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i4RBandholtz tábornok a János vitézről 
A János vitéz ötszázadik jubiláris 

előadásán az ünnepi vendégek sorá-
ban is feltűnt Bandholtz amerikai tá-
bornok, aki mint meghívott vendég a 
József főhercegével szemben lévő pá-
holyból nézte végig az előadást. Meg-
figyeltük, le sem vette szemét a szín-
padról, sokat, lelkesen tapsolt, kíváncsiak 
voltunk tehát, hogy tetszett az Egyesült-
Államok katonai missziója főnökének 
ez a hamisítatlanul magyar levegőjű 
darab és előadása ? 

Intervju-kihallgatásra jelentkez-
tünk ezért a királyi palotában az 
amerikai katonai missziónál — 
Zerkovitz Emil miniszteri tanácsos-
nál, aki immár tizenötödik hónapja 
működik az amerikai misszióknál, 
éjjelét-nappalát áldozva a legön-
zetlenebbül azért, hogy lelkiisme-
retesebben szolgálva az amerikaiak-
nak, a legjobb szolgálatot tehesse 
a magyar érdekeknek is. Bizonyos 
joggal megállapíthatjuk ezt éppen 
mi is, akik máskor is jártunk ennél 
a missziónál, ahova ezren és ezren 
jártak Zerkovitz Emilnél, mint az 
ántánt-panaszhivatalának magyar 
vezetőjénél, ahol majdnem min-
denki segítséget nyert az ő hat-
hatós közbenjárása révén. 

Az amerikai missziónál nem te-
ketóriáznak sokat. Zerkovitz Emil 
elmondja, hogy a derék amerikai 
tábornok nemsokára elhagyja Bu-
dapestet és ezért is figyelmeztette 
Beöthyt, hivja meg a generálist 
az ünnepi előadásra, mert a tábor-
nok ilyen igaz magyar darabot 
még nem látott. Beöthy a legna-
gyobb készséggel meg is hivta 

Bandholtz tábornokot, akinek a máso-
dik felvonás után Zerkovitz bemutatta 
Beöthyt. Valósággal az elragadtatás 
hangján nyilatkozott a generális a da-
rabról, zenéről és a nagyszerű előadás-
ról. Kacsóhval már találkozott : Weisz 
Manfrédnál egy vacsora alkalmával, 
amikor is Kacsóh zongorán előadta 
a János vitéz zeneszámait. 

Amig ezt így Zerkovitz elmondja, 
már írja is a kérdéseket angolul, amelye-
ket mi magyarul jegyeztünk és be is 

BANDHOLTZ tábornok, az ántánt-missziók elnöke 
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vezet a tábornokhoz, aki hivatalát a régi 
királynői szalonban tartja. Dolgozóasz-
tala Ferenc József Íróasztala, a falakon 
magyar tárgyú festmények, az asztalon 
virágok, főként orchideák — és ebben 
a kedves környezetben a legkedvesebb 
maga a tábornok. Zerkovitz tolmácsolja 
jövetelünk célját és tolmácsolja egyút-
tal a tábornok válaszát : csupa lelkesen 
elismerő szó a darabról, szereplőkről 
színházról . . . 

Azután átadjuk az írásos kérdőivet 
és a tábornok már diktálja is az amerikai 
irodatisztnek a válaszokat. Itt adjuk 
mindkettőt : 

Î. Hogy tetszett Excellenciédnak a János 
vitéz tartalma és a színészek játéka ? 

— Most láttam először tősgyökeres 
magyar darabot, mely erős hatást 
gyakorolt reám. A János vitéz cselek-
ménye és szövege Bakonyi Károly 
és Heltai Jenő munkája, valamint 
a zenéje, az ismert Kacsóh Pongrác 
szerzeménye, melyeket kiválóan kép-
zett művészek interpretáltak, élükön 
a csodás és sokoldalú starral Fedák 
Sárival, kinek partnere az utolérhe-
tetlen Rátkai, mindez Beöthy László 
szakértő rendezésében, együtt mély 
benyomást kellett, hogy keltsen még 
olyan valakiben is, akinek egész ma-
gyar szókincse arra szorítkozik, hogy : 
»Igen" és 

Nem I Nem I Soha ! 

2. Milyen darabokat látott Excellenciád szín-
házainkban ? 

— Csak a Nemzeti Operaház elő-
adásait és egy varieté-előadást láttam 
a Royal Orfeumban, minthogy ma-
gyar drámai előadásokat nem érte-
nék meg. 
3 Milyen magyar darabokat látott Excellen-
ad Amerikában ? 

— Igazi magyar darabot nem lát-
tam, bár a „Sári" cimü operett mint 
magyar darab szerepel nálunk. 

4. Hogy tetszett a Király. Színház alkalmi 
díszítése Excellenciédnak, valamint a magyar 
közönség hazafias tüntetése, mely remény-
teljesen bizakodó még e gyászos időkben is ? 

— A diszités pazar volt és a hall-
gatóság viselkedése megértő, méltó-
ságos és az alkalomnak megfelelő 
magatartás benyomását tette reám. 

5. Szabad Excellenciádtól egy fényképet 
kérnünk ? 

— Igen. 
Mindezt igy, az irásos kérdőívre kap-

tuk. De mindennél is sokatmondóbb 
az a lekötelezően kedves, bájos köz-
vetlenség, ahogy a ritka módon rokon-
szenves tábornok fogadott, kérésünket 
teljesítette és ahogy minden szavából 
igaz szivélyesség nyilatkozott meg. És 
ahogy kifejezést adott annak a hitének, 
hogy a dolgos munkás magyar nép, 
miként eddig is a történelem tanúsága 
szerint a legsúlyosabb válságokból is 
megerősödve került ki, ugy munkával, 
fokozott munkával a jelenlegi válságot' 
is ki fogja heverni. 

111 
heltai Jenő regénye 

t \ ig olvastam, nevettem és sirtam 
vegyest. 
111. Ez a regény megérdemli 
a cimben levő három egyest. 

(sz.) 
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A János viiéz versei 
Rákosi Jenő a János vitéz 500-adiki 

előadása előtt elmondott magasan szár-
nyaló kon ferenszábalimegemlékezett mind-
azokról, akik ennek a páratlan sikerű 
műnek a szerzői. Szólt Petőfiről, aki a 
mesét s a lelket adta, Bakonyi Károlyról, 
aki avatott kézzel szerkesztette szindarab-
szöveggé a népmeseformában adott törté-
netet, Kacsóh Pongrácról, a páratlan nép-
szerüségü zene mesteréről s meg Konti 
Józsefről, a darab egykori zenei betaní-
tójáról s első dirigenséről nem feledke-
zett meg. Hogy-hogy nem, azonban hi-
ányzott a szerzők e szemléjéből a versek 
irója, Heltai Jenő. Bizonyos, hogy ennek 
oka csak valami szándéktalan feledékeny-
ség s nem a jelentőség megbecsülését 
végző kritikai érzék állásfoglalása lehet. 
Mert ez előtt Heltai versei nemcsak hogy 
megállnak, de a legnagyobb elismerésre 
is tarthatnak igényt. Nem sablonos ope-
rett-klapanciák, se nem pró-
zai operaszövegek [ezek a 
vérsek, hanem igazi költe-
mények, amelyek a Petőfi 
szellemét valami kedves, mo-
dern izzel egyesitik. S külö-
nösen alkalmasak arra,hogy 
a zeneszerzőt igazi népies 
hangulatra s emellett a mai 
városi közönséget is meg-
ragadó zenére ihlesse. Bizony 
sokszor sajnálja az ember 
a zeneszerzőket, ha elgon-
dolja, hogy milyen silány 
szövegre, milyen üres és 
hatástalan versekre kényte-
lenek zenét írni, avagy, ami 
még súlyosabb, milyen kö-
zépszerű költészet az, ami-
bői az ihletet meríteni kény-
telenek. Kacsóh szerencsés 
volt : ő nemcsak kongeniálís, 
de ízlésben és ötletben egye-
nesen mintát, másoló szöve-
get kapott Heltaitól, akinek 
ép ezért nemcsak szoros ér-
telemben a szövegnek ki-
járó elismerésre van joga, 
hanem, egy persze meg-
állapíthatatlan rész, a zenét 
megillető babérból is. Heltai 
bizonyára nem reklamálja 
ezt. Nincs is szüksége reá"; 
hisz oeuvréjében a János 
vitéz versei kis szerepet ját-
szanak, sikere elég volt, leg-

újabban is egy regenye, A III-es, meg-
hódította a széles tömeget s a kifino-
mult clitc-embereket egyaránt; minket 
azonban a krónikás-kötelességünk s az 
igazságérzetünk egyformán nógat arra, 
hogy kipótoljuk a Rákosi Jenő mulasz-
tását. íme, megtettük ! 

SZÁSZ ZOLTÁN 

GOMBASZÖÜI FRIDA 

fl New-York-Kávéház 
irodalmi karzatán 

Két hosszú fürtü ifjú ül ott, 
Sápadt arcú, tüzes szemű bácsik,-
Hadimilliomos az egyik, 
LánckeresKedő a másik. 

(sz.) 
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Ott ültünk kettesben a hófehér füg-
gönyös, hófehérre meszelt szobában s 
diskuráltunk az életről, amely ugy meg-
csúfolt valamennyiünket, belevitt a leg-
nagyobb megpróbáltatásokba, de mi 
nem hagytuk magunkat, legyürtük a 
sok bajt, felvettük vele a harcot. 

Különösen ő csatázott az elmúlt esz-
tendőben. Életre, halálra szóló küzde-
lem volt ez, s az emberfeletti orvosi 
mesterkedés mellett győzött törhetetlen 
energiája, a fiatalság ereje. Egy alig 
látható kis pont az arcon, ami meg-
maradt a küzdelemből, a finoman hajló 
vonalak, a pompázó szín, a kedvesen 
elömlő mosolygás már nem a komor 
múltra emlékeztetnek, mind, mind a 
jövőről beszél, amely uj örömöket, 
nagy sikereket rejt magában. A bámu-
latos színpadi karrier folytatódik. 

— A hosszú, nehéz hónapok izgal-
mai után olyan hihetetlen előttem — 
mondta elgondolkozva — hogy tényleg 
újra eljutottam idáig. Fel fogok lépni. 
Amióta a szörnyű ba j után feleszmél-
tem, az volt az első gondolatom. Mi 
lesz a színpaddal? Ráteszem-e a lába-
mat még valaha? Lassan, pihenve az 
ágyamon, lázasan hánykolódva, állan-
dóan ez a gondolat kínzott. Délelőtt 
ugy éreztem, hogy minden rendbe jön, 
azután nyomba kétségek fogtak el. 

— Lehetetlen — sóhajtottam önma-
gamnak, nem játszom többé soha. És 
hangtalanul, anélkül, hogy arcom vo-
násai megrándultak volna, forró köny-
nyeim peregtek szüntelen. 

Délután megnyugodtam. 
— Persze, hisz játszom. Sőt rövide-

sen. Jól érzem magamat. Erőt, határ-
talan energiát éreztem. Néhány perc 
múlva megtört ez a szuggesztív erő 
s elveszettnek éreztem a jövőt. 

Reggel újra kezdtem, este folytattam, 
ahol előző nap elhagytam s ez így tar-
tott megszakítás nélkül. 

Próbákról álmodtam, szüntelen ültem 
a színpadon, szereppel a kezemben. 
Olvasó-próba volt. Jöttek a kollégáim, 
jártak-keltek, _ a rendező intézkedett 
jobbra-balra, Én hallottam a hangomat, 

Fridánál 
hangosan olvastam. Azután jött az or-
vos fehér köpenyben, karonfogott s 
elvezetett. Én nem akartam menni, ő 
húzott, sirtam. A többiek sorfalat áll-
tak, s integettek a kezükkel. 

A szanatórium után megjött a bizal-
mam, de még meg kellett úsznom a 
kétszeresen szörnyű nyarat, s annyi 
szkepszis és lázasan álmatlan éjszaka 
után végre eljutottam januárig. 

— Holnap lesz az első próbám — 
szóltam egy délután Margit nővéremhez. 

Margit hangtalanul ölelt át s mind a 
ketten boldogan zokogtunk. 

Másnap öltözködtem. No még a fá-
tyol. Igen rendben van minden. 

— Jó ez a kalap ? 
— Jó, kitűnő — mondták az ott-

honiak. 
S én álltam, felöltözködve a szoba 

közepén. Húztam a perceket egymás-
után. Húztam a perceket, hogy mennél 
tovább mondhassam önmagamnak : 

— Most indulok az első próbára. 
Meddig vártam erre, istenem, hát mégis 
elérkezett. 

Indultam szép lassan lefelé a lépcsőn. 
— Gyalog megyek. Olyan szép az 

idő, persze gyalog megyek, rövid kis 
séta az egész. 

A kapuban elém tárul a nyüzsgő utca, 
a lármás embertömeggel, kocsikkal, 
villamosokkal. 

Oda szerettem volna kiáltani a lótó-
futó sokaságnak : 

— Emberek, ide nézzetek, megyek a 
színházhoz, próbára megyek, mert fel 
fogok lépni. 

Fellobbanó szenvedéllyel, kiáltásnak 
indult, de kissé letompított hangon 
mondja ezeket a rendkívüli művésznő. 
Az arca lángol. Megfog s magával 
ragad nagyszerű előadása. Nem tudom 
eldönteni, mint nő tehetségesebb-e vagy 
mint színésznő. 

— Igen, gyalog akartam menni — 
folytatta — azután mégis kocsit vettem. 
Féltem, hogy elesem, vagy elüt egy 
kocsi. Csak legalább addig ne történ-
jék velem valami, amig a színházhoz 
érek, 
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Néhány másodpercig hall-
gatunk. — A darab meg-
kettőzi az örömömet. Hallat-
lan, még nálam is szokatlan 
ambícióval dolgozom. Szinte 
sok a boldogságból. — 
Annyi szenvedés után . . . 
— Iagaza van — cseng fel 
újra a hangja, tisztán és 
üdén, amilyennek még soha 
sem hallottam. 

A kis ajtóban kedvesen köszönt a 
Józsi, azután sorra következnek a ked-
ves ösmerős arcok. Már ott is voltam 
a színpadon. Sürgés-forgás körülöttem. 
Egy dobogó mellett állok s diskurálok 
Ruttkayval a szerzővel. Kis apróságo-
kat mesél kedvesen. Azután jönnek a 
többi szereplők, a rendező, a direktor. 
Megy minden a rendes utján. Itt vagyok 
s megkezdjük a darab próbáját. No hát 
ez csak természetes. Mindenkinek ter-
mészetes volt ez, csak én szerettem 
volna magamhoz ölelni az ösmert bútor-
darabokat, amelyek jobbra, balra hever-
tek, csak én szerettem volna meg-
simogatni a szürke vasajtót, a rivalda 
lámpáit, a sugó kis házikóját, mindent, 
a mi a múltra, az abbamaradt múltra 
vonatkozik, mindent ami az újonnan 
kezdődő jövőt jelenti. És 
próbáltunk. Olvastunk. In-
strukciók hangoztak el. 

— Te innen jössz, maga 
onnan jön. Ez itt egy asztal, 
azt megkerülöd, s ebbe a 
székbe ülsz. A helyzet tiszta. 
No hát kezdhetjük. Hány-
szor jelent meg ez a kép 
álmomban. Pontosan igy. 
Csak a fehérkabátos orvos 
nem jött el értem. Nem 
jött el. Hagyott próbálni, 
hála Isten. 

Egy reggeli ú jság fek-
szik az asztalon, felveszi s 
lassan lapozgat benne, majd 
rámutatva egy hirre felém 
tólja : — No nézzen ide, 
Gombaszögi Frida fel lépte. . . 
Serényen folynak a pró-
bák . . . 

Azután alig hallhatóan Gombaszögi Frida otthon 

mondja. — Olyan mint egy álom. Ha 
nem olvasnám, hát el se hinném. 

Illés István 

Ifjú szerző dala 
Tillárom, tollárom 
nincsen néKem dollárom. 

Tillárom, tollárom 
majd lesz nékem dollárom. 

(sz.) 
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Braun Sándor 

Gazdag, de hajszolt," páratlanul érdekes, de 
minden nyugvás fiélküli élet után korán — túlsá-
gosan korán — tért örök pihenőre Braun Sándor, 
A \Nap alapitója és főszerkesztője. Az ő tudása 
és bátorsága, szenzációsan finom megérzése 
volt az, ami a kilencvenes években uj hangot 
vitt bele a magyar sajtóba. Mint a hires Buda-
pesti Napló felelős szerkesztője az addigi száraz 
és leginkább politikára szorítkozó krónikaszerü 
magyar újságírást színessé és irodalmivá tette 
és ezzel útját vágta az ujabb magyar hirlap-
irásnak, amelynek ő a mestere. 

A született szerkesztő és szervező volt. Ötle-
teiben, kitalálásaiban páratlan. Csodálatos meg-
érzése volt a tehetség iránt. Egész sorát a ma 
az ország határain tul is ösmert és híres írók-
nak és hírlapíróknak ő fedezte föl a teljes 
ösmeretlenségből kiemelte, teret, szót és meg-
élhetéstjuttatott nekik. Valami hallatlan tisztelet 
élt benne a tehetség iránt, az a tisztelet, amit 
csak igazán tehetséges ember érez a másik 
iránt. Előítélet és céhbeli elfogultság nélkül 
nyitott ajtót az uj embernek, emelt kalapot 

előtte, ha az tehetséges volt. Ebben Braun 
Sándor szinte tévedhetetlen volt. 

Finom, jó és gyengéd ember volt, az önfel-
áldozásig szerény. Nagy irói tehetségek szuny-
nyadtak benne — hány1 meg nem irt regény és 
színdarab vész el most vele — mégis mindig 
másoknak adott utat. Ö félreállt. De azért 
érezni lehetett, hogy a lap minden sora tulaj-
donképen az ő munkája, tehetsége és ötlete. 

Rajongó, odaadó barátja volt a színháznak. 
Évente két-három cikket, ha irt, de ezek aztán 
igazi szenzációk voltak, irodalom és közönség 
legtetejének valók. Páratlan intelligenciája, 
egyedülálló Ízlése különös modort adott szín-
házi cikkeinek. Amikor a Nemzeti Színház 
Shakespeare háromszázados jubileumát ciklus-
sal ünnepelte, Braun Sándor a sorozatos előadá-
sok mindegyikén ott ült szerényen és áhítato-
san referensi székében. Diákos rajongással 
szemlélte az előadásokat, amelyekről akkoriban 
igazán művészi eseményszámba menő kritiká-
kat közölt. 

