a t szer tá ra . 
E n ^ r o j osztály. HQLCZER LAJOS 

BUDAPEST, RÁKÓCZI-UT 18. SZÁM. 
Esnton ér tes í t i t. Üzletfeleit, hogy nagymenny i ségű kül -
földi áru é rkeze t t , u . m. Kalodont, Kaloderma, különféle 
fogkrémek , szappanok, pa r fümök, c ipőkrémek s többféle 
kozmetikai óp háztar tás i oikkek. Árusí tás nagy ban és kicsiny-

ben. — Rendelés ajánlatos, mig a készlet tart . 

S K o l ^ e r 

női divat- és S3Őrmeáruf)á3a 

ZKossuifj £ajos-utca 9. 
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Karinthy, Lovászy, Balassa Emil, 
Ernőd. Somlyó, Zilahy Lajos, 
Mihály István, Urai Dezső, Kő-
váry Gyula, Gosztonyi Adám, 

Forró Pál és Harmath Imre 
Ez a tizenkét név igy együtt, egy műsoron 

jelenti az egyre fejlődő, Royal-Kabaré (a régi 
Sörkabaré helyén) családi stilusu mulatságos 
januári programját. A tizenkét név közül leg-
alább nyolc ma külön-külön a magyar Kabaré 
egy-egy műfajának a legkiválóbb reprezen-
tánsa, együttesen pedig jelentik ötletben, hu-
morban és hiában azt a nivót, amelyet a ma-
gyar kabarészinpadon produkálni lehet. 

A kabaré igazgatóságénak áldozatkészsége, 
mellyel ezt n kiváló szerzői gárdát összehozta, 
minden elismerést megérdemel és bizonyára 
bő jutalmat nyer a premier zajos sikerében, 
melyet a próbák után Ítélve megjósolunk. 

A közönség végig fogja kacagni a tartalmas, 
közel háromórás műsort, melynek keretében 
a kabaré stárjai, Soltin, Világhon, Papp 
Jancsin, Kerényi Irénen, Szirmain és Sándor 
Józsefen kivül. Forgács, Gyenis, Zöldi, Gom-
bóc Vilma, Nagy Maca, Salamon, Csil/ay Mári, 
Gárdos Irén, Barna, Fodor stb., azonkívül a 
színház újonnan szerződtetett tagjai Radó 
Sándor, kit a Fővárosi Kabaréból szerződtetett 
az igazgatóság és Iványi a Muskátli Kabaré 
népszerű komikusa jutnak hálás szerepekhez. 

A műsor legkiemelkedőbb száma Karinthy 
Frigyesnek, a méltán népszerű kiváló humo-
ristának „A fénykép" cimü kacagtató tréfája, 
Lovászy Károly nagyszerű szatiráju „Kémény-
seprő" cimü bohózata, azonkívül Uray Dezső-
nek mulatságos komédiája, az nIhlet", melyet 
a brilliáns duónak, Soltinak és Virághnak irt. 

Mihály István ismét egy szélsőségesen gro-
teszk ötletü hosszabb bohózattal „A békés 
tárgya!'ás"-sal szerepel és fogja állandó kaca-
gásban tartani a közönséget. 

Kőváry Gyula humoros bluettjén a pompás 
zenéjü „Zanzi-bár"-on kivül, Forró Pál egy 
finom, franciás kis jelenettel, Gosztonyi Adám 
pedig egy fordulatos kis kezdő tréfával szere-
pel a műsoron, melyet Emód, Somlyó, Zilahy, 
Mihály István és Csendes Géza magánszámai 
variálnak, melyek zenéjét Zeikovitz Béla, Pártos 
Jenő és Aba Andor irták. A számokat a szín-
ház újonnan szerződtetett karmestere, Hubei 
Sándor kiséri stílusosan. A rendezésért külön 
dicséret illeti Virágh Jenőt e kitűnő és nép-
szerű komikust. 

Szerkesztői üzenetek 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosítási a 
izinházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, raj-
tokat nem adunk vissza és azok megőrzésért 

nem vállalkozunk.) 
F. PáL Legnagyobb sajnálatukra nem vehettük 

hasznát — D'Arrigó. B. 2. — Haza. Nem 
közölhető. - Törzs-rajöngó. A legnagyobb aján-
dékot a közönség adta, amennyiben páratlanul 
meleg ünneplésben részesítette. — Rajongó ol-
vasó. 1. Minden jelenetet külön külön kell ki-
dolgozni és lehetőleg még a párbeszédeket is 
meg kell írni. 2. Föllépti dijat kapnak. Hogy 
mennyit, azt igy nem lehet megállapitani. T. i. 
az a művésznő egyéniségétől és az eljátszandó 
szerep nagyságától függ. 

Mező Margit. 1. A rejtvényeket azok is meg-
fejthetik, akik számonként veszik a lapot. 2. Ághi 
Böskét, a Nemzeti Színház tagját vette el fele-
ségül. 3. 16 évnél idősebbnek kell lenni. 4. Pes-
ten van jelenleg. — S. D. Kérem befáradni a 
Színházi Étet boltjába (VII., Erzsébet-körut 29 ) 
és ott érdeklődni. — K. M<ma. I. P. E. jelenleg 
a Revüszinház tagja. 2. Rákóczi-ut 51. alatt. 3. 
Pesten bevégezte a sziniiskolát. 