Dé rendszeres irói munkásságra hogyan is 
futhatta volna idejéből ennek a rendkívüli 
embernek, aki több napilapot, nyomdát, heti-
lapot, könyvkiadóvállalatot alapított, szerkesz-
tett, vezetett, csinált. Még színházat is. Vagy 
tizenkét esztendővel ezelőtt a mai Nemzeti 
Royal-Orfeum helyiségében nyitotta meg az 
Erzsébst-szinházat, amely előfutára volt a ma-
gyar kabarénak és egyfelvonásos színháznak. 
A szó legnemesebb értelmében vett européer 
volt, hallatlan érzékkel és érdeklődéssel a kul-
tura, az uj, a szép iránt. A dolgoknál való jelen-
léte csodásan termékenyítő a mások tehetsége 
számára. 

Tíz-tizenöt órát dolgozott naponta. De este 
otthon élt, finom elvonultságban, magának, 
klasszikus regényeket olvasott, finom könyveket. 
Művésze volt az olvasásnak, az irodalom élveze-
tének, a leghálásabb, a legmegértőbb közönség. 

Egy rendkívüli, egy finom, egy érdekes ós 
tehetséges emberrel lettünk szegényebbek. 
Braun Sándorral. 

Lakatos László 

BRAUN SÁNDOR M 
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Patika 
A jó vidéken a kaszinót, az olvasótermet, 

ahol nincs, a cukrászdát helyettesíti a patika, 
amit csak az erőltetett legujabbkori nyelvuji' 
tás nevezett el gyógyszertárnak. Patika az, 
akárhogyan is csavarják a nyelvújítók, aho-
gyan a patikus sem gyógyszerész és nem 
gyógyszerészné a patikusné sem, akinek pedig 
vidéki helyen tudvalévően egész kiváltságos a 
társadalmi helyzete. A patika a színhelye és 
szinte főszereplője Szép Ernő legújabb darab-
jának, amely a közeli hetekben kerül bemuta-
tóra a Belvárosi Színházban. A sötétszinű 
gyógyszeres üvegek, fehér és sárga porokat 
rejtegető kis hengeres dobozok, tejüvegből ké-
szült tartók között, amelyek mind szabályos 
felírásokat viselnek a hasukon, pereg le kiváló 
költőrknek ez a legújabb finom és gyengéd 
hangulatokkal átszőtt alkotása három felvo-
násban. 

A darabot nem most irta Szép Ernő, van 
már idestova két esztendeje, hogy elkészült 
vele és akkoriban a Vígszínháznak adta ét elő-
adás végett. A Patiká-val egyidőben akkor 
több magyar darab várta előadását a Vígszín-
háznál, nagy volt a torlódás és Szép Ernőnek 
is várnia kellett. Mikor azután kitűzhették 

volna már az érdekesnek Ígérkező újdonsá-
got, néhány szerepre nem találtak megfelelő 
szereplőt és a szerző visszavette a darabját a 
színháztól. A „Patika" Szép Ernő íróasztalának 
fiókjába került és a Margitsziget fáinak sár-
guló leveleivel együtt szomorkodott az idők 
múlásán. Az idei évad elején azután Bárdos 
Artúr elkérte a „Patiká"-t Szép Ernőtől és 
most készül erősen a bemutatására. A próbák 
mér javában folynak, egyre jobban alakul ki a 
darab minden szépsége, poézise. A próbákat 
természetesen maga dr. Bárdos Artúr vezeti, 
de gyakori vendég a Belvárosi Színházban 
most délelőttönként Szép Ernő is, aki öröm-
mel nézi, hogyan formálódnak ki az ő megál-
modott alakjai a színészek lelkes igyekvése és 
az igazgató-rendező művészi utmutatásai mel-
lett húsból vérből való igazi emberekké. 

* 

Hogy mi van a „Patiká"-ban az a szerzővel 
szemben való gyöngédtelenség volna itt szürke 
szavakból szedett mondatokban előadni. Mint 
Szép Ernő minden művében, ebben is végte-
lenül szubtilis, szinte súlytalan és személyte-
len költészet rezdül, amely ott lebeg a szavak 
a gondolatok, az emberek és cselekvések felett 

Szép Ernő .Patikd'-ja a Belvárosi Színházban 
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akkor is, amikor szó sem hallik és nem is tör-
ténik semmi. A darab hőse a patikussegéd, 
aki Pestről jött le a kis vidéki fészekbe és 
nagyvilági szerelmek vágyétól van eltelve. 
Beleszeret a gazdája feleségébe és amikor az 
egyszerű vidéki asszony nem akarja esengé-
sét figyelemre méltatni, a szegény, rajongó 
ifjú a cselédlánynálj keres ' és talál vigasz-
talást. 

Ez a darab tartalma és ami erre az egyszerű, 
mindennapi mesevázra került, az Szép Ernő 
érzelmekben gazdag költészetének műve. Az 
ábrándos patikussegéddel szemben a laboráns 
képviseli a legridegebb prózát, a pesti dámák 
emlékeiben élő patikussegéd ábrándjai pedig 
szétfoszlanak a patikusné egészséges, józan ka-
cagásán. Különösen két nagy hálás szerep van 
a darabban : a patikussegédé és a patikusnéé. 
Az utóbbit Mészáros Giza, az előbbit Gellért 
Lajos fogja játszani. 

* 

Nagy gondot okoz a Belvárosi Színháznak a 
darab rendezése. A második és a harmadik 
felvonás ugyanis a patikában, illetve a patika 
mellett lévő szobában játszik és Bárdos Artúr 
művészi elve, a Belvárosi Szinház tradíciói, 
nemkülönben a szerzővel szemben való nagy 
megbecsülés megköveteli, hogy a színpad 
mindenképen stílusos és tökéletes legyen. 

I \ Király Szinház földíszített nézőtere 

Teljes; lehetetlenség volna tehát, hogy a Bel-
városi színpadán felállított patika-interieurbe 
kasírozott holmi kerüljön. Igazi üvegek, igazi 
mérleg valódi fiókok, skatulyák kellenek a 
valódi polcokra. Igen ám, de honnan ? Egész 
Budapesten nem lehet ma patikaberendezést 
kapni. 

Szép Ernőnek végre kitűnő mentőeszméje 
támadt. Van az Otthonnak, a hirlapirók és 
irók meghitt klubjának, egy végtelenül kedves, 
szeretetreméltó bóhém tagja : Kiss Károly, 
aki foglalkozására nézve gyógyszerész. A leg-
vidámabb bohém, de egyben a legpechesebb 
patikus. A mai ujságirógeneráció csak arra 
emlékszik, hogy Kiss Károly patikát készül 
nyitni, de a megnyitásra sohsem került még a 
sor, mert a bohém-barát patikus mindeddig 
nem kapott patikajogot. A forradalom után a 
Károlyi-kormány tudvalevően megszüntette a 
patikajogok monopóliumét és Kiss Károly 
napja egyszerre felkelőben volt. Már kiszemelte 
a helyet, ahol gyógyszertárát meg fogja 
nyitni, amikor egyszerre kettévágta minden 
reményét a vörös rémuralom kitörése. Kiss 
Károlynak ma sincs patikája, de most mégis 
be fog egyet rendezni — a Belvárosi Szinház 
színpadán. 

Szép Ernő ugyanis felkérte, segítsen neki a 
patikai felszerelések összegyűjtésében. A szerző 
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Braun Sándor meghalt 

Hogy ily Könnyed négysorraj búcsúzom 

[Cőled 

nem restelem. 
Te szeretted e pajkos formát, 
Főszerkesztő ur, mesterem. 

(sz.) 

vitéz' ötszázadik előadása alkalmával 

helye ugyanis a patikusék lakása, ahol épen 
bál van, mikor a segéd hosszú útjáról meg-
érkezik. Rettenetes sár van a környéken, a 
meghivott asszonyok el sem jöttek, csak a 
férfiak — csupa jellegzetes vidéki alak, — 

mulatnak bor és kártya mellett. Az egyetlen 
nő a patikus felesége. Cigány azonban van 
huzza a kesergőket, bus magyar nótákat és a 
banda primása részt vesz a mulatók beszél-
getésében. A cigányprímás szerepére Bárdos 
Artúr Szép Ernő ajánlására Varjas Antalt a 
népszerű uri cigányt, sok széltében énekelt 
szép magyar nóta szerzőjét szerződtette, aki 
kitűnő színész is egyben, sőt színészi diplo-
mája is van, mert elvégezte az egyesületi 
szinésziskolát. 

Ez a szerződtetés is jellemzi a „Patika" 
rendezésének stilusosságát. Cigányprímás fog 
benne játszani, aki egyben színész is és igy 
tökéletesen meg fog felelni annak a feladatnak, 
amit a szerző elébe állit. 

és a bohém-patikus azóta sorra járják mind-
azokat a helyeket, ahol gyógyszertári felsze-
reléseket lehet kapni és gyűjtik a rekvizitumo-
kat. Kiss Károly úszik a boldogságban. Végre 
akad egy patika, amit ő rendezhet be í 

Varjas uriprimás, aki Szép Ernő „Patikája' ban 
egy cigányprímást alakit 

Lesz Szép Ernő darabjának egy különösen 
érdekes szereplője is. Az első felvonás szin-

(Photaáor felv.) 
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A meghívottak 
A „ J á n o s vi téz" d i a d a l m a s j u b i l e u m á n , 

nz ö t század ik e l ő a d á s e s t j én t u d v a l é v ő e n 
a Király S z i n h á z n e m b o c s á t o t t a a 
pénz t á rná l á rus í t á s ra a földszint i é s 
p á h o l y j e g y e k e t , h a n e m m e g h í v o t t kö-
z ö n s é g e t látot t v e n d é g ü l . Díszes f e h é r 
ka r ton l ap ra a r a n y k e r e t b e n p i ros é s 
zöld sz ínne l n y o m o t t m e g h í v ó k r ö p p e n -
tek szét az ü n n e p i es t előtt , h o g y a 
s z inház i g a z g a t ó s á g a részéről a szerzők 
és a sze rep lők n e v é b e n m e g j e l e n é s r e 
kér jék fel a t á r s a d a l o m , a pol i t ika é s 
a m ű v é s z e t k ivá lósága i t . M e g h í v ó t ka-
pot t t e r m é s z e t e s e n m i n d e n t e s tvé r sz in -
ház és az ö s s z e s b u d a p e s t i l ap ik szer-
kesz tősége i , a m e l y e k e g y - e g y t agga l 
képv ise l t e t t ék m a g u k a t az ü n n e p i e s t én . 

A p á h o l y o k d iszes f é l k ö r é b e n a kö-
ve tkezők fogla l tak h e l y e t : 

Huszár Károly miniszterelnök, Rákosi Jenő, 
Kohner Adolf báró, Beöthy László, Bláty 
Titusz, Kacsóh Pongrác, Kisfaludy Társaság, 
Éber Antal, Heltai Jenő, Fedák Istvánná, 
József főherceg, Bandholtz amerikai tábornok, 
Haller István kultuszminiszter, dr. Neumann 
Miksa, Bódy Tivadar polgármester, Lázár Ödön 
igazgató, Beniczky Ödön belügyminiszter, 
Rubinek Gyula földm. miniszter, Wälder Gyula, 
Petőfi Társaság, dr. Városi Gyula tanf'csnok, 
dr. Kemény Géza tanácsnok, Sallay Árpád 
tanácsnok. 

N e m k e v é s b é d i szes vol t a m e g -
hívot tak t a rka s o k a s á g a a fö ldsz in ten . 

NÁDOR MIHÁLY 
a v Donna Anna" zeneszerzője 

C s u p a f r a k k o s ur, es té ly i r u h á s , dekol le -
tált s zép a s s z o n y , v a l a m e n n y i e n i smer t 
t ag ja i B u d a p e s t m o n d a i n t á r s ada lmá-
nak , a m ű v é s z e t és i r oda lom v i l á g á n a k . 
M e g j e l e n t e k a t u d o m á n y o s é s m ű v é s z i 
t á r s a s á g o k k ikü ldö t te i is és az i smer t 
sz ínház i h a b i t ü é k , akik s e m m i f é l e szín-
ház i e s e m é n y r ő l n e m szok tak e l m a r a d n i . 
N e m t u d t u n k te l jes n é v s o r t szerkesz-
teni , d e n a g y j á b a n a l e g t ö b b n e v e t 
f e l j e g y e z t ü k . Itt a d j u k ő k e t : 

Országos Szinészegyesület, Petrovics Elek, 
Budapesti Színészek Szövetsége, Lipótvárosi 
Kaszinó, Országos Kaszinó, Szabó Nándor, 
Bruchsteiner Rezső, Beöthy Zsoltné, Színigaz-
gatók Szövetsége, Gerlóczi Tamás, báró Weisz 
Alfonz, Braun Ignác, dr. Polatsek Ernő egyet, 
m. tanár, dr. Szirmai Albert, Környey Béla, 
Király Ernő, Szirmai Imre, dr. Salgó Ernő, 
Hegedűs Gyula, Ruszt József, Strasser Imre, 
dr. Márton Miksa, dr. Marton Sándor, Vágó 
László műépítész, dr. Tóth István egyet, tanár, 
a Tisztviselők Egyesülete, a Rákosi iskola tanári 
kara, dr. Várkonyi Oszkár, Molnár Ferenc, Föl-
des Imre, dr. Molnár Dezső, Szomory Emil, dr. 
Fodor Oszkár kir. tanácsos, Zerkovitz Emil min. 
tanácsos, dr. Aldor Lajos, Vészi József főszer-
kesztő, dr. Fejes Lajos egyet, tanár, báró Hat-
vány Károly, Ricsóváry Béla ezredes. Brüll 
Alfréd, dr. Bud János, dr. Ripka Ferenc, dr. Herzel 
Izidor, Orosz György ezredes, dr. Kann Sándor, 
Strasser Béla, Wolfner László, dr. Bárczy István 
min. tanácsos, Enyedi Béni, Polnai Pál, Halpert 
Elemér, báró Beck Marcel, Elbogen Károly, 
Bartóki József államtitkár, Beimel Sándor, 
Léderer Rudolf, Pálffy Aladár, báró Kohner 
István, báró Kohner György, dr. Szigeti Pál, 
dr. Leitner Ernő, Plán Frigyes, Popper Károly, 
Schibelka Henrik, Jakabfy Dezső, Hajdú Dezső, 
Bánó Pál igazgató, Fényes Adolf, Beretvás 
Sándor, Miklós Tibor, Gyömrőy Aurél, Mayer 
Henrik min. tanácsos, Nemes Lajos kúriai biró, 
báró Győrffy Samu, Rottenbiller Fülöp h. 
államtitkár, Kotányi Zsigmond államvasuti 
igazgató, Majthényi min. tanácsos, Székács 
Aladár kúriai biró, Lisznyay Damó Tihamér 
min. tanácsos, Csik Imre min. tanácsos, Horvay 
János szobrász, Rittinger Imre vasúti fő-
felügyelő, báró Pongrácz Vince és Venczel 
Gusztáv min. . tanácsosok, Dobokay Béla 
vezérkari őrn. és sokan mások. 
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A veszedelmes ember 
— Szerző a saját darabjáról — 

Nohát, ennél külömb mulatságot is 
tudok, minthogy a saját darabomról 
irjak. De kedves kollegám, aki erre 
kért, szereti az eredeti ötleteket, hát 
nem állhatok' ellent, noha nincs nagy-
kedvem mostanában irni. Délelőtt nem 
irok, mert alszom, délután nem írok, 
mert még álmos vagyok, este nem 
irok, mert hát élni is kell, éjszaka 
pedig azért nem irok, mert mindennap 
elhatározom, hogy pihenten fogok lefe-
küdni, hogy egyszer végre korán 
keljek és dolgozzam. Most azonban 
mégis kell irnom. A téma : az én saját 
témám. Komédia három felvonásban, 
a mély legelőször e hó 29-én került 
szinre a Madách-szinházban, de nem 
tudom, mikor fog szinre kerülni szá-
zadszor ? 

Amikor e sorokat olvassák, még 
életben vagyok, noha mindennap látom 
a próbákat. Petrók-mester, a jeles 
rendező, már karhatalomért küldött, 
hogy a színpadról eltávolítson. Ezt 
azért akarta megtenni, mert minden 
szerepet magam akarok lejátszani. 
Meg akarom mutatni, hogy milyen 
jó színész vagyok. Es meg kell valla-
nom, semmi sikerem nincs. Lassanként 
belenyugszom, hogy a drága Péchy 
Blanka az asszony szerepében sokkal 
jobb, mint én vagvok és az aranyos 
Benedek Margit is élethiv ebben játssza 
az ártatlan lányt, mint én. De azért 
nehezen tudok ebbe beletörődni. A 
féltékenység tör ki rajtam, ha jobban 
csinálják a jelenetet, mint én. Kőváry 
Gyulát meg akartam tanítani, hogyan 
kell egy komikus jelenetet lejátszani. 
Kiröhögött. (Másnap leutánzott.) Ezt ő 
nem akarja elismerni, de én megeskü-
szöm rá. De neki könnyű. 0 fórban 
van a színpadon, inkább hisznek neki. 
Magas Bélát is szeretném kihozni H 
sodrából, de ő, mint színészt, szive 
mélyéből megvet. Darvasnál próbálok 
szerencsét. A rendező följajdul. Huszár 
Irént stoppolom le. 0 egy kicsit bele-
ugrik abba, amit neki mondok. Molnár 
mindenbe igazat ad, de semmit se 
tesz meg, amit mondok, Iványi egy-

szerűen csendes őrültnek tart, ami 
annál érthetetlenebb, mert folyton 
kiabálok, Szentiványi pedig jóakara-
túan megvigasztal, hogy ne féljek 
semmit, a darabnak nagy sikere lesz, 
mert épp az ellenkezőképpen játsszák, 
mint ahogy én mondom. Csak a komor-
nyik szereplője fog-adott szót nekem. 
Azt mondtam egy helyen, hogy 
beszéljen ijedten. Erre készsége-
sen és elkezdett ijedten beszélni. 
(Kisült, hogy azért fogadott szót, mert 
nem tudja a szerepét.) 

Mit mondjak még, mint szerző a 
saját darabomról? Délután bemenekü-
lök az Otthon-körbe. Egy csésze tea 
violaszinü tükrében nezem sápadt, 
ideges arcomat. Nem veszem észre, 
hogy két ember űl le az asztalomhoz 
szótlanul. Lerajzoltak. Szigethy bal-
ról, Kónya jobbról. Ijedten akarok 
megfordulni, de egy hang rámrivall : 
— Ne mozogj ! — Major néz rám kár-
örvendő arccal és kezében borzalma-
san mozog a ceruza. 

Hát kérem . . . ezt mondom én el, 
mint szerző a saját darabról. 

KORCSMÁROS NÁNDOR 

KORCSMÁROS NÁNDOR 
„A veszedelmes ember" szerzője 
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Bizony, mikor szüleim élénk tiltakozása elle-
nére mégiscsak beforcieroztam magamat a 
Sziniakadémiába, sohse mertem elhinni, hogy 
belőlem csakugyan szinész lesz. Pláne, mikor 
az első osztályt, — az úgynevezett előkészítőt 
sikertelenül elvégeztem és a tanári kar más 
pályát ajánlott, alaposan megingott bensőmben 
a színészi jövőmbe vetett bizodalmam. De tet-
szett a szininövendéki pálya és elszegődtem két 
évre a Vigszinház iskolájába növendéknek. Itt 
aztán, ami kevés reményem még maradt, azt 
is kitépték belőlem a kollégáim, akik engem 
kértek meg állandóan elméleti feladványaik 
fogalmazásával ; nemkevésbbé a tanáraim, akik 
velem taitatták meg sürün az óráikat. Mindent 
csináltattak velem, csak nem játszattak. Mikor 
befejeztem az iskolát, hosszas facérkodás után 
a Magyar Szinház tagja lettem, amely akkor 
még operett-szinház volt. És miközben nagy 
ambícióval domborítottam az „Első koldus", 
„Második önkéntes", „Harmadik vendég" vala-
mint „Egy ur" cimü féloldalas szerepeket, — 
elborulva, ráeszméltem a szomorú változhatat-
lanra, — bizony nem lehetek én szinész soha-
sem. És ekkor született meg ezelőtt 12 évvel : 
a kabaré. Ott voltam az úttörők közt a Nagy 
Endre oldalán, akik gyürtük magunkat és gyur-
tuk a közönséget, hogy propagandát csinál-
junk, ennek a színészethez oly hasonló, uj 
műfajnak. Ott kezdtem, hogy énekeltem az 
„Én vagyok a kabarénak első száma" cimü 
kupiét, majd lassankint hátrább kerültem a 
műsorban, addig, míg végre rám is lehetett 
alkalmazni a bibliai mondást : így lesznek az 
elsőkből utolsók ! — Mialatt ezt a tizenkét 
esztendőt roptam a kétlépés hosszú pódiumo-
kon, érthető ugye, hogy ekkor már pláne nem 
gondoltam arra, hogy valaha is szinész legyek. 
— És mikor éppenséggel nem gondoltam rá, 
akkor lettem csakugyan végre valahára szinész. 

Ez pedig ugy történt, hogy tavaly Nádas 

Sándor, a Pesti Futárban néhányszavas kritikát 
irt az Apollo-Kabaréról, amelyet : „Rákóczi-uti 
bódénak nevezett. Rettenetesen bántotta az 
önérzetemet, hogy én egy ilyen intézetnek 
tagja legyek és e perctől kezdve szabadulni 
igyekeztem a szerződésemtől. Sok vitatkozás 
és gesztikulálás után, a mindig szeretetreméltó 
és előzékeny igazgatóság belátta, hogy kedv 
nélkül nincs áldás az ottmaradásomon és 
decemberben közös akarattal felbontottuk a 
szerződésemet. — Dr. Rácz Vilmos, a Madách 
szinház igazgatója egyszeriben szerződtetett 
mint szinészt. „Sok jót hallottam magéról — 
mondta, — hogy ir, versel, konferál, táncol, — 
mit szólna hozzá, ha mint szinész szerepelne 
egyszer ? ! — „Lehet, hogy sikerülne, még nem 
próbáltam" — feleltem csodálkozva. És eszre 
sem vettem, amikor már biflázom a nagy 
szerepemet, hűségesen felkelek 8-kor reggel, 
járok a próbákra, ahol komolyan járkálnak a 
szinészek, komolyan érzelegnek és mindez 
olyan furcsa nekem. Őrülten vigyázok, hogy 
ne látszam dilettánsnak, vigyázok, hogy a part-
nerem nyakén ne legyek folyton, mint ahogy 
azt a kabaréban megszoktam, óvakodom a tul-
közvetlen beszédtől, és főleg az ötletektől, 
amiktől ugy félnek a színháznál, mint a tűztől. 
Pardon, ezt csak tréfából mondom, mert hiszen 
a darabot Korcsmáros Nándor irta, aki tele-
rakta amúgy is csillogó ötletekkel a darabot, 
a partnereim pedig oly kedvesek a kulisszák 
között és oly pompásak és tökéletesek a szín-
padon, hogy egyetlen reményem az, hogy 
engem nem is fognak észrevenni, és így az 
életem egyik érdekes szenzációja az én egyéni 
privát ügyemmé fog kicsinyedni. (Annyit mégis 
megsúgok az én régebbi közönségemnek, hogy-
ha sikerem lesz, azzal be fog igazolódni, hogy 
jó szinész is vagyok. Ha megbuknám, annak 
Korcsmáros, az a „veszedelmes ember" lenne 
az oka.) 
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Boldog és tiszta szeretettel, sok-sok melegség-
gel szeretném ezeket a lapokat megtölteni. 
Szinészgyerekekről, szöszke, fekete, kékszemű 
és mosolyos apróságokról, csintalan fiucskákról, 
édes, csöpp leánykákról, akarok itt irni és ugy 
érzem szegény és szánalmas eszköz ehhez a 
betű, ami banális egyhangúsággal sorakozik 
szavakká és mondatokká. A szin meleg tónusát, 
hangok derűs és olvadó csengését szeretném 
anyagnak, hogy belőlük kiformáljam és vissza-
adjam azt a képet, amit rájuk gondolva magam 
előtt látok. 

Olvasó, aki Murger „Bohémélet"-ét merengve 
olvastad, aki könyeztél Mimi halála felett és 
aki beülve a szinház parfümös nézőterére kis 
könnyű szivfájással, muló irigységgel gondolsz 
a kulisszák forró világára, könnyű kalandokra, 
csókokra, örök farsangra, vig-nembánom-életre 
gondolsz; olvasó, te tág és csodálkozó szem-
mel, zavartan a meghatottságtól néznéd szín-
padi királyodat vagy királynédat, amikor otthon 
egy egész életre szólóan átéli legszebb és leg-
igazabb szerepét : az apa vagy anya szerepét. 
Mindenkinek a legszentebb a legdrágább kincse, 
amiért küzd, verejtékezik ós dolgozik : a gyerek, 
az ivadék, a jövő. És mégis, a 
szinész, talán mindenkit fölül-
mulóan a gyermekéé. 

I. 
Valami harsány indulót éne-

kelve, játékzongorával a kezük-
ben masírozzák körül a szobát 
Tommy és Öcsiké, mikor Bár-
dos Arturékat meglátogatom. 
Minden kérés nélkül hozzám 
jönnek és ahogy meglátják 
nálam a papirt és ceruzát 
mindjárt megkérdik : 

— Mit irsz te ? 
Tommy rögtön elmeséli, hogy 

ő már 4 éves, az Öcsi csak 
három, de már le tudják irni 
a nevüket és ő ezt a szót 
is : Toldi. Toldi Miklósból kü-
lönben egész kultuszt űznek. 

Egyszer a „Rózsa" próbáján átmentek a szín-
padon és azóta folyton „toldiznak". Tommy 
a Pető bácsi és Öcsi a Bánóczi bácsi. Harsányi 
bácsi azonban egyik sem akar lenni, mert az 
saját kijelentésük szerint gyáva. Tommy kiáll 
a középre és harciasan kezdi szavalni : 

—„Mint komor bikáé olyan a járása ..." 
Öcsi viszont elénekli nekem, hogy: „Piros 

alma csüng az ágon" . . . Nagy részletesség-
gel elmesélik, hogy mik akarnak lenni. Hát 
elsősorban is „apisok", aztán katonák, Toldik 
és igazgatók. De építészek is, „mert kará-
csonykor az angyal építőkövet hozott". Tommy 
megkérdi : 

— Te, mond ? Ez mind az újságban lesz ? 
Fényképezés alatt nem akarnak nyugpdtan 

maradni, mire mesélni próbálok. Tommy azon-
ban leint és maga mondja el a következő 
mesét : 

— Egy házban együtt laknak Senki és Valaki. 
Senki elmegy vadászni. Valaki pedig halászni. 
Ki marad a házban ? 

— Senki — próbálkozom. 
— Az vadászni ment. 
— Hát valaki. 

Dr. Bárdos Artúr, Bárdos ómama, Bárdos Arturné, Tommy 
és Öcsiké (Papp R. felv.) 
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csillogó szemmel beszél a gyerekeiről, eImondja/ 
hogy hallatlanul jól számol és ezért építész-
mérnök lesz. 

-*- Igen — mondja Miklós elbusulva — mert 
a papa nem enged színész lenni . . . 

A Laci második elemibe jár és „orvosdoktor" 
akar lenni. Valószínű azonban, hogy „ügyvéd-
doktor" lesz, mert nagyon csavaros az esze-
járása. Siófoki nyaralásukkor egyszer egyedül 
megevett egy negyedkiló kristálycukrot. Mikor 
ezért egyszer felelősségre vonták ezt válaszolta: 

— Azt hittem, hogy só, csak amikor meg-
ettem láttam, hogy cukor H . . . 

Vica is elemista már, elsőbe jár, de mér öt-
éves korában perfektül irt és 
olvasott. Ő különben a házi 
zsarnok, akinek a két fiu, de 
az apja és anyja is szótlan hó-
dolója. Elmesélik, hogy már 
ötször voltak színházban, látták 
a papát és a mamát és egyszer 
már az öltözőben is voltak. 
Miklós le is rajzolta az apját 
mint Napoleont, amit Törzs 
féltve őriz az íróasztala fiókjá-
ban. Sokat játszanak színházat, 
de a mozit jobb szeretik, mert 
az „érdekesebb". 

Negyedik gimnazista már és 
jeles tanuló Márkus Imre Már- , 
kus Dezső igazgató és Szoyer 
Ilonka fia. Mindenekelőtt kije-
lenti, hogy semmi esetre sem 
akar „színházi ember" lenni, ha-
nem gépészmérnök vagy inkább 
elektrotechnikus. Folyton azon 
fáradozik, hogy húgát az ötéves 
Ilonkát is hasonló szándékra 
birja,[ez azonban kitart amellett, 
hogy színésznő lesz. „A jövendő 
szubrettje" ahogy az édesanyja 
mondja, azonban ezt nem árulja 
el hanem a kérdésekre keser-
ves sírással válaszol. A gödröí 
kezecskéivel dörzsöli a szemét 
és szivettépően zokog. Egyszer, 
amikor a „Jancsi és Juliská-
hoz" elvitték a2 Operába any-
nyira megijedt a boszorkánytól, 
hogy ki kellett vinni a néző-
térről. Otthon azonban ha nincs 

Király Ernő, felesége Solti Hermin és leányuk Katóka idegen jelen annál bátrabb. Foly-
(Papp R. felv.) ton gyerekzsurokat tervez, egész 

— Az halászni ment — mondja diadalma-
san. — Te nem tudsz semmit. Az „és" maradt 
odahaza ! . . . 

Törzs Miklós (Buba) Laci (Caca) és Evike 
(Vica) komoly arccal mutatkoznak be. Az 
Evike nagy, kék szemét kerekre nyitja és áhí-
tattal néz rám. Nem mer beszélni csak nevet, 
rázza a fejét, végül annyit árul el, hogy „sza-
kácsné" akar lenni. A Miklós már egész bátor. 
Elmeséli, hogy harmadik elemibe jár, de már 
franciául és zongorázni is tanul. 

— Franciából a második oldalon és zongo-
rából a 25. oldalon tartok . . . 

Mindent számokkal fejez ki. Törzs Jenő ahogy 
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Törzs Jenó és felesége Forrai Kózsi gyermekeikkel : Miklóssal, Lacikával, Erzsikével 
(Papp Rezső felv). 

nap a Kukkancs herceg-nőt énekli, táncol és 
kijelenti, hogy a színpadon sok szamárságot 
beszélnek / . . . 

— Színésznő akarok lenni. Anyukám is az, 
apukám is az és én nagyon szeretem azt a 
pályát — ezt Mészáros Kató, Mészáros Alajos 
kislánya jelenti ki nagyon határozottan. Pedig 
amit ő mond azt komolyan fontolóra lehet 
venni, mert már 10 éves, negyedik elemibe jár 
és eddig még mindig tiszta kitűnőt hozott haza. 

Katóka általában nagyon határozott kis nő. 
Sokat jár színházba, de a darabök közül, amit 
látott legjobban a seját darabja nyerte meg a 
tetszését. Ezt a darabot a „Pedikürös szoba-
lányt" junius 2I-re Alajos napjára irta, amikor 
is nagy kabaréelőadást rendezett Berky Cun-
cival és még egy kis lánnyal. 

— A Berky néni varrt nekem egy kivágott 
igazi szinésznő ruhát. És én elénekeltem a 
„Mesét", meg az „Asszonyi könyeket", meg a 
Cuncival eljátszottuk a „pediküröst", aminek a 
vége nagy veszekedés, meg egy jelenetet a 
„Liliomból" és belépődijat is szedtünk egy ko-
ronát személyenkint, csak senki sem akart 
fizetni . . 

Már két éve tanul zongorázni és hogy milyen 
nagyszerűen halad azt be is bizonyítja egy 
„etűd" meg a Sevillai borbély kitűnő elját-
szásával. Ő a család jövendőmondója, mert 
van egy nagy álmoskönyve, amit reggelenként 
mindenki ágyához cipel és megfejti a z álmokat. 

— Ne tessék megiri\i a szerelmeket — kö-
nyörög, ami alatt az rejtőzik, hogy ne áruljam 
el Odry Miklóst az első szerelmét, Sándort a 
főhadnagyot és Bélát a piccolót a következő-
ket és végül a jelentkezőket és végül a jelen-
legit Abonyi Gézát. Hát én nem is árulkodom... 

Nagy és komoly hölgy első gimnazista már 
Győző Lilike, akit talán azért is szeret olyan 
nagyon az apja, Győző Lajos, a Vígszínház ki-
tűnő művésze, mert kilenc rossz dada mellett 
ő volt éjjel-nappal a dadája. 

— Tanítónő leszek, mert szeretem a gyere-
keket, — ezt nagyon komolyan jelenti ki. Már 
most készülődik a pályára, jól tanul és zon-
gorából már a Chovánnál tart. Nagyszerűen 
rajzol, amit valószínűen nagybátyától, Vadász 
Miklóstól örökölt. Kedves epizód fűződik a ne-
véhez. Apja és anyja Bártfán egy műkedvelő 
koncerten ismerkedtek meg, ahol együtt lép-
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tek fel és „Liliből" a duettet énekeltek. Ennek 
az emlékére kapta a jövendő tanitókisasszony 
a Lili nevet. 

Csak ötéves még, de már nagyszerűen olvas 
és ir Fenyő Béluska, Fenyő Aladár és F. 
Mátray Erzsi kisfia. 

— Földbirtokos leszek, mert gazdag- akarok 
lenni ! . . . 

Ennél kategorikusan kitart, habár jelenleg 
nagyobb gondjai is vannak. Nem tudja mikorra 
tűzze ki az esküvő napját a szomszéd kislány-
nyal Zsuzsikával. Persze még ezer gondja van. 

— A Freileinnel köll menni fehér fátyolt venni 
a Zsuzskának és ami fontos 5 szobás lakást és 
sok-sok játékot. Anélkül nem ér semmit I . . . 

Nagy egoista. A múltkor operáció előtt azt 
mondta a nagyanyjának. 

— Édes nagyanyus én nagyon sajnállak téged, 
de látod annyi kisfiú van akinek nincs nagy-
mamáia ! . . . 

Fenyő Aladár és felesége Mátray Erzsi 
és kisfiúk Béla (Papp R.felv.) 

Volt már a Nemzetibe, a Vigbe, az Andrássy 
útiban és a Városiban, de neki akármit beszél-
nek mégis a Huszár bácsi tetszett a legjobban 

Éppen valami klasszikus tánc ellejtésében 
buzgólkodik Király Kató, mikor betoppanunk 

Táncolva jön hozzám, bemu-
tatkozik és bizalmasan elme-
séli, hogy öt és egyféléves, 
mér tud németül, zongorázni is 
tanul és már négykezest játszik. 

* Valószínűleg mosolyoghatok, 
mert méltatlankodva rém szól : 

— Ez nem nevetség. Na ! 
Még csak két színházban a 

Királyszinházban és a Royal-
Orfeumban volt. 

— Azért tetszett a Király-
szinház, mert ott apuka katona-
ruhában volt és az nagyon 
tetszatt. De azért a Royalban 
a japánok „szebb voltak" I . . . 

Eleinte szakácsnő, később 
varrónő akart lenni, mig Lehár 
Ferenc föl nem világosította, 
hogy számára csak a színésznői 
pálya a helyes. Akkor nagyon 
mégsértődött, nem is akart Le-
hárral beszélni, de azóta elha-
tározta, hogy primadonna lesz. 
Egész nap táncol, énekel és 
rosszalkodik. Emiatt egyszer a 
szülői összebeszéltek, hogy egy 
darabig nem beszélnek hozzá. 
Erre aztán kitört : 

— Hát mi lesz ? A gyerek 
beszél az emberhez és az asz-' 
szonyhoz és nem kap választ ?!... 