Hajnalka és Ciliké. 1. Szőke., 2. Nőtlen., 3. 
Jelenleg szabadságon van, 4. A Star-filmgyárnál 

( W ^ y kézfinomító 
mindenütt kapható. 

Fölerakata : Szt. István-tér 2 . <"2ïï£ï> 
Ára üvegenkAnt 2 0 korona. 

P o s t a i s z á l l í t á s o k a t franco eszközlünk 
Legkisebb mennyiség 6 üveg. 

Női fodrászat, ondoláció, halmosás, manikür ,arc-
hajszálak eltávolítása és szépségápolás 

J u t á n y o s á rban I Elsflranorn m o n k s ! 
Tl., norn Ede-utca 1«. SZÁNTÓNÉ 

ROYAL-KABARfe ^ S T i ^ i ^ 
MINDEN ESTE >/s 7 ÓRAKOR 

HâiKutatôs 
Vígjáték, Irta : PAJZS ELEMÉR 

A méltóságos vilit! A szini-gozság! 
Bohózat , Kis operet t , 

i r ta : MIHÁLY ISTVÁN ir ta:KŐVÁRY-ZERKOVITZ 

Vigyázz o f é r j j e l Házasszgi Évforduló ! 
Szatíra • Bohózat , 

i r ta : FORRÓ PÁL ir ta : FARAGÓ J E N Ő 

Tesseh 0 nsvjegyem! ^ k á v é h á i b a n l e n e k 
T r í f a . KŐVÁRY GYULA 

i r t a : KŐVÁRY GYULA t r é f á j a 

Szólón ! Duettek! Blüettek ! Cigányzene! 
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játszott. — Ibolya. 1. Rákóczi-ut 38. alatt lakik., 
2. Fedák Sári lakik a kérdezett cim alatt. — 
Cavallini. 1. Valószínűleg februárban., 2. Eey-
előre nem újítják föl. 3. A Románcot nem tűzik 
mostanában műsorra., 4. Nem mennek Ameri-
kába. - Százszorszép. 1. Sem F. S. sem G. S. 
nem mennek el., 2. V. M. Royal-szálló., 3. L. 
legközelebb újból föllép., 4. Cs. V. Mérleg-u 2. 
alatt lakik. — Feryke. 1. Nem szükséges., 2. Nem 
okvetlen szükséges, de ajánlatos., 3. Csak jel-
mezeket adnak. 

Zsdm. Nem közölhető. Hangulatos dolog, de 
még nem eléggé kiforrott a technikája. — Szi-
vemből. Nem használhatjuk. — Háromszéki. 
Tessék személyesen érdeklődni a szerkesztő-
»égben ebben a dologban. — Szőke 22. 1. Li-
pót-körut 1. alatt van., 2 Attól függ, hogy hova 
iratkozik be, melyik iskolába , 3. Ez igazan attól 
függ. hogy kinek milyen tehetsége van , 4. Nem 
föltétlenül szükséges, de ajánlatos, mindenesetre 
megfelelő intelligenciára van szükség. 

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

Minden este V«7 órakor 
Vasárnap és ü n n e p n a p dé l a t án 1/3S órakor 

Kalandorkisasszony 
Harmath—Zerkovitz exotikus operettje 

Sisters Margot Friemel Brothers t rapézművészek a vakmerő tornászok 
3 Egons 
akroba ták 

La Petite Andrey The Two Borosz 
a kis spoité-zobrett volt izsőrök 

Solti Hermin és Virágh Jenő 
a l egn jabb WEINER kap lékka l 

Papp János, Sándor Steffi, dr. Erdélyi Géza 
ZERKOVITZ l egú jabb slágereivel 

és az östze* attraKcióK fellépte. 

J f l H ^ i Ê C S à i e 
" E-P1TV ÖDÖN 

Pesti és bécsi művészek állandó vendégfellépte! 

Színházi képrejtvény 
Megfejtési határidő 1920. január 3. 

1920. 2. számában közöljük. 
A megfejtők között a következő dijakat sor-

soljuk ki : 
I. dij : Egy színdarab. 
II. dij : Pálmay Ilka arcképe. 
III. dij: Egy kotta. 
A Színházi Élet 52. számában közölt képrejt-

vény helyes megfejtése: Százszorszép. 
Helyesen megfejtették 423-an. 
Az I. dijat Sajó Ibolya VIII., Népszinház-u. 

46. III. 1., a II. dijat Szigethy Margit Szombat-
hely, Kálvária-u. 7., a III. dijat Derner Józsa IX., 
Bokréta-u. 3. nyerte meg. 

A szerkesztésért felelős : INCZE SÁNDOR 
Igazgató: MOLNÁR IMRE 

Uj leveiezölap-sorozaf: 
Százszorszép sorozatból ; Vigh M., Sziklay 

Jenő, Kerényi Gabi ... drb.-kint 2.50 K 
Farsang tündéréből: Lábass Juci 2 felvétele, 

Somogyi Nusi, Latabár Árpád, Szirmai 
Imre fényképlev.-)ap drb.-kint 3 — K 

Várkonyi M. 5 felv.-ben fényképlev.- lap . 3.— K 
Henny Porten, Mia May, Fern Andra „ 1.50 K 

Nyomatott Thália müintézet kő- és könyvnyomda rt-nál Budapest V., Csáky-u. 12—14. 