Kenedi Sándoi 
Márkus Dezső, felesége Szoyer Ilonka gyermekeikkel : Imre 

és Ilonka (Papp R. felv.) 
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Hedda Gablertől - Elektráig 
Szofóklesztól Ibsenig — Elektrától Hedda Ahogyan Paulay Erzsi Gabler tábornok leá-

Gablerig megmérhetetlen az ut. Kor, karakter, nyát játszotta, u j , volt és meglepő. Délszaki 
műveltség, sors és célok tengere választja el heve szinte szétfeszítette a szigorú szerep 
egymástól a két szerepet és a két egyéniséget, északi merevségét, valami démoni nyugtalan-
az antik és a legmodernebb tragédiának ezt a ságot vitt a nőbe, aki számtani szabályosság-
két csúcsát. gal, sorsszerüen elkerülhetetlenül halad rettentő 

Paulay Erzsi egyformán győzte mindkét óriási végzete felé. A hétköznap nyomorúsága elleni 
feladatát. Gazdag egyéne és fölényes intelli- hősies és tehetlen küzdelem, ennek a küzdelem-
genciája képessé tették őt arra, hogy legelsőt nek bukása — ez Hedda Gabler. Valóban 
nyújtson ezekben a kényes és nehéz szerepek- Paulay Erzsi rendkívüli és fölényes egyénisé-
ben, amelyek a színészi tudásnak szinte élet- gének való. 
veszélyes vizsgái. Az Elektrában Jászai Mari A művésznő sugárzóan értelmes és nagy 
hatalmas lenyűgöző emlékével kellett megküz- v o l t - Feladaja magaslatán állt, nagyszerüet 
denie, a Hedda Gablerben a különös darab p rodukált. Most van művészetének teljében, 
különös sorséval. Ennek a darabnak úgyszólván Véget ért pályályának nem közönséges Sturm 
még soha és sehol sem volt sikere. Ibsen mikor u n d Drong-korszaka. Beérkezett, a legelsők 
irta, tudta, hogy igy lesz, mégis szent odaadás- k ö z t v a n > Elektra és Hedda Gabler óta pozíciója 
sal dolgozott rajta két esztendeig. Előadták elvitathatlan ugy a kritika, mint a közönség 
számtalanszor és számtalan helyen, majdnem e l ő t t E g y n a g y m û v é s z i egyéniség végre meg-
mindig csak irodalmi sikerrel. A darab tulságo- találta magát 
san intelligens, témája nyomasztó, szerepei 

Törzs Jenő a ^Sasfiók"-ban 
Rajzolta Törzs Miki 

Győző Lajos feleségével és kisleányával 
Lillykével 

(Papp R. felv.) 
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Burián - Budapest közönségéről 
Nagy meglepetést keltett a minap, hogy 

Burián Károly, akinek vendégszereplését már 
az évad eleje óta igéri az Operaház, valóban 
megérkezett, sőt A walkür helyébe hirtelen 
kitűzött Tannhäuser előadásán fel is lépett. 
Hosszú idő után ismét diadalmas erővel har-
sant a Vénusz-barlang varázsába tévedt dalnok 
himnusza az istennő felé és a világhírű énekes 
hangjához, játékának lenyűgöző hatása fel-
villanyozta az előadás összes résztvevőit. 

Az egyik szünetben felkerestük öltözőjében 
a kitűnő énekest, aki frisebb, mozgékonyabb, 
szinte fiatalabb jna, mint amikor legutóbb ná-
lunk időzött. Rég nem látott szives ismerősként 
üdvözli budapesti hiveit, akik felkeresték és 
kérés nélkül, örömmel beszél magáról, vendég-
játékéról, terveiről. 

— Közönséges banalitás volna, — mondja, 
— ha azzal kezdeném, hogy szivesen jöttem 
végre megint Budapestre. Ha nem szivesen 
vállaltam volna a vendégszereplést, egyszerűen 
nem jöttem volna. Az sem lep meg, hogy a 
közönség oly tüntető melegséggel fogad. Tudom, 
hogy a budapestiek kedvelnek, megértenek és 
abban, hogy idejövetelem mellett döntöttem, 
nagy része volt annak a sok szép emléknek, 
ami Budapestről bennem él. Most beszéli épen 

BURIÁN KÁROLY 

néhány barátom, hogy az első felvonásban 
ellenem is tüntettek néhányan. Én magam nem 
vettem észre az ünneplés zajában ezt az inci-
denst, ami egyébként meglep, mert én nem a 
magam nacionalizmusát képviselem itt, hanem 
a művészetemet. Hallom, azt kiabálták néhá-
nyan, hogy adjam vissza a Tátrát ! Ez aztán 
igazán nevetséges túlzás. Mit akarnak tőlem 
a budapestiek ? Nekem igazán semmi befolyá-
som sincs arra nézve, hogy mit határoznak 
Párisban a békeszerződés körül. Soha életem-
ben nem politizáltam, nem vettem részt semmi-
féle politikai mozgalomban, mindig a művé-
szetemért és azzal éltem és igy akarok ezután 
is élni. A budapesti Operaház vendégszerep-
lésre hivott meg, eljöttem és legjobb tudásom, 
képességem szerint eleget teszek szerződéses 
kötelezettségemnek. 

Szelíden, joviális mosollyal az ajkán mondja 
ezeket Burián Károly. Azután megint a ven-
dégszereplésre tér vissza. , 

— Az Operaház husz estére terjedő vendég-
játékra szerződtetett, de lehet, hogy több is 
lesz belőle. Az évad végéig mindenesetre 
megint budapesti lakos leszek. Újra fogom 
énekelni régi szerepeimet, elsősorban a wag-
neri hősöket, de eiéneklem megint a Bibliás 
ember-t is, még pedig magyar szöveggel. Ez 
az egyetlen szerepem, amit magyarul tanultam 

' meg és pedig olyan alapossággal, hogy többé 
soha el nem felejtem. Ha akarnék, akár ma 
elénekelném minden próba nélkül. Szó van 
arról is, hogy felelevenítik Csajkovszki Anye-
ginjét és ez esetben én énekelném Lenszki 
szerepét. Erre vonatkozólag még csak ezután 
fogunk tárgyalni Ábrányi igazgatóval. 

Megkérdezem, mit szólt ' az igazgatóválto-
záshoz ? 

— Őszintén szólva, sejtettem, hogy a leg-
közelebbi direktor-krízisnél Ábrányi lesz az 
igazgató. A dolog tehát cseppet sem lepett 
meg, mikor értesültem róla. Igazán örültem 
Ábrányi kinevezésének. Régi ismerősök va gyünk, 
sokat dolgoztunk együtt. Kitűnő és figyelmes 
dirigensnek tartom és örülök, hogy most ket-
tős minőségben dolgozhatom vele együtt. 

Megkérdeztük, mit csinált, merre járt azóta, 
hogy Bunapestről eltávozott. 

— Egész idő alatt Prága közelében lévő 
birtokomon gazdálkodtam. Szinte megfeledkez-
tem róla, hogy énekes és színész vagyok. 
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szívesen és tökéletesen beleéltem magamat 
a földesgazda szerepébe. Nagyon sok dolgom 
volt, évekre menőleg át kellett néznem a szám-
adásokat, sok pótlásra, javításra volt szükség 
a felszerelésben is, mert hosszú távollétem 
alatt nagyon elhanyagolták a dolgokat. Most 
ta fiam vezeti a gazdaságot. Gyakran mentem 
Prágába, ahol a fivérem most színházigazgató, 
de — ismétlem — nem igaz, hogy akár vele 
együtt, akár a magam szakállára politizál-
tam volna. 

Burián időközben teljesen elkészült maszk-
jával. A Rómából visszatérő csuhás zarándok, 
Tannhäuser állt előttünk. 

A jelzőharang megszólalt, kezdődött a fel-
vonás. Burián indult az öltözőből és miközben 
maga előtt engedve kikísért, igy szólt : 

— Ismétlem, nagyon örülök, hogy megint 
Budapesten énekelhetek és hiszem, hogy a kö-
zönség is velem érez. Kérem, tolmácsolja a 
Színházi Elet utján üdvözletemet a budapesti 
közönségnek I 

Ezennel ime átadjuk Burián Károly izenetét. 

INTIM PISTA, hogy miképen készült el 
a Király-Szinház díszítése a János vitéz 
jubileumi estjére, mikor előző este még 
rendes időben előadás volt a színházban? 

— Nem történt semmi boszorkányság, 
még csak tündérek sem jöttek Beöthy 
László segítségére. Egyszerűen csak az 
történt, hogy a diszitőmunkások példát-
lan áldozatkészséggel átdolgozták az egész 
éjszakát. Velük virrasztott munkában 
Márkus László, aki az egész nézőtéri dí-
szítést tervezte. Előadás után, este tíz 
órakor fogtak munkához és másnap dél-
után öt órára elkészült az egész díszítés. 
A jubileumi előadás után megint nekilát-
tak a munkának és reggelre ismét hét-
köznapi képe volt a Király-Szinház néző-
terének. 

— De azért estére megint ünnepi volt 
a hangulat, mert ilyen most minden este, 
mióta a János vitézt játsszák. Gyönyörű 
volt a díszelőadás és ami ritkaság Pesten, 
senki sem késett el ! 

— Sőt, voltak, akik tul korán jöttek, 
így mindenekelőtt Huszár Károly minisz-
terelnök, aki tévedésből pontban hat óra-
kor megjelent a színházban. Beöthy igaz-
gató már ott volt és fogadta a miniszter-
elnököt, aliivel az előadás kezdetéig ke-
délyesei)i elbeszélgetett. Természetesen 
szó esett a Király-Szinház nagy estjéről 
is, »Tudod-e, mondta ekkor nevetve a 
miniszterelnök, hogy ez tulajdonképen 
nem is a te jubileumod, hanem az enyém ? 
Ma van éppen tizennégy esztendeje, hogy 
megnősültem és a János vitéz volt az első 
darab, amit mint fiatal házasok a felesé-
gemmel együtt megnéztünkA minisz-
terelnök és a vezérigazgató ezután köl-
csönösen gratuláltak egymásnak. 

UJVÁRY LAJOS, PÁRTOS GUSZTÁV 
Apollo-Kabaré : „Hattyúdal" (Papp R. felv.) 
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— Mikor lesz mont a legközelebbi szín-
házi ünnep ? 

— Február 22-én az Operaházban. A 
Magyar Királyság Pártja rendezi és ra-
gyogónak ígérkezik. Az első részében al-
kalmi darabok és darabrészletek kerül-
nek előadásra, igy többek közöt Herczeg 
Ferenc „Árva László király'-ának egyik 
részlete, amelyet az illusztris író erre az 
estére írott betéttel toldott meg. A betét címe 
„Az árva korona" lesz. A két Hunyadi pár-
beszédének végén hirtelen vizióképen meg-
jelenik a szent korona és a szent koronát 
őrző angyal, aki beszédet intéz a Hunya-
diakhoz. Az angyal szerepét Gombaszögi 
Frida fogja látszani. Általában minden 

JACOBI VIKTOR 
Raskó-Reinitz Aurél festménye 

szinház egy-két tagja résztvesz ezen a 
díszelőadáson ugy, hogy a szereposztá-
sokkal beteljesedik az, amit mostanában 
a „Színházi Élet" pályázatán kellett meg-
oldani : a szereposztások legnagyobb slá-
gerját. A darabokat Ivánfi Jenő tanítja be 
és rendezi. Előadásra kerül majd két 
operarészlet és egy ballet is, végül pedig 
mindazok a magyar arisztokrata hölgyek, 
akik IV. Károly koronázásán résztvettek, 
akkori koronázási díszruháikban és ék-
szereikben megjelennek a színpadon, ahol 
az 1916. december 30-iki koronázási menet 
pontos rendjében elvonulnak az uj, a lát-
hatatlan király előtt. 

— Es hogyan lehet majd elmenni erre 
a nagyszabásúnak ígérkező ün-
nepi előadásra ? 

— Egyszerűen : jegyet kell 
váltani Igaz, hogy nagyon drágák 
lesznek a jegyek, mert egy páholy 
3000 koronába fog kerülni, de a 
jegyeket szabadon fogják árusítani 
és bárki vehet olyant, amilyen 
neki tetszik. 

— Majd résen leszünk, hogy 
idejekorán kapjunk. . Mondja 
csak, ki az a markáns arcú, 
prémbundás fiatalember, akit mos-
tanában annyit látni egy pompás, 
fiatal ismeretlen hölggyel együtt 
írók és mii vészek társaságá-
ban ? 

— Nem ifimerték meg ? Bródy 
Miksa, Az Est kiváló svájci tudó-
sítója, aki négyévi külföldi tar-
tózkodás után a feleségév el együtt 
hazaérkezett. Bródy egyenesen 
Párisból jött a békedelegátusokat 
hozó különvonattal, amelyre Genf-
ben felszállt a felesége is. A 

' Leányvásár kitűnő társszerzője 
nagyon érdekes híreket hozott 
Jacobi Viktorról a Sy bili és a Le-
ányvásár komponistájáról, akivel 
a háború egész tartama alatt 
sürün levelezett. 
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— Mit csinál Harsányi 
Zsolt ? 

— Még mindég a Grün-
wald-szanatóriumban van, de 
már sokkal jobban érzi ma-
gát. Leggyakoribb látoga-
tója Szép Ernő; aki szom-
szédja volt mikor még a 
Margitszigeten lakott. Az 
utóbbi időben, valahányszor 
beteglátogatásra ment Szép 
Ernő Harsányihoz, sosem 
találta otthon. Ezért aztán 
most igy kopogtat be délelőt-
tönként a Grünwald-szana-
tóriumba : „Kérem, itthon 
van a haldokló ?" 

— Hát Német Juliska 
hogy van ? 

— Köszönöm kérdésüket, nagyon jól. A 
baleset után Hültl tanár vette kezelés alá, 
szerencsére idejébe, mert ha nem keresi 
fel azonnal, a ló harapása könnyen vég-
zetes lehetett volna. Egyelőre még fel-
kötve hordja a karját a művésznő, de rö-
videsen már erre sem lesz szükség. Né-
meth Juliska életében ujabban még egy 

Jacobi Viktor legújabb fényképe 

nevezetes változás van : válik a férjétől, 
aki Berlinben újságíró. 

— Van más érdekes válópör is ? 
— Kivételesen va,n. Simonyi Mária, a 

Belvárosi Szinház művésznője és Kerpely 
Jenő, a kiváló gordonkaművész felbon-
tották házasságukat. 

— Érdekes ! Hát még mi újság ? 

Az alnuijavirdg cini i Jaobi-operett new/orki előadásáról készült felvétel 
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nek elő idézeteket. Gyakran clszóraHoz--
nak azzal, hogy találós kérdéseket adnak, 
fel egymásnak, honnan való ez vagy az. 
a melódia. A napokban Szoyer Ilonának 
jutott eszébe ilyen elfelejtett nóta. Du-,-
dőlni kezdte, majd utána énekelte a férje, 
Márkus Dezső, a kitűnő karmester is. De 
akárhogyan is törtek a fejüket, sehogy 
sem jutott az eszükbe, honnan való a 
dal. Három napig gyötörte őket a kérdés, 
végre Szoyer megfejtette a kínos pro-
blémát ; a Mignon első felvonásának férfi-
karát énekelték. 

— Látjuk, hogy siet, most már nem is 
kérdezünk semmit Csak azt mondja meg, 
hová siet megint ? 

— Varga bácsihoz, a Vígszínházba. A 
jegyeimet akarom átvenni Rultkay György 
uj darabjához „A nagyvilági nő'-höz. 

— Arra a premierre mi is sietünk biz-
tosítani jegyeinket. 

Csókolom a kezeiket, a viszontlátásra ! 

„ A száműzött" cimii film egyik főjelenete 
A középen Várkonyi Mihály 

— Újság nincs több, de ha akarják, 
elmondok két kedves történetet. ' 

— Hogyne, hogyne! Halljuk! 
— Lenkefl'y Icáéknál a minap estély 

volt, amelyen megjelentek Hegedűs Gyu-
láék is. Ott volt a szép Lcnkeffy Ica 
mamája is, aki Hegedűs Gy ulát állandóan 
Barabás urnák szólította. A különös név 
használatát ezután maga Hegedűs magya-
rázta meg : egész fiatal színész korában 
ez volt a művészi neve és Lenkeft'yné 
olyan régen nem látta, hogy csak ezen 
a néven ismerte. Nem is tudta, hogy az 
egykori Höckmann Gyula azóta a Bara-
bás nevet is letette és Hegedűssé lett. 

— Nagvon kedves. Es a másik ? 
— A másik muzsikusokkal történt meg. 

Tudjúk ugye, hogy muzsikusok, színé-
szek gyakran énekelnek rég elfelejtett 
áriákat. A magunkfajta emberek divatos 
kuplékat, operettdalokat dúdolnak, a szí-
nészek elmúlt, elhervadt operákból szed-
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„A számüzött"-ről 
Irta: VÁRKONYI MIHÁLY 

î 
A száműzött — ez a cime egy most 

készülő 3 felvonásos amerikai stilusu 
filmnek, amelynek én találtam ki me-
séjét, én irtam szcenárióját, én rendez-
tem és én is játszom főszerepét. 

Meséje egészen szárazon a követ-
kező: A sheriíf öt évre száműzi Jeant, 
a farm büszkeségét, aki indulatában 
agyonvert egy részeg, kötekedő le-
gényt. Az Ítéletet nem csak igazságos-
ság, de valamennyire irigység is dik-
tálta. Ugyanis a jó sheriff szeretné 
kézrekaparintani Jean kedvesét, a szép 
Fennyt. 

Egy év elmúlt, Jean titokban haza-
jön, hogy meglátogassa édesanyját és 
kedvesét. De édesanyja meghalt, ked-
vese pedig a sheriffé lett. Bátyja is 
kifosztotta a távollevőt mindenéből. 
Jean elkeseredésében felkap egy lóra, 
ami azelőtt az övé volt, de amit bátyja 
szintén magának loglalt le. Az idősebb 
fivér most mint lótolvajt följelenti Jeant 
a sheriffnél. Jeant erre haiálraitélik, 
üldözők kutatják, majd . . . 

. .*. a többi egyelőre szerzői és hi-
vatalos titok. Folytatásét tessék majd 
annak idején megnézni a filmen. 

Még egy pár szót a szereplőkről. 
A fő női szerepet Mattyasovszky Ilona 
játssza. Azt hiszem nagyon nagy sikere 
lesz. Nincs magyar filmszinésznő, aki 
ezt a pompás szerepet ilyen ragyogóan 
tudta volna megoldani. Egy nem terje-

KERÉNYI GABI 
„A száműzött" cimü film egyik főszereplője 

delmes, de nagyon érdekes szerepet 
kreál Kerényi Gabi, a Városi Szinház 
kedvenc primadonnája. Uj oldalról mu-
tatkozik majd közönségének, remélem, 
sikerrel. A sherifiet Kürthy Józsel 
játssza markánsan és nagy művészettel. 
Ö ma a legbeérkezettebb filmkarakter-
szinés.z itt, különösen ilyen markáns 
vonalú feladatban. Barlos Gyula és 
Baróti József játszanak még egy-egy 
pompás figurát és azt hiszem igen jól 
fognak hatni a filmen. 

Játszom benne természetesen magam 
is. A főszerepet játszom. Hogy hogyan? 
Arra ezúttal magam is nagyon • ki 
váncsi vagyok. 

„A száműzött" cimü film forgalombahoza-
talára vonatkozó fetvilágositások Főherceg Sán-
dorit. 4. III. 7. szerezhetők meg. 

r A 5 , ~ 1 

Mattyasovszky Ilona, Várkonyi Mihály 
,A számilzölt" cimü film főszereplői 
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A színpadi öltözködés művészete 
— Milyen legyen a színpadi toalett? — Tizenhat pesti művésznő nyilatkozata — 

A színész, de különösen a színésznő átlagon alig valamivel felülemelkedő divat-
külső megjelenésének harmonikus belekap- lap elképzelést. Fantáziát, elmélyedést, 
csolődása a darab hangulatába és egyéni a selymek, bársonyok, tüllök, csipkék, 
(legtöbbször szeszélyesen „egyéni") toalett- gyöngyök, tollak és virágok nagyszerű 
jének beleilleszkedése a színpad stílusába anyagával való, művészi bánnitudást — 
— sok gondot okoz a szerzőnek cs ren- bizony igen fájdalmasan nélkülözi az em-
dezőnek egyaránt. Még nálunk is, ahol ber, legtöbb — és gyakran, úgynevezett 
pedig a legtöbb európai színpadhoz viszo- Jólöltözködő" — színésznőnknél. Arról 
nyitva elég számosan akadnak jól öltöz- pedig, hogy egy-egy nagyszerűen életre 
ködő színésznők, akik azonban, sajnos még keltett színpadi figurának karaktere, egyé-
nálunk is vajmi nehezen jutnak el egy egy nisége éppen annyira kifejeződhetik 
igazán egyéni s amellett feltétlenül toalettjének színében és fazonjában, mint 
finom és karakteres toalettig. Pedig, ha akár az alak hangjában cs gesztusai-
toalettről esik szó, a legtöbb pesti színésznő ban — fölösleges beszélni. De amint a 
szájából ezt a két szót hallja elsőnek az színpad hősei és hősnői — jóllehet itt 
ember — míg a színpadon széjjelnézve járnak-kelnek közöttünk eleven modelljei 
gyakran nem talál egyebet, mind több- — a mindennapi élet embereitől oly sok-
kevesebb szerencsével megvalósított s az ban különbözők, többek szinte megsürüsö-

döttek, amint nem lehet őket 
csupán a mindennapi élet-
ből vett eszközökkel élethű 
emberekké ábrázolni, amint nem 
szabad őket ugy beszéltetni, 
ahogyan mi beszélünk az utcán, 
ugy a társaságban — éppen-
ugy nem szabad őket pz utca, 
vagy a társaság divatja szerint 
öltöztetni. Az ideális színpadi 
toalett követi a divatot uralkodó 
vonalaiban, de egyébként ugy 
stilizálja a rendelkezésre álló 
anyagot, hogy az a mindennapi 
divat kényszere alól fölszaba-
dultan a megjátszott alak ka-
rakteréhez simuló, kifejező és 
önálló életet élő ruhadarab le-
gyen, mely a megjátszott figu-
rával együtt, a maga zárt, kü-
lön színpadi világában a való 
élethez hasonló, de attól mégis 
sokban különböző és minden-
kor annak föléje kerekedő ha-
tást tudjon elérni. És itt, a 
Márkus Emma Magyar szin-
házbeli Kaméliás hölgyének fe-
hér selyemruhájára gondolok. 
Meg vagyok róla győződve, 
hogy mindaddig, amíg az egye-
nes vonalú ruhák divatosak 
maradnak, ezt a nagyszerilen 
stilizált, bájos és valóbon 

ERDÉLYI, ÜEIGER IRMA, PÁRTOS 
Royal Orfeum — „Csillagok csillaga" {Papp R. jelv.) 
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pompás színpadi toalettet (mely már ma 
is hároméves) mindenki elragadónak és 
divatosnak fogja találni — és kifejezőnek, 
karakteresnek is, hiszen gyöngéd fátylai-
val és ráncaival olyan volt, mint egy 
bágyadt fehér kamélia. 

A színpadi öltözködés művészetének ki 
kell lábalnia abból a tévedésből, hogy a 
mindi nnapi életet másolja, mert könnyen 
unalmassá és sablonossá válhat. Az uj 
fajta törekvésekhez viszont — bevallom — 
sok minden kell és elsősorban megértő 
közönség. Eddig még a legsikerültebb 
kísérletek is eredménytelenek maradtak — 
a közönség miatt. 

* * * 

Megkérdeztem a legtöbb jól öltözködő 
művésznőt, mi a véleménye a színpadi 
öltözködést illetőleg. Érdekesnek tartottam 
azonfelül mindegyik művésznőtől még azt 
is megkérdezni, hogy véleménye szerint 
melyik az a pesti színésznő, aki legjob-
ban öltözködik. A — béke és nyugalom 
nevében titkos — szavazás eredményeképen 
Fedák Sári és Mészáros Giza kerül-
tek ki győzteseknek, akiknek a közön-
ség régi elismerése mellé, íme ezennel, a 
kartársnők hódolatát is átnyújtom. 

* * 
* 

A művésznők a következőképen nyilat-
koztak. 

Fedák Sári: Olyan szomorú vagyok 
mostanában, hogy eszembe sem jut toalet-
tekkel foglalkozni. Meg aztán az én szín-
padi ruhám jelenleg egy g . . . . a, (ezt 
a jő öreg Honderű is igy irta) idehaza 
meg örülök, ha ebben• a drágaságban van 
egy fekete ruhám, amit magamra vehetek. 

Mészáros Giza : Ruháimat nem egye-
dül tervezem, de mindig kész ötlettel 
megyek Berkovitsnéhoz, akinek elmondom 
a darab tartalmát, a szerepet, amit jáhzom 
és ugy együtt beszéljük meg a ruhákat, 
melyeknél mindig azt tartom fontosnak, 
hogy minél közelebb vigyék az alakot, 
amit játszom, a színpadhoz. 

Simonyi Mária: Ruháimat Berko-
vitsné tervezi. Szerintem a színpadi toalett-
nek minél finomabbnak, elegánsabbnak és 
szalonszerübbnek kell lenni. 

Yárady Aranka: A színpadi öltöz-
ködésnek nem szabad szolgaian ragasz-

kodnia a divathoz, hanem a szerep karak-
teréhez viszonyítva módosítania kell azt. 
Toalettjeimet mind egyedül tervezem és 
csak technikai megoldását bízom a Berko-
v its-szalonra. 

Lábass Juci: Tévedésnek tartom az 
olyan törekvést, mely külön operett divatot 
akar kreálni s ennek ürügye alatt a leg-
lehetetlenebb ízléstelenséggel öltözködik. 
Toalettjeimet mindig elegánsnak és szaló-
niasnak tervezem, részint a magam, részint 
a Berkovits-szalon ötlete után, de soha-
sem divatlapból. 

Gombaszögi Frida : Színpadi a telje-
sen ugy kell öltözködni, mint a társaság-
ban, csak természetesen a szerep szerint 
kissé erősebben hangsúlyozva. Színpadi 
toalettjeimmel eddig egyáltalában nem 
vagyok megelégedve és a jövő kérdése, 
vájjon sikerül-e megvalósítanom azt, amit 
öltözködésben elérni szeretnék a színpadon. 

FELHŐ RÓZSI 
Royal Orfeum — „Csillagok-csjliage" 

(Papp R. felv.) 
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Qóthné Kertész Ella : Kell, hogy 
a közönség megbízzon a színésznő ízlésé-
ben és öltözködésében, utána igazodjék. 
Ezért véleményem az, hogy a színésznő 
öltözködésével nem szabad színpadiasnak 
lennie. Részemről nem bízom magam tel-
jesen a szabónőre, de nem is tervezek 
önállóan. Legutóbb például a Vengerkák-
ban viselt toalettjeim nagyrészét magam 
terveztem s csak kisebb részét a bécsi 
Spítzer-cég. akinél dolgoztatok. 

Varsányi Irén : Toalettjeimet soha-
sem tervezem egyedül, hanem a Reiter 
cég. Miután a darabot elolvastam, gondos-
kodom a toalettjemről, melyeknél lehetőleg 
egyszerűségre törekszem. 

Paulay Erzsi: Miközben szerepemet 
tanulom, magam elé képzelem az alakot, 
látom az élet körülményeit, a külsejét, ruhá-
ját, ízlését, vagy ízléstelenségét. Eszerint 
tervezem toalettjeimet, melyek ilyenformán 
nem is ragaszkodhatnak minden tekintet-
ben a divathoz. Minden ruharendelés előtt 
odaadom elolvasni a darabot, melyben 
játszom Neumann Bertának, hogy megértse 
ő is az alakot és hogy lehetőleg hívek 
maradjunk annak karakteréhez. 

SÓVÁRI MARGIT 
Royal-Orfeum — tCsillagok csillaga" 

{Papp R. felv.) 

Kosáry Envmy. Az operettszinpad 
különösen nyári és estélyi ruhákban diva-
tot csinál s ezért érdekesnek és ötletesnek 
kell lennie. Toalettjeimet egyedül tervezem 
s rendszerint rajtam tűzve és fércelve 
valósítja meg a Neumann-szalon. 

Marton Erzsi: Ismerni kell az asz-
szonyok ízlését és a színésznőknek ugy 
kell öltözködnie, hogy az asszonyoknak 
tessék s ezáltal a nagyközönség ízlését 
fejlessze. Toalettjeimet részben én tervezem, 
részben pedig Neumann Berta, de az ötlet 
rendszerint az enyém. 

Lenkeffy Ica: A filmnek más köve-
telései vannak toalett dolgában, mint a 
színpadnak. Mindenekelőtt a vonalakra 
kell fektetni a fősúlyt és a könnyű omlós, 
tapadás kelmékre, melyek egyedül érvénye-
sülnek csak a filmen. 

Hegedüsné : Mindig ugy öltözködöm, 
ahogy azt az éppen megjátszott alak 
karaktere megkívánja. 

Péchy Erzsi: Színpadi toalettnek min-
dig újszerűnek, ötletesnek és színpadra 
valónak kell lennie. Ruhámat egyedül ter-
vezem, a Förstner-cég készíti és mindig 
igyekszem, hogy egyéniségemnek megfelelő, 
érdekes és karakteres legyen. 

Kerényi Gabi: Mindig az a célom, 
hogy valami ujat, egyénit találjak ki s ezért 
ruháimat egyedül tervezem s csak igen 
jelentéktelen változtatásokat szokott rajta 
eszközölni a Förstner-szalon. 

Kökény Ilona: Ruháimat a Vogue 
cimü amerikai divatlapból nézem ki s a 
magam egyéniségének megfelelően módo-
sítom. Szeretem a finom, amellett újszerű 
és érdekes ruhákat. 

Bayor Giza : Még nem sok alkalmam 
volt színpadi öltözködésemet grande toalet-
tekben bemutatni, de ha majd egy olyan 
szerepet játszom, ahol alkalmam lesz, 
akkor meglátják, hogy mit tudok! 

B. Sándor Erzsi : Operaházi toalet-
temről nem beszélhetek, mert csupa kosz-
tümös szerepet játszom, hangverseny toa-
lettekben pedig, mindig a finomat és 
elegánsát szeretem. 

M. Medek Anna : Nálunk, az opera-
háznál, nincs sok alkalom arra, hogy 
modern ruhákban játszunk, hiszen egy 
olyan opera kiállítása, melyben modern 
toalettekben játszhatunk, rengeteg pénzbe 
kerülne. Hangverseny-toalettemet pedig az 
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idén, rettenetes drágaságra való tekintetlel 
egészen egyszerűre csináltattam meg Dur-
mics Annával. 

Németh Juliska : A mi színpadunkon 
egészen egyénien lehet öltözködni s ami 
engem illet alaposan ki is használom ezt 
a szabadságot. Ruháimat rendszerint régi 
divatképek nyomán egyedül tervezem s az 
anyagot is egyedül szerzem be. Sajnos 
most majdnem lehetetlen jó anyagot taláni, 
de azért nekem lesz egy ruhám a jövő 
műsorban, aminek az anyaga is és fazonja 
is meglepetés lesz. 

Tóth Böske : Ha majd egyszer egy 
olyan szerepet játszhatom, mint a Csárdás-
királynő, akkor lehet nálam majd toalettek-
ről beszélni. 

Bartos Olga: Azt tartom, hogy a 
színésznőnek nagy gondot kell fordítania 
megjelenésére. Egy jó ruha, már félsiker. 
Ruháimat mind egyedül tervezem és a 
Förstner nővéreknél készíttetem el. 

Ilosvay Rózsi: Mióta játszom, csak 
a Noé bárkájában voltak toalettjeim. 
Szólóruhám és a Terikében viselt ruhám 
nagyon egyszerűek még ahhoz, hogy 
toaletteknek lehessen nevezni őket. Majd 
később, kapjak csak valami jó szerepet!... 

Lóth IIa: Förstneréknél dolgoztatok 
ók tervezik is a ruháimat, melyek eddig 
még kivétel nélkül bakfisruhák voltak és 
Durmics Anna készítette őket el. 

Nirschy Emma: Kosztümjeinlet mind 
egyedül tervezem és az Operaház varrodá-
jában készíttetem el. Eddig még minden 
jelmezem érdekes és kifejező volt, hogy 
ez a legujabbi is olyan-e, nem tudom. 

BAnhidy Ilona: Ruháimat mind egye-
dül tervezem és gyakran megtörténik, hogy 
megelőzöm a divaiot. Karlsbadban tervez-
tem például egy toalettet, amit csak két 
év múlva viseltek. Szeretem Berkovicsné 
szabásmodorát és szivesen dolgoztatok 
nála, de ma, mikor minden oly drága 
bizony gyakran házivarrónőmmel alakit-
tatok át régi ruhákat uj „modellekké". 

Haraszthy Mici : Természetesnek 
tartom, hogy minden színésznő egyedül 
tervezi toalettjeit, hiszen minden színpadi 
ruhánál fontos, hogy az egyéniségnek 
megfeleljen és azt kifejezze. Kabarészin-
pad inkább alkalmat ad a színésznőnek 
arra, hogy ruháit stilizálja és ezáltal kissé 
eltérjen az uralkodó divattól. Toalettjeimet 
egyedül tervezem és Durmics Annánál 
készíttetem el. 

Nincs tovább. Végezetül még csak any-
nyit, hogy a szalonok neveit, a méltányos-
ság és igazságosság kedvéért emiitettem 
meg ott, ahol a tervezésben is részt vesz-
nek. Elvégre mégse járná, hogy •ők csak 
tízezer koronát kapjanak egy-egy toalettért 
s azután több semmit! 

Sass Irén 

- -

Strausz Oszkár, Szász Zoltán, Gyárfás Dezső, Beöthy László, Huszár Károly, Faragó Géza, 
Hermann Lipót 

.Lányi Dezső szobrászművész karrikatura-szobrai, melyeket a „Fészek" klubnak a „Területvédő 
liga" javára rendezçtt aukcióján megvásárolt a Színházi filet 
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Madárfészek 
Három kívánság 

jellegzetes alakítást mutattak be. A Madár-
fészek- ben a kedves Mihályi Vilcsi, a tehetsé-
ges Persian Kató és a most debütáló Mihályi 
Ernő tűntek ki. Nem lehet megfeledkezni 

Thurzó Gabi és Környei Dundi 
Madách-szinház — Három kívánság 

(Szentivdnyi felv ) 

VHIÓ irányítása. A Madách-szinház vezetősé-
gének tökéletesen sikerült rátalálni arra az 
útra, melyen keresztül a gyermekek valóban 
nzt kapják, amire szükségük van. A most be-
mutatott mesejátékok a legtisztább költészet 
jegyében íródtak s a humor aranyfátylával 
vannak átszőve. A zsúfolt ház közönsége (meg-
annyi drága, aranyos gyerek) nagyszerűen 
mulatott s elragadtatva tapsolt a kitűnő elő-
adásnak s a nem kevésbé kitűnő szereplőknek, 
akik közül Mihályi Lici, mint Százszorszép (A 
három kívánságban) rendkívül bájos és illúziót 
keltő volt. J'hurzó Gubi iHétalvó), Haan Anni 
(A mostoha), Környei Dundi (Világ vén napja) 

Mihályi Lici az operaházi balletnövendókekke 
és Baan Anny 

Madách szinház — Három kívánság 
(.Szentivdnyi felv.) 

sel vezeti a gyermekelőadásokat, melyeket 
ezentúl a Madách-szinház minden kedd, szerda, 
péntek, szombat és vasárnap d. it, 1 órakor 
tart meg. 

A Madách-szinház irodalmi gyermekelőadá-
sainak kapcsán szombaton délután mutatta be 
első műsorát, a Madárfészek cimü 3 felvonásos 
és a Három kívánság cimü 9 felvonásos mese-
játékokat. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, 
mennyire fontos, hogy a gyermekek megkap-
ják a maguk nemesen oktató szórakozásukat 
s hogy milyen felelősségteljes feladat éppen a 
gyermekek mulattatásénak helyes mederbe 

Pelrik Józsefről, aki a darabokat művésziesen 
rendjzte, Magyar Lászlóról, aki hangulatos 
muzsikát irt a Madárfészek-hez és különösen 
Robicsek Zoltánról, aki nagyszerű hozzáértés-

Mihályi Vi'csy és Ernő 
Midách-szinház — Madárfészek 

(Szentivdnyi felv) 
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Operaesték a Télikertben 
Érdekes és mindenképen figyelemreméltó 

művészi vállalkozás színhelye lesz február 
havában a Télikert, Budapest e legszebb és leg-
művészibb berendezésű varietészinhéza. Azon 
a szinpadon, amelyet sok kitűnő művész pro-
dukciója, köztük a hires Schildkrauté is, ava-
tott különbbé a varieték átlagánál, február 
elsejétől kezdve egy kis operatársulat fog 
vendégszerepelni. Különös nevezetessége e 
vendégszereplésnek az lesz, hogy a társulat 
minden tagja régi jó ismerőse a budapesti 
közönségnek és a vállalkozás mögött egy kissé 
lehangoló tény áll. 

A társulat tagjai ugyanis Fodor Aranka, 
Hegyi Rózsi és Szende Ferenc, akik nemrég 
még mind a hárman az Operaház népszerű 
művészei voltak. Az Operaház uj rezsimje 
tudvalévően az évad elején felmondott vala-
mennyi tagnak, de nagy részét módosított fel-
tételek mellett visszaszerződtette. Voltak olya-
nok is, akik — érthetetlen okból — nem kap--
tak uj szerződést s ezek közé tartozik a fent-
emiitett három művész. Az énekművészet sze-
rencsére eléggé internacionális, hogy oly ki-
tűnő hangok tulajdonosainak, mint Fodor 
Aranka, Hegyi Rózsi vagy Szende Ferenc, 
nem kellett kétségbeesniök. A kárpótlás csak-
hamar meg is történt, ha nem is az Operaház 
részéről, de valamivel távolabbi vidékről: 

Amerikából. Egy amerikai impresszárió a 
nyártól kezdődőleg leszerződtette a magyar 
együttest, amely mielőtt külföldi útjára indul, 
a Télikertben rendezett egyhavi vendégjáték 
keretében búcsúzik a pesti publikumtól. 

A három művész egy finom kis egyfelvo-
násos operában fog fellépni, amelynek zenéjét 
Gellert Bruno, a kitűnő karmester egyenesen 
számukra komponált. Az operának „Maritana" 
a cime és előadásait maga a szerző fogja ve-
zényelni. Az operának természetesen mind-
össze három szerepe van s ugy van meg-
szerkesztve, hogy egyformán hálás feladatok 
jutnak Fodor Aranka pasztózus altjának, Hegyi 
Rózsi csengő szopránjának és Szende Ferenc 
pompás baritonjának. A pesti közönség bizo-
nyára szívesen fogja látni és hallani őket 
újra. 

A három művész májusban száll hajóra, 
hogy az Újvilág felé vitorlázzék, de Budapest 
után márciusban Berlinben, áprilisban pedig 
Amsterdamban fogják előadni a BMaritana"-t. 
Az opera mellett természetesen előadásra ke-
rül a Télikert előkelő, nivós uj műsora is, 
amely a legszebb varietészámokat tartalmazza. 
Színházi és zenei körökben nagy érdeklődés-
sel néznek a magyar művészek vállalkozási 
elé, amely résziikre előreláthatóan fényes er-
kölcsi elégtételt fog hozni. 

Az operaesték szereplői : 

Hegyi Rózsi, Fcdoi Aranka, Szende Fenne 
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Baumann Károly jubileuma 
darab ő rá volt bazirozva. Hallatlanul eredeti, 
kedves, mulatságos művész Baumann Károly, 
az életben gyengéd jó ember, hü barát, ötletes, 
mulatós cimbora. Igazi művész, a fehér asz-
talnál is vicces, eredeti találékony. A pesti 
éjszakának igazi bölcse volt egy időben, sosem 
vette tragikusan a dolgokat, még akkor sem, 
amikor. igazságtalan és kegyetlen betegség 
megtámadta őt és egy időre leszorította a 
dobogóról, ahol első volt. Reklám nélkül, 
mindig kevés pénzért dolgozott, igazán a régi 
világbeli bohém, kedves, meghitt figurája a 
pesti életnek, komoly művész a kis szinpadonr 

amely csak látszólag olyan könnyű, valójában 
azonban épen ugy munkát és komolyságot 
követel, mint akár a legkomolyabb drámai szín-
ház. Munkát, komolyságot és tehetséget. Tehet-
ség, ötlet és kitalálás az pedig nagyon is 
bőven van Baumann Károlyban. 

A kis-szinpad jubiláns mesterének felesége 
is színésznő. Kőmives Erzsi — 
Kőmives Imrének, e régi hires 
magyar színésznek leánya — 
egyike a legkiválóbb vidéki mű-
vésznőnek, aki a Reichstadti 
hercegtől a Nagymama Szerafin-
jáig játszott mindent és min 
dent egyformán jól. Most a 
győri társulat jeles tagja. 

Baumann Károly ünnepe — 
ünnepe lesz a százezreknek, 
akiket az ő kedves és oly egyéni 
humora valaha is megkacagta-
tott. 

S ez az ünnepség bizonyára 
olyan keretekben fog lefolyni, 
mely méltó lesz ő hozzá, aki 
éveken keresztül annyit áldo-
zott közönségének. 

BAUMANN KÁROLY BAUMANN KÁROLY 
30 évvel ezelőtt legújabb fényképe 

A Magyarországi Artisták Egyesülete most 
fogja megjubilálni Baumann Károly harminc-
esztendős színpadi működését. Harminc év — 
teremtő Isten! Harminc esztendő szinpad, küzde-
lem, robot, vergődés, siker és munka ! Baumann 
Károlyt, aki még mindig Baumann Karcsi 
mindez érintetlenül hagyta. Ő közülünk az 
egyetlen, aki fölött nem múlt el az idő. Komoly 
iubiláns és még mindig fiatal, vidám, mint volt, 
amikor a „Tekintetes ur" cimü kupiéval lett a 
Brettli országos hirü művésze. 

Pályája egész regény. Benne van egész Pest 
története a Kék macskától a legújabb Zerkovitz-
kuplékig. Folies, Somossy-mulató, Tarka szin-
pad, Fővárosi Orfeum — egy időben mindaz, 
ami a variété és kabaré körül uj, jó és sikeres 
volt Baumann Károllyal kezdődött. A variété 
uj muzsikusait és uj iróit ő kreálta, embereket 
és vállalatokat karriérhez segített, sőt volt 
idő, amikor egész műfaj az orfeumi magyar 
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Radány Böske, Sárvay Rózsi; Novotny.Dolnay Annus ; Farbaky Nelly ; Körössy, Egyed ; Sánay Rózsi ; 
Sárvay Rózsi, Novotny 

A Rákosi iskola növendékei, akik sikerrel szerepeltek a mult héten megtartott vizsgaelőadáson a 
.Leányvásár" c. operettben. ' (Papp Rezső felvételei) 

tője például komoly primadonna tehetség. 
Rutinos a mozgása, játéka, csengő, friss szop-
ránján üdén csendültek fel Jacobi melódiái. 
Nagyon jó Lucy volt Faibahy Nelly, akinek fél-
reismerhetetlen szubrett-tehetsége a legszebb 
jövőt igéri. Harrisonné szerepében Takács 
Rózsi vonta magára a figyelmet, Dolnay 
Annus, Radány Böske. Szabó Baby, Fehé 
Ibolya pedig kitűnően illeszkedtek az együttes' 
be. A férfinövendékek közt László Andor ki-
tűnő figurát adott Tom Migles szerepében és 
nagyon szép hangon énekelt. Teljes elismerés 
jár ki Egyed Lászlónak Kőrössy Zoltánnak, No-
votny Miklósnak. 

Rákosi Szidi, a népszerű Szidi mama dia-
dala egy ilyen növendékelőadás és teljes hó-
dolat illeti a kitűnő Stoll Károlyt, a jövő szí-
nészeinek főatyamesterét, aki igazi apai mó-
don gondoskodik a fiatalokról. Vidám, kedves, 
mosolygós az ilyen délután, csupa öröm a 
színpad, a nézőtér és a legkérgesebb ember 
szive is felenged a fiatalság örömének, bol-
dogságénak láttán. A jövő nemzedék szárny 
próbálgatása a legszebb színházi előadás ! 

A fiatalok 
Blazírt színházi emberek, akik mér nem lelik 

gyönyörűségüket a színfalak festett világéban, 
akiknek nem okoznak már izgalmat a színpadi 
események, menjenek el egy détuténi növen-
dékelőadásra a Király-Színházba. Itt még van 
varázsa, poézise a színháznak, itt még izgal-
mat kelt minden, ami színház, itt fiatalság van, 
pezsdülő élet, derűs mosoly és jövőbe vetett 
bizalom. 

Ó ifjúság I Varázsos fiatalság ! A nézőtér 
csupa csicsergés, elevenség. Meghitt közön-
ség ül a széksorokban, mindenki ismerős és 
mindenkit közös érdekek hoznak ide. De az, 
ami a színpadon történik, végzetesen komoly, 
nagy horderejű. A jövőről, széditő lehetősé-
gekről, életekről van itt szó. 

A minap ellátogattunk Rákosi Szidi kitűnő 
iskolájának növendékelőadására. A „Leányvá-
sár" került előadásra zsúfolt nézőtér előtt ki-
tűnő előadásban. A szereplők között nem egy 
iskolai színvonalát meghaladó mértékkel mér-
hető, Sárvay Rózsi, Bessy egyik személyesi-
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A moszk' 
A tánc, mint a test kellemes tornája, minden 

időkben elsőrangú szórakozása volt a töme-
geknek, a tánc, mint művészet csak kiváltsá-
gosaknak jutott osztályrészül. A tánc művé-
szetét élvezni azonban — szerencsére — meg-
adatott mindenkinek, akinek alkalma van látni 
ezt, omit a táncban egy vérbeli és született 
művész nyújt. 

Az Ellen Tels-éV. művészetének mélyjelentő-
ségü okai vannak. A test páratlan ritmikája, me-
lyet a szerencsés születés, a termet sajátos vo-
nalai, a nagy gonddal előkészitett és folytatott 
nevelés s a végsőkig fokozott rutin összetalál-
kozásából jött létre s mely aztán egyesül a lélek 
egy szintén kifinomodó ritmusával adják meg 
az ők táncprodukciójuknak a közönségre való 
rendkívüli szuggesztív hatásának magyaráza-
tát. Rubinstein, Chopin, Schubert művei mint-
egy megelevenednek Ellen 7 e/s-ék csodálatos 
rezzenéseiben, mozdulataiban. A kezük egy 
mozdulása, a lábuk egy szökkenése, a tekinte-
tük villanása, egész lényük rebbenése magéval 
hozza, elénk állitja, a szemeink elé varázsolja 
azt az alakot, melyikről a nagy muzsikus a 
hangszerek között álmodhatott. De tovább. Kis 
jeleneteket, apró tragédiákat látunk most leját-
szódni . . . egy mozdulatuk mindent meg-
magyaráz, egy villanás a szinen és rejtélyeket 
látunk megoldódni, félreértések simulnak el, 
pajzán humor csillámlik meg, tragédia bonta-
kozik ki. 

Hans Biandenburg mostanában megjelent 
nagy kulturtörténelmi művében, mely teljes 
egészében a modern tánctanulmányoknak van 
szentelve, külön fejezettel hódol Ellen Tels 
művészetének. Pusztán kulturális szempontból 
birálja el Ellen Tels-ék művészetét, mely — 
mint mondja — nem egyéb, mint a modern 
zenének táncritmusokba való átültetése. 

S valóban ez a tánc muzsikál. Majd az oboa 
méla hangját véli hallani az ember, majd a 
gitár lágy pengését, majd a hegedühurok föl-
sírását. Ez a tánc az összes élvezetek és meg-

ai ballet 
érzések evolúcióját vetiti elénk. Elbűvöl és 
megigéz, megkap és elandalít, megráz és édes 
képzetek ezreit plántálja belénk, vagy hozza 
vissza újra. 

Felejthetetlenek azok a táncok, amelyekkel 
Ellen Tels-ék mutatkoztak be januárban a Fő-
városi Orfeum színpadán s amelyekkel estéről-
estére az elragadtatás spontán megnyilvánu-
lását váltották ki a közönségből, amelyeket 
most mér a direkció jóvoltából február hónap-
ban is lesz alkalmunk látni, felejthetetlenek 
azért, mert egy uj és szikrázóan pompás szint 
hoztak be a táncművészet hódolóinak életébe. 

Barna Jenő 

Bájos kabarédirekíor 
emlékkönyvébe. 

A rimet néked keverem 
Tőled nyerem a kenyerem, 
Nagy baj tehát — ne vedd zokon a szót 
Hogy olyan kevés, a — sütnivalód. 

TÖRÖK REZSŐ 

ELLEN TELS 
a f-övárosi Orfeum vendégművésznője 
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J Z O X s a —•>> 
^ D E Q R C S j L i n T H Ö l X & m Ö Z 

A férfi ne pletykázzon 
As Andrássy-uti Színház szerdán mutatta be 

aj műsorát amely ismét sok érdekességgel és 
kedves ötlettel honorálja a közönségnek azt a 
meleg érdeklődését és ragaszkodását, amely-
ben ezt a színházat régi időktől fogva részesiti. 
Az u j műsor gerincét négy hosszabb lélegzetű 
darab adja. A'agy Endre, A férfi ne plety-
kázzon cimmel irt rendkívül mulatságos öt-
letes egyfelvonásos vígjátékot, amely tele van 
a legkacagtatóbb helyzetek váratlan fordula-
taival. A darabban Boross Géza és Rajna Alice 
mellett Nagy Magda a budapesti közönség 
előtt már népszerű fiatal színésznő ezúttal 
lépett fel először, mint az Andrássy-uti Szín-
ház tagja. Szép Ernő „Erdély" cimü egyfel-
vonásos, kiváló költőnknek egyik legpoétikusabb 
munkája. A rendkívül hangulatos, szivekbe 
markoló darab a pesti pályaudvarokon vagon-
ban lakó menekültekről szól és a meghatott-
ság könyeit csalogatja a nézők szemébe. Női 
főszerepét Ürmössy Anikó játssza megkapó 
egyszerűséggel és nagy sikere van a kis 
Lubinszky Tibornak is. 

Nagyon hálás hatású bohózat a „Csók" cimü 
egyfelvonásos, amelyet Karinthy Frigyes irt 
egy szellemes olasz eszme után. A darab egy 
olasz rendőrségi őrszobán játszik és hálás alkal-
makat nyújt Kökény Ilonának komoly drámai 
alakításra. A férfi szerepeket Kertész és Abonyi 
Tivadar játsszák. A negyedik darab-ujdonság 
Bónyi Adorjánnak egyfelvonásos vígjátéka, 
amelynek bonyodalmaiban Kökény Ilona és 
Abonyi Tivadar jutnak hálás feladatokhoz. 

A darabok mellett a műsort számos kedves 
mulatságos tréfa tarkitja. Az első ezek között, 
mint a címe is mutatia, ZAgon István „Az első 
szám" című aprósága, amely a diszkreditált 
első számnak fog friss ötletekkel és kacagtató 
rögtönzésekkel u j becsületet szerezni. Hallat-
lanul mulatságos Nagy Endre „Röhögő ver-
seny" cimü tréfája, amelyet Boross Géza és 
Bársony István adnak elő. A kis darabban 
arról van szó, hogy ketten fogadást kötnek, 
melyik birja tovább komolysággal, de a végén 
éppen a megforditottja történik. Egész ter-
mészetes, hogy a kitűnő szereplőkkel együtt 
kacag az egész nézőtér. 

A műsoron teljesen uj magánszámok is 
kerülnek bemutatásra. Kökény Ilona, Ötvös 
Adorján és Zágon István »Enyhe dal" és a 
nálunk is népszerűvé lett bécsi Willy Engel-
iberger „Táncolni tanulok" cimü delait énekli. 
Bánóczynek „Koncentráció" cimmel van egy 
aktuális nótája, amelyet Pallós Tivadar irt 
szamára Zágon szövegére, Ürmössy Anikó 
Arany Jánosnak egyik dalát énekli Pallós 
zenéjével, továbbá Lányi Viktornak egyik 
dalát, amelynek szövegét Lányi Sarolta irta. 
Boross Géza u j Szirmai-dalt énekel s cime 
„Ccc, mi van a kokcban ?" Ez már magában 
is mutatja, hogy igazi u j Szirmai-nótát és 
Boross-produkciót kapott a közönség. Van 
Borossnak még egy dala, egy Bar-nóta, amely-
nek zenéjét Pallós Tivadar irta Zágon szövegére. 

Friss és ötletes ismét az Andrássy-uti Szin-
ház műsora, amelyet őszinte örömmel fogai-
dott a bemutató közönsége. A tapsokat és 
ovációkat, amelyek a premiéren elhangzottak, 
hasonlókkal szentesiti bizonyára a későbbi 
előadások publikuma is s ebben sokáig lehet 
része, mert — mint mindig — ez a műsor is 
hosszú ideig fogja dominálni a játékrendet. 

' HEGEDŰS GYULÁNÉ 
(Violet Stanwood) 

Vígszínház — Szerelem vására 
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A budapesti színészek és a politika 
(Politikai interjúk sxinm úveszekkelI 

Most zajlott le a választás. Mivel a szavazás 
kötelezővé tétetett, mindenkinek gondolnia kel-
tett reá, igy a színészeknek is, akik különben 
aaelêtt nem igen foglalkoztak politikával. Kire 
szavaznak a pesti színészek ez a kérdés annyira 
érdekesnek tetszett előttünk, hogy leküzdve 
bizonyos bennünk is élő averziót minder ellen, 
ami a politikát a művészettel vonatkozásba 
hozze, még a választások előtt felkerestük a 
pesti színművészeket é« kérdést intéztünk hoz-
zájuk ez iránt. 

A Nemzetiben ; 

Véikonyi Mihály a „Fekete lovas" előadása 
közben öltözőjében ezt felelte : Az emberi 
szolidaritás visszatértétől várom az ország jobb 
sorsra fordulását. Itt fekszik asztalomon Knut 
Hamsun „Éhség"-e, amely legjobban' jel-
lemzi az emberi nyomorúságot. Arra szeret-
nék szavazni, aki leghamarabb megment min-
ket ettől a rettenetes rémtől. 

A művészt akkor kereste egy rajongó kis 
lány egy doboz Gerbeauddal. Bizony nem kell 
sokat törődnie politikával annak, akiről igy 
gondoskodnak. 

Gál Gyula nyilatkozott ez után : Csak olyan 
emberre szavazok, kinek programrajának leg-
fontosabb pontja, a nemzetiesség. 

Pethes Imre szokásához hiven, kitűnő [bon 
maut-val válaszolt : Ha én a politikában valami 
nagyot, érdekeset tudnék mondani, akkor én 
politikus lennék és nem színész. 

Ivánfi Jenő a Királyság Pártjának jelvényé-
vel gomblyukában kijelentette királypártira 
szavazok s egyike voltam az elsőknek, ki a 
Királyság Pártjának tagja lettem. 

Fáy Szeréna asszony ezt mondotta : A nő 
nagyon szubjektív lény ahhoz, hogy a törvény-
hozásban fontos szerepe lehessen. Én birói 
famíliába való vagyok és az én temperamen-
tumom és férjem nyugodt elfogulatlansága 
mint két ellentétes pólus áll egymás meilett. 
Mi nagyon soká tudunk olyan objektívek lenni, 
mint a férfiak, nem tudom még megmondani, 
hogy a sok jelölt közül kire szavazok. 

Mitray Eizsi hosszas kérlelésemre igy felelt: 
A politika és igy az, hogy most a nőknek is 
választójogot adtak, engem egyáltalán nem 
érdekei. 

Beregi Oszkár ezt mondja : Művészet és 
politika ? I Ég és föld ! Semmi közük egymás-
hoz! Ha a művészet a szent magányból a 
piacra megy és legeszményibb meggyőződését 
a napi politika kétes tisztaságú hullámaiban 
füröszti ; ugy vagy a demagóg nem nagyon 
tiszteletreméltó emelvényére jut, vagy olyan 
sajnálni való, mint a „Tetemrehívás Abigélje" 
aki „lefut a nyilt utca során". 

Paulay Brzsh'el az „Elektra" próbája után 
beszéltem: Politikával sohasem foglalkoztam. 
A gazdasági viszonyaink eddig is rosszak vol-
tak, ezután is olyanok lesznek. Arra szavaznék, 
aki hazám sorsán segíteni tudna, de nem 
tudom ki a z? ! 

Rózsahegyi Kálmán nyilatkozatából ide írom 
ezt : Eddig még nem politizáltam, ha kell öreg 
napjaimra ezt is megtanulom. 

Az Operában : 

Di. Székelyhídy Ferenc : Az ón tiltakozásom 
nélkül a politikát a művészetbe sohasem lehe-
tett bevinni. Ez felette áll a politikai és fele-
kezeti viszálykodásnak. A művésznek csak egy 
politikája van : este héttől 10-ig a rivaJdún. 

SZBRÉMY ZOLTÁN 
(Brideaux) 

Vígszínház — Szerelem vására 
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PaJotay Aipád : Egy pártnak sem roltam 
soh'sem a tagja. Én ott vagyok, ahol as igaz-
ság van. Azt mondom, amit az öreg Bismarck ; 
Csak az ökör rág mindig szalmát, az lehet 
konzekvens. 

Gábor József, akinek socialists meggyőző-
dése köztudomásu azt mondta : nekem, mint 
Krayslernak (Donna Anna) demokrata párti 
jelöltre kellene szavavaznom, de mi operahá-
ziak nagyon királypártiak vagyunk, sőt még 
a Nádori méltóságot is visszaállítottuk, kü-
lönben is Donna Anna-párti vagyok. 

Medek Anna nagy elfoglaltsága miatt nem 
nyilatkozhatott, mert csak Nádor Mihály ope-
rájával tud törődni. 

P. Budanovich Mária : Bárczy Istvánra sza-
vaz, de arra szeretnék legjobban szavazni, aki 
egy lakást szerezne. 

Sebeők Sári, kinek keblén egy kis arany 
korona csillogott, ezt mondotta: Királypárti 
vaijyok és Hegedűs Lórántra »zavazok. 

VenczellBéla nyilatkozatából álljon itt ennyi : 
Ezt az országot egy párt programmja alapján 
meggyógyítani nem lehet. Itt csak az erők 
további egyesítése segíthet. Az ország kicsi-
nyített másét látom a mi színházunkban. 

Rózsa Lajos : Nem tudom még, hogyan 1 

fogok élni a választójogommal. Ehelyett meg-
írhatja, hogy erősen tanulom a külföldi reper-

KÜRTHY SÂRI 
(Kitty) 

VigBzinház — Szerelem vására 

toiromat angolul és olaszol. És sűrű levelezést 
folytatok Amerikával, ahol különben az öcsém 
15 éve van kint. így érthető, hogy nem nagyon 
foglalkozom politikával. 

Környey Bcla : Hogy kire szavazok, azt nem 
tudom, de tudom, hogy az embereknek már 
neki kellene fogni minden téren a legerősebb 
termelő munkának. Itt diktatúra kell, nem 
proletár, hanem objektiv, polgári hatóságok-
nak kell az emberek egy részét a munkára 
kényszeríteni. Azt a politikust támogatnám,, 
amelyiknek ez volna a kitűzött célja. 

Szemere Árpád: Itt csak egy nagy, minden 
téren való összefogás segíthet. Nem mondom 
meg kire szavazok, mert ezzel is csak egy 
válaszfalat húzok magam és mások között. 

Dalnoky Viktor. A szavazásnál nem a pártot, 
hanem az embert nézem. Választókerületemben 
a két jelölt közül a kiválóbbra szavazok. 

Ilaselbeck O/fra asszony igy tagadta meg a 
nyilatkozatot : Ha a madarak a fán éneklés 
helyett politizálni fognak, akkor én is adok 
majd politikai interjút. 

A Vígszínházban: 
Varsányi Irén ezt mondta túlzott szerény-

séggel : Mi nők még nagyon rövid idő óta 
foglalkozunk a politikával, semhogy sokat 
értenénk hozzá. Az ember egyszerűen leszavaz 
és punktum és a szavazás titkos. Tiz év múlva 
kérdezzen meg, akkor talán értek majd hozzá. 

Szerémy Zoltán igy válaszolt : Szemere 
Györgyre szavazok, akit mint irót is nagyra 
becsülök, különben is régi jó barátom. 

Góth Sándoi igy panaszkodott : Én nem érek 
rá politizálni, mert krumplival és szénnel kell 
törődnöm. Nem tudom, hogy kire szavazok, 
amit most cselekszem először, mert kötelező, 
csak a pillanat impressziója alatt cselekszem. 

G. Kertész Ella egy jövendő parlamenti 
debatter rögtönzésével mondta : Béke, rend, 
király. Az ehhez való utat a férfiakra bízom. 
Akiknek én panaszkodom, hogy nincs élelmem, 
elhalmoznak ígéretekkel. Félek, hogy az a sok 
jó, amit ennek az országnak most igénvek, 
épen igy lesz teljesítve. 

Csortos Gyula nem tartja alkalmasnak a 
mostani időt a nyilatkozásokra. 

Fenyvesi Emil azt mondta, hogy nem szeret 
politizálni, de Tanay oda súgta nekem, hogy 
lessem ki egy délelőtt a kis kapu előtt meg-
látom, hogy mennyire nem szeret-
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Tanay Frigyes különben így felelt : Magyar 
és keresztény supremációt akarok, Lenkey 
Lehelre szavazok. 

Kertész Dezső eit mondta : Királypárti vagyok 
és Szemere Györgyre szavazok. 

A Magyar Színházban: 

T. Forray Róza : A nőnek helyet kell bizto-
sítani a parlamentben ennek üdvös gazdasági 
következményei)lesznek. Olyanra szavazok, aki 
e — felfogásomat osztja. Megkérdeztük a 
művésznőt, hogy miért nem lép fel a válasz-
táson, egész biztosan megválasztanák. Uray 
mindjárt ki is jelentette, hogy ő egyedül leg-
alább 2000 szavazatot gyűjtene számára. 

Törzs Jenő : Nem tudom, hogy a politikában 
mi volt, mi van és azt pláne nem, hogy mi 
lesz. Csak a szerepemmel foglalkozom. 

Báthory Giza asszony először azt mondta, 
hogy demokrata jelöltre szavaz, majd igy 
szólt: Arra szavazok, aki nagy, jó szerepet, 
nagy gázsit és a meleg elismerést írásban 
garantálja. 

Uray : Szeretnék látni olyan politikai kurzust, 
ami teli éléskamrát biztosit számomra. 

Z. Molnár László : Arra szeretnék szavazni, 
aki megszerzi az első nagy, külföldi kölcsönt. 
Ezzel vissza lehetne adni a magánéletnek azt 
a pompát, amit a közönség most a színpadtól 
követel. 

/ 
BALASSA JENŐ 

(A biró) 
Vígszínház — Szerelem vására 

Vágó Bélát interjuvoltam meg a következők-
ben : En csak abban látom a művészet vonat-
kozását a politikával, hogy a magyar szín-
művészetnek nemzeti érzésűnek kell lennie. 
Olyan kevesen értenek meg minket, hogy ezv 
a keveset minél kulturáltabbá kell tennünk. 

! Király Színházban: 

Fedái : Sárival a „János vitéz" előadása köz-
ben beszéltem : Sohasem foglalkoztam politi-
kával, rvindig ártatlanul kevertek bele. Nem 
tudom micsoda élvezetük telik benne az embe-
reknek.' Az én politikám a színpad és a mos-
tani politizálásomban nagy élvezetem telik. 
Ugyanis minden este a magyar zászlóval t 
kezemben politizálgatok a közönséggel. 

RátkaiMárton és LábassJuciHegedüsLóréntre 
szavaz. Rátkai még hozzátette, hogy miére 
nem kérdezték meg, mit szól a politikához 
akkor, amidőn belementünk a háborúba. Nero 
úgynevezett politikusra, hanem szakemberre 
szavaz. 

Rákosi Szidi véleménye a mai politikai 
helyzetről : Gyász. 

Latabár Árpád ezt mondotta : Bárczy Istvánra 
szavazok, azután tovább ramslizott. 

Ezután megkérdeztük a csodálatosan fiataü 
Sziimay Imréi, aki két szép növendékke* 

volt elfoglalva, igy szólott: Talán ismeretlen 
nevű, de becsületes iparos emberre fogok 
szavazni. 

Raskó igy szólt : Budán az én kerületem-
ben fellépő egyetlen jelöltre, a ker. nemz. egy. 
párt jelöltjére szavazok. 

Nádor igy panaszkodott : Egész életemben 
dolgozni akartam, és most dolgozhatnék, azí 
akarják hogy politizáljak. 

Kacsóh Pongiác : Magyar polgárnak csak egj 
politikája lehet, az, hogy ne politizáljon. 

Tóth Böske, a kis Iluska, miközben körül-
nézett, hogy nem lesi-e • a gonosz mostoha 
igy suttogott : Friedrich Istvánra szazazok, 
éljen Friedrich. 

Hegyi Anna : Spolarits Györgyre szavazok. 

A Városi Színházban 

az Ezüst sirályt Buttykay Ákos uj és előrelát-
hatólag óriási sikerű operettjét próbálták. 

B. Kosáry Emma asszony igy felelt kérdé-
sünkre: Az én politikai felfogásom: a ma-
gyarság, igazság, az ember akiben ezt meg 



SZÍNHÁZI ÉL'Eii 37 

testesülve látom Horthy Miklós. Olyan em-
berre szavazok akiben megbízhatom. 

Kerényi Gabi Mahunka Imrére szavaz. 
Síiklay József a nagyszerű kinai diplomata, 

pedig Sümegi Vilmosra, de ha kisgazda jelölt 
fellépne akkor arra szavazna. 

A Belvárosi Színházban 
a „Három csésze tea" előadása közben be-
síéit ünk * 

Simonyi Máriával, a művésznő, aki a beteg 
Mészáros Gizella szerepét vette át : Friedrich 
Istvánra szavaz. 

Gellért Lajos : Sándor Pálra adja le voksát, 
A harmadik főszereplő : 
Pethő Attila, az első kerületben lakik és dr. 

Senárd Ágoston államtitkárra szavaz. 
A választás azóta megtörtént és nemsokára 

össze is ülnek a megválasztott nemzetgyűlési 
képviselők, hogy a nemzet sorsáról tanácskoz-
zanak. A művészek pedig tovább játszanak, 
amig ismét eljön egy uj választás amikor le 
kell tenni a maszkot és mint magánembernek 
kell cselekedniök. (b. e.) 

Fényképek 

SZÍNHÁZI ÉLET ÉVKÖNYVE, 

Művészeti Almanach 
Szerkesztet te : INCZE SÁNDOR 

A színház, irodalom és művészet minden Agáról, rond-
kivül sok és érdekes olvasni való, becses adatok, to-
vábbá novellák, versek , esnayk a legkiválóbb i rók 

tollából, ra jzok, fotográfiák stb. 
A vaskos kötet á r a : 12 kor . 

Kapható minden könyvkereskedésben, tőzsdében és a 
SZÍNHÁZI ELET Boltjában, (VII. Erzsébet-körut 29.) 

R O Y A L - K A B A R É M S 

MINDEN ESTE >/s 7 ÓRAKOR 

Szenzációs műsor ! 

Karinthy Frigyes, Lovászy 
Károly, Mihály István, 

Kőváry Gyula, Forró Pál, 
Uray Dezső ésGosztonyiÁdám 

tréfái. 

Ezer fénykép van róla forgalomban. 
Az egyiken fedetlen válla fénylik, 
a másikon királynői palástban, 
melynek pompája felrántja az égig. 

Emez ártatlan kislánynak mutatja, 
amaz érett asszonynak, aki vágyik1. 
Itten alázkodó, tiszta Madonna, 
kinek szivében liliomvirág nyit. 

Ott felhasítja ajkát a kacérság 
s a keblein fölgerjedtek a selymek. 
Egy másikon szigorú, néma asszony, 
kit a férfiak meg sosem ölelnek. 

És innen: onnan s minden szerepéből, 
amely naggyá és hírnevessé tette, 
egy-egy képet láthatsz a kirakatban, 
mely szomjúságot ébreszt a szivekbe. 

Csak egy fényképét sose látja senki : 
ezen mezitlen karcsú karja, lába, 
és hószin melle, szeplőtlen csipője 
s kíváncsi szemmel bámul a világba. 

Egyesztendős korába készítették, 
már oly fakó s a kartonról leválik, 
S egy öreg ur, a legelső imádó, 
a szive fölött őrzi mindhalálig . . „ 

SOMLYÓ ZOLTÁN 
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HALLÓ, Ml UJSÁ6? 
HENC IDÁTÓL — B0NCIDÁ1G fog kacagni a 

közönség a Royal-Kabart február 1-i premier-
jén bemutatásra kerülő A'dvdo'-bluetten, a .Hen-
cidán és Boncidán'. Zöldy, Fodor s a szinház uj 
tagja, Radó Sándor játsszák a legnépszerűbb 
bar-zenékre irt kis apróságot, mely a maga 
nemében legelső klasszist képvisel. 

A mostani szomorú időkben a vidámság való-
ságos oázisa lesz a Royal-Kabaré februári mű-
sora, melyen a próbák után itélve a közönség 
végig fogja kacagni a mulatságos számok, bo-
hózatok, tréfák egész sorozatát 

A műsor főszáma Mihály István groteszk kis 
komédiája, a .Hordár!", melyben a kabaré ki-
váló starjai : Solti cs Virágh jutnak hálás sze-
rephez. Virágh alakítása a címszerepben brilli-
ánsnak ígérkezik. 

Mihály István másik darabját, a groteszk kis 
.Csirke* cimü tréfát a tehetséges Kerényi Irén 
és Gyenis Ede játsszák. 

A népszerű Salamon számára két darab is 
készült Egyiknek címe: Tilos a dohányzás!, 
szerzője Lovászy Károly, a másik Garami Árpád 
egy tréfája : A bajnok, mely különösen a sport-
kedvelő közönség körében fog nagy sikert aratni. 
Salamon partnerei : Csillag Mari, Gárdos irén, 
Radó Sándor, Zöldi, Fodor és Hatvany Mariska 
lesznek. 

Urai Dezső a „Jósnő" c. hosszabb kacagtató 
bohózatával szerepel, melynek főszerepeit Ihász 
Lajos, Nagy Maca, Forgács, Gárdos és Gombócz 
Vilma kitűnően játsszák. 

Sándor József, lványi és Forgács, a három 
kedvelt komikus, Gosztonyi Ádám kis tréfájával 
kezdi a műsort, melyen még bevezetésül egy 
felújított, régebbi nagysikerű szám is szerepel. 

A magánszámok szenzációja lesz a kiváló 
dizőz, Felhő Rózsi fellépte, ki többek közt Alba 
Nevis egy ravasz kis dalát fogja énekelni, me-
lyet a kabaré karmestere, a talentumos Huber 
Sándor zenésített 

Solti, Papp János, Kerényi Irén, Radó, Barna, 
Zöldy és Gombócz éneklik Balassa Emil, Mihály 
István, Alba Nevis, Radó István és Boross Ele-
mér verseit, melyeket Zerkovitz Béla, Pártos 
Jenő, Huber Sándor és Szlatinay zenésítettek. 

A februári műsor a kedves kis kabaré nívó-
jában ujabb fejlődést jelent 

JÖVENDŐ SZÍNPAD, a fiatal írók és színé-
szek színháza, 192« február 8-án, vasárnap d. e. 

11 órakor tartja II. matinéját a Dunaparti Szín-
házban. Jegyek a Színházi Élet-nél válthatók. 

AZ INTIM KABARÉ mult héten bemutatott 
uj műsorának alapvető feltétele elsősorban a 
vidámság. 

Vígjátékok, amelyek az első mondattól az 
utolsóig ötlelesek, kis operettek, vidám szöveg-
gel, pompás versekkel, fülbemászó zenével, 
bohózatok, amelyek a humor szélsőségeivel hat-
nak, tréfák, dalok, a legfinomabb chansontól a 
kacagtató kupiéig, ez mind-mind zsúfolva van 
az Intim Kabaré műsorában, sőt egy-egy dráma 
is helyet talál a műsorban, egy félórára meg-
feszíti az idegeket 

Boross Elemér .Stella Mária" cimü drámája. 
Urai Dezső „A csodagyerek* cimü bohózata, 
a „Ninett* cimü énekes bohózat, Szekula Jenő 
és Somló Ferenc tréfái Forgács Rózsival, Szeless 
Elzával, Asztalos Máriával, Virágh Rózsival. 
Kürthy Terézzel, Cseresnyes Erzsivel, Abonyival, 
Doktorral, Mészáros Alajossal, Sugár Gyulával, 
Cseh Ivánnal, Kovács Andorral és Kissel a fő-
szerepekben méltóan igazolják, hogy mi a titka 
az Intim Kabaré megérdemelt sikerének. 

AZ ASSZONY ES A SZÍNPAD cimmel Barna 
Jenő egyfelvonásos vígjátékát jelentős sikerre! 
mutatta be hétfőn esti premierjén a Muskátli 
Kabaré. A két főszerepben Balla Médi és Csá-
szár Sándor kitűnő alakítást produkáltak. 

BALOGH BÉLA, a .StarMilmgyár iőrende-
zője, ezúton tudatja mindazokkal, akik azzal a 
kívánsággal fordultak hozzá, hogy őket a film-
színészi pályára kiképezze, hogy engedve a 
számos felszólitásnak a magánúton való kikép-
zést f. év február havának 8-án megkezdi. Jelent-
kezni lehet f. hó (január) 26-tól (hétfő) naponta 
d. u. 3-tól 5-ig VIII., Rákóczi-ut 51. IV. em. )• 
Növendékeket csak korlátolt számban vesz fel, 
mert csakis azokkal kiván foglalkozni, akiknei 
garanciát lát, hogy a pályán el tudnak helyez-
kedni és az érvényesüléshez szükséges kellékük 
megvan. 

FUCHS MÁRTA és SCHILLER ELZA zongora-
művésznők, akik már több sikerült hangversenyt 
tartottak, f. hó 6-án újból hangversenyt rendez-
nek a Fodor zeneiskola hangversenytermében. 
Műsorukat Bach, Liszt, Schumann műveiből 
állították össze. Estelyük iránt nagy érdeklődés 
mutatkozik. 

VÖRÖS AZ ORRA? HaannAljon oirkrémat. elronU)« 
«a orrvBrőaaége és szép orra lee». Knphitö MAYEK. 
:: Andráaey-ot 84., 11/12. dogmatika' intéiettbgr : 
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Humoristák 

[Ezt a felhívást elküldtem az angol, 
francia, amerikai, német, spanyol, olasz, 
bolgár, orosz, török, japán, singaléz, 
pingvin stb. humoristáknak is. Vagyis 
felszólítottam öt, hogy menjen eü 

tömörüljetek! 

Mélyen tisztelt Polgártársak és Polgártársnők ! 

V Elég volt I Elég volt a könyből, a bánatból, a gondbúbajból. Itt az ideje, hogy 
plyan férlíak vegyék kezükbe sorsotok intézését, akik nem járatják a szájukat hiába. 

Polgártársak ós Polgártársnők 1 Aki ßgyelemmel kisérte a világtörténelmet, 
mit tapasztalt ? Azt tapasztalta, hogy a világot évezredek óta u. n. komoly emberek 
vezetik az orránál fogva. 

Polgártársak és Polgártársnők f Évezredek tanulsága azt mondja, hogy ezek a 
komoly emberek nem tudják rendbehozni a nép ügyeit. Jöhetnek eszmék, mehetnek 
eszmék : a gondok, a búk, a bajok meg nem szűnnek. Lám, mostan is : békéket akar-
nak diktálni a bölcsek és háborúkat kötnek. 

Társak és társnők ! Én ezt ur.om I Unom és azt kívánom, lássátok be végre ti 
is, hogy hiába várjátok tőlük a megváltást, azt a világrendet, amely mindenkit bol-
dogít, amelynek uralma alatt az emberek elfelejtik a sírást. 

En ezt unom I Azzal az indítvánnyal állok a világ elé, taszítsa el a kormány-
rudak mellől a komoly embereket és bízza a világ vezetését a humoristákra. Elég a 
sagyképüsködésből ! Jöjjenek a humoristák ! Hátha i 

Világ humoristái tömörüljetek ! Jöjjetek, oh siessetek bolondos ötleteitekkel a 
világ segítségére ! A komoly ötletekről mindig az derült ki, hogy bolondságok ; a 
bolondságokról talán kiderül, hogy bölcsességek. Világ humoristái tömörüljetek ( 

Tisztelt Polgártársak és Polgártársnők! Engedjétek meg, hogy mint a radi-
kális humoristák pártjának régi harcosa vázoljam azt a programmot, amelynek alap-
ján hajlandó vagyok megváltani a világot, ha ti is ugy akarjátok. 

Követelem, hogy az u. n. komolyak haladéktalanul adják ái a hatalmat a 
humoristáknak. 

Mindazonáltal nem kívánok teljes diktatúrát. A komoly embereknek jogukban 
all intézkedéseinket megbírálni. Mindent megbírálhatnak, megbeszélhetnek a kávé-
házakban és a kovácsműhelyekben és a kertek alatt. 

Határozottan állást foglalok azonban a középpárti humoristák ellen, akik a 
komoly emberekkel szemben engedményekre hajlandók, akik megegyezéses alapon 
félkomoly kormányzattal is megelégesznek. 

Követelem az általános, egyenlő, nőkre is kiterjesztendő bajuszviselést. 
Azt akarom, hogy vasárnap minden polgárnak egy kroki, egy humóros noveJÁa 

es egy tréfás színházi vers rotyogjon a fazekába. 
Minden szerdán országos poentörpassz ! A bankot Lánezy Leo és társai kötelesek 

twini. Tartott tétek/ A bakkot már a második elemiben tanítani kell, hogy minden 
gyermek, amidőn ifjúvá serdült — nyerhessen. 

Követelem a hatnapos munkaszünetet. 
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Világ humoristái tömörüljetek ! Mögöttem tömörüljetek ! (Mert azt nem szeretem. 
ha előttem tömörülnek.) 

Akik többet akarnak tudni, akik hajlandók pártvezérséget vállalni, jelenjenek 
meg március 7-én a Körút és Dob-utca sarkán. Szóval — el ne felejtsük — ma 
este kilenckor az Andrássy-ut és Rákóczi-ut sarkán találkozunk / Jertek el mind 
nyájanf Ha kilencig nem jönnek, kérem a tisztelt eszmetársakat, várjanak fél kilencig 
De ha addig se jönnék, akkor csak tizenkettőkor érkezem meg. De ha reggel hatig 
se jönnék, akkor az azt jelenti, hogy alszom. 

Budapest, 1920 január hava. 
Paulini Béla. 

Mi legyen a sláger? 
A Színházi Elet szerkesztősége uj 

pályázatot hirdetett ezen a cimen : „Mi 
legyen a sláger?" Az olvasónak joga 
van darabot iratni, szerepeket kiosztani, 
szerzőket egymással társitani. Szóval 
maga a közönség határozza meg azt 
a színházi érdekességet, amit a leg-
jobbnak, legszenzációsabbnak hisz. A 
körkérdésre már eddig is számos pálya-
munka érkezett be, amelyek közlését 
ime meg is kezdjük : 

Szerintem a sláger az az ötfelvonásos darab 
volna, amelynek első felvonását Molnár Ferenc, 
a másodikat Herczeg Ferenc, a harmadikat Bródy 
Sándor, a negyediket Heltai Jenő és az ötödiket 
Lengyel Menyhért irná, az előjátékot pedig Szo-
mory Dezső. Kertész Irma Miskolc. 

• • • • 

Az én slágerem: Shakespeare-eiklus, amit 
a Nemzeti Színház társulata az Opera remek 
színpadán, nagyszerű akusztikáju termében ját-
szana, az Opera gyönyörű díszleteiben, zene-
betétes darabokban — például a Szentivánéji 
álom — pedig az Opera zenekarával. Vilkovics 
Sándor, Budapest. 

Ha rajtam múlna a János vitézt adatnám elő 
egyetlenegyszer és jótékonycélra ugy, hogy 
a kórust a budapesti legelőkelőbb társaságbeli 
hölgyek és urak énekelnék. Márai Irma Szeged. 

„Mi lesz a sláger" cimü pályázatra küldöm 
a következőket: Hegedűs Gyula mint táncko-
mikus, Beregi Oszkár mint .Sasfiók", Márkus 
Emmi mint János vitéz*, Zerkovitz mint „A fe-
kete lovas" szerzője, Ivánffi |enő mint .Kritikus", 
Várkonyi Mihály mint „Hamlet", Fedák Sári mint 
„Elektra«. Tisztelettel Schwarz Ella Budapest, 
VIII., József-körut 18. IV. 18, 

A Cyrano de Bergerac a főszerepek a követ-
kező kiosztásban: Cyrano — Pethes Imre, R o , 
xane — Bajor Giza, Christian — Törzs Jenö( 
Casteljaloux — Csortos Gyula, Cukrász — Ver 
drei Ferenc. Tisztelettel Csorna Erna, Budapest ' • ••• 

Építenék egy hatalmas, gyönyörű színházat 
(prózait), a hely is meg van rá és pedig a 
Szabadság-téren az Osztrák-Magyar Bankkal 
szemben, iti ugyanis van egy nagy üres telek 
és ide építeném én ezt a gyönyörű 1500—1800 
embert befogadó színházamat. Művészeim a 
következők volnának: 

Nők: Gombaszögi Frida, Simonyi Mária, 
Mészáros Giza, B. Marton Erzsi, Bajor Gizi, 
llosvay Rózsi, Haraszti Hermin, Fáy Szerén. T-
Halmi Margit. 

Férfiak : Beregi Oszkár, Csortos Gyula, Törzs 
Jenő, Rajnai Gábor, Harsányi Rezső, Uray Tiva 
dar, Tanay Frigyes, Z. Molnár László, Fenyvesi 
Emil, Gál Gyula, Rózsahegyi Kálmán. 

Remélem ez elég nagy sláger volna. Va/dû 
Imre, Bpest, VI., Király-utca 14. III. 

• • • • 

Az volna az igazi sláger, ha egy estén, ugyan-
azokban az órákban játszanák a János vitézt 
Budapesten, Kolozsvárt, Aradon, Nagyváradon, 
Kassán, Pozsonyban, Szabadkán, Újvidéken ea 
Fiumében. Nagy Paula, Kecskemét. 

• • • • 

A legnagyobb sláger lenne, ha Apponyi Albert 
gróf irná a darabot Területi épség címén, Fried 
rich István csinálná a zenét hozzá és Horthy 
rendezné az egész darabot. Személyek : Renner, 
Benes és Vajda-Vojvoda, no meg a Nemzeti 
hadsereg. Maurer Gyula IX., Márton-utca 34. 

A legnagyobb sláger én szerintem az volna, 
ha Buttykay Ákost „Ezüst sirályának« főszere 
peit Péchy Erzsi és Gatetta Ferenc kreálnák, 
Kosáry Emmi és Király Ernő pedig vastapséi 
küldenének feléjük. Friedner Anci Rökk Szilárd-
utca 22. III. 19. 
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V E L E M E N Y D O G A B A 
- (Csavarodott kitanálás) 

I r ta : Z Á G O N ISTVÁN 

játszották az Andrássyvuti Színházban a következő szereposztásban 
A tisztőtt ur — Somlár | 

(Kopognak.) 
A tisztőttur. (Kis asztal előtt ül és ír.) Lehet. 
Tóth János Szuszogó. (Idősebb parasztember, 

behuzódzkodik, csuromviz, nagyon eshet oda-
kinn az ólmos eső.) Agyonisten. 

A tisztött ur. Jó napot kívánok. (Felkel.) Kit 
keres, bátyámuram ? 

Tóth János Szuszogó. Ha jó hejen járok, a 
tisztőtt urat, ha nem,' akkó a gazdáját. Kit 
tisztőjjek az urba ? 

J tisztött ur. Doktor Fekete, ügyvéd. 
Tóth János Szuszogó. No akkó rendbe van. 

Nevem Tóth János. (Kezet fognak, az ügyvéd 
kicsit kínlódik, mert Tóth keze vizes volt, 
fél, hogy megbántja a gazduram érzékenysé-
gét, ha megtörli, hát csak ugy titokban ke-
negeti a nadrágjához. Tóth uram azonban 
ezt is észreveszi ) Vizes vót a parolám, ugye 
tisztőtt ur ? No, nem baj, köll a viz a kéz-
nek, attul tisztul. De má példának okájér a 
bajuszba nem nagyon kívánatos, mégiscsak 
őelehuzódik. (Kicsavarja a bajuszából a vizet, 
a földre rázz a, a kabátját is végigveregeti, 
rázogatja, a tisztőtt ur csendes flegmával nézi. 
úgyis mindegy.) Cudarul esik odaki. Tuggya-e, 
tisztőtt ur, mér esik az esső ? 

A tisztőttur. Mert létrán nem gyöhet,bátyám. 
Tóth János Szuszogó.AA vállára üt a tisztött 

urnák.) No, csak nagy esze van magának 
tisztött ur. Kijádzott velem. Hát a bürt a fe-' 
íemrü hova tehetem? 

A tisztött ur. Mit ? 
Tóth János Szuszogó. Hát a bürt a fejemrü. 

Mer vizes ais, de nagyon. 
A tisztőtt ur. Tréfás kedvíbe van Tóth bá-

tyám. A bőrit akarja letenni ? 
Tóth János Szuszogó. (Hamiskásan.) Nono. 

Nem a zenyimet, hanem a birkájét. (A sap-
kájára mutat.) Ezt e. Bür eis, hanemhogy 
nem emberi bür, csak birkái bür. (Nevet.) 
No, most én jádzottam ki a tisztőtt urat . 
No azé, harag ne legyék. 

.4 tisztött ur. Hát csak üljön le bátyám, 
aztán mondja el. hogy mi járatban van ? 

Tóth János Szuszogó Bársony 
Tóth János Szuszogó. Hát csak begyüttem a 

vélemény dógába. (Leül.) 
A tisztőtt ur. Valami pörös ügye van izé 

hogy is híják, bá tyám? 
Tóth János Szuszogó. Tóth Jánosnak. Azaz 

hogy az nem a teljes nevem, mer nálunk a 
faluba sokan vagyunk Tóthok, így aztán 
nemesi megkülömböztetések vannak a csa-
ládfába. 

A tisztött ur. No és a maga nemesi előneve 
micsoda? 

Tóth János Szuszogó. Hát nem éppen eló-
név, azaz hogy annyibu elönév, hogy a ne vera 
elü van, utánna gyün a nemesi megkülön-
böztetés. Tuggya, ojanformán lehetett a dolog, 
hogy valamellik üköregapám ekkicsit szuszma 
vót. oszt innen aztán, hogy mámint így hinak 
engem, illetve, hogy a családfámat, hogy Tóth 
János Szuszogó. (Fészkelődik.) Nem szégyen 
az azc. A Svarc izrálitát meg Dikhencnek 
csuffujják a népek, mégis két háza van. 
Nohát! (Feláll.) 

A tisztött ur. Nono, Tóth bátyám. Hát aztán 
azért jött, mert csúfolták tatán, aztán egy 
kis verekedés lett a dologbul ? 

Tóth János Szuszogó. Hát lett, lett, de a m m i n 
három éve vót, le is ütem érte a három 
hónapot, kinek mi köze hozzá. Üt ottan más 
is, vót azok közt a tisztőtt urná nagyobb ur 
is. Nem lopásé ütem én azt a kis iídőt, nédd 
csak ! 

A tisztőtt ur. Értsük meg egymást, bátyám 
Nem akarom én magát sé r t en i . . . 

Tóth János Szuszogó. No nem is ajállom ! 
Cudaru mettaposnám érte ! 

A tisztött ur. Csak azt szeretném tudni, 
hogy mi járatban van ? 

Tóth János Szuszogó. Nono. Csak sorjával. 
Nem alkalmatos ottan a fejsze, ahun a légy-
csapó is megteszi. Asszonydolog e tisztőtt ur , 

HliCTilllrit Villannyal atónyom nélkül, szemölcsöt, pRtto. 
najiífliaRal n&st, szeplöt, fogyást végleg eltávolít GÁOG 
kozmetikai Intézet, Mnzeum-körnt 13. Szépségápolás, rán-
cok eltávolítása Croail borogatóvizzel. BőrfúhéritCkrém, 
pader, szappan, hajeitávolltóazer, az összes szépségápolás-
hoz azflkségos Bzerek szétküldése. Telefua : József 102—8Z. 
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má pedig annak, amibe eccö asszon van, 
kunkorodott az eleje, csavarodott a vége. Hát 
azé gyüttem én a vélemény dógába. 

A tisztött ur. Na persze, persze. Aztán mi 
volna az a csavarodott dolog, Tóth bátyám? 
Ne féljen, az én eszem is elég csavarodott, 
majd kisillabizáljuk a dolgot. Ki t üljön már 
!e, no. 

Tóth János Szuszogó. (Leül.) Leühetek, ha 
éppen oan nagyon akar g y a. Ami peiglen ekkis 
észt illet, azé nekem sem kell a szomszédba 
menni, hanemhogy itt asszonru van szó, tisz-
tött ur, oszt az ijesminek fortéja van, mint a 
darázsfogásnak. Mer ide nézzen az ur. Láttya 
itt ezt a bajuszt? 

it tisztött ur. Látom, látom. 
Tóth lános Szuszogó. Nohát. Osztán láccik 

e ezen, hogy ma reggee ki vót viakszóva ? 
A tisztött ur. Hát nem nagyon. 
Tóth János Szuszogó. No láttya. Hát akkurát 

igy van az ember az asszonnéppee. Sodor» 
battya, kenheti azt, ahoccsak akargya, még-
icxsak azt csinájja a végin, ami neki teccik. 
Ezé gyüttem a vélemény dógába. 

A tisztött ur. Na, most már kezdem érteni. 
Szóval az asszonnyal nincs rendben a dolog. 

Tóth János Szuszogó. Nincs e ? Rendbe van 
a, kérem nagyon, mer má megvertem. Nem 
vagyok én tökmagbu, hogy velem a Veron 
kijádzzon. Rendbe van a. Még most fekszik. 

A tisztött ur. Ki az a Veron ? A feleség» ? 
Tóth János Szuszogó. Az. Gyömbér Veron. 

Az az én kedves feleségem, az annya istenit. 

A tisztött ur. Hát csak mondja el, hogy hogy 
volt, mint volt. Szóbul ért az ember. 

Tóth János Szuszogó. Szóbul hát. De csak 
magyar szóbuL Nem peig muszka szóbul. 
Mán peig itten muszka szóru van a beszéd. 

A tisztött ur. Csakhogy én nem értek oroszul 
bátyám. Én magyar ember vagyok. 

Tóth János Szuszogó. No má akkó a Veronba 
nagyobb a teheccség, mint a tisztött urba, 
mer ais magyar asszony mégis megértette, 
amit az a bizonyos nevezetű Vaszili itten 
ragatt orosz fogoj mondott neki. Peig én is 
ott alat tam a kukoricásba, ahun a megértés 
előfordult. Hát ehhön mongyon az ur véle' 
ményt. 

A tisztött ur. Az én véleményem az volna, 
hogy ha az asszony szégyenbe hozta, hát 
váljon el töle. Ugy látom, maga is válni akar 

Tóth János Szuszogó. Akar a rossznyavaja.^ 
Válni tudok én az ur nékünn is. Van énne 
kem magamho való eszem. Hásze nem ellenne 
a letnagyobb baj a Veronnaa, mer a Vaszili 
úgyis visszamegy oda, ahunnan gyütt, hanem 
ahhun mongyon a tisztött u r véleményt, 
bogy hogy esne az magának, hogy maga ijen 
jukas könyökkee járgyon, a feleségit meg 
fövesse a pucc ? Mer ide nézzen, láttya igy 
járat a Veron engem, ü meg mindig ugy fó 
van cifrázva, hogy ha ü lenne a kalendáriom, 
sose tunnám leóvasnyi rula, mikó van hét.' 
köznap, mikó vasárnap. No meg is kene-
gettem alapossan. Az annyáná fekszik. Hát 
igy vagyunk. 

A tisztött ur. Aztán most mit akar bátyám, 
ba nem akar válni ? Miért jött hozzám ? 

Tóth János Szuszogó. Mér? Hi t montam. 
hogy vélemény dógába gyüttem, mer ez 
mind nem vóna valami nagyon külömös, 
nem mondom, hogy a Vaszili val az a hókusz-
mókusz nem furgya az ódalomat, továbbad 
azomba azt is röstellem, hogy a könyököm 
szelel, de azér a repedésé a tiszta szobába, 
azé má nagyon mehharaguttam. 

A tisztött ur. Milyen repedésért? 
Tóth János Szuszogó. Mijén? Ekkorka csak, 

mint a tenyerem. Oszt montam neki, mikó 
reggee ementem, mondok, Veron, tapaszd be. 
Hát amikó este hazamentem, aszhiszi az u r 
be vót tapasztva ? Vót a rossznyavaját. Hát 
ezé nagyon haragszok. Ezé a rettentő lusta ' 
ságájé a Veronnak. Mer ugye, a disznókat 
mettutta etetni, a teheneket mettutta fejni, 
három kenyeret ki tudott dagasztani, ki is 
tutta sütni, csak éppen azt a kis repedést 
nem tutta betapasztani? Truccra ment ez ki 
tisztött ur, mer ugy tuggya meg, hogy a 
vajat is mekköpüte, be is vitte a városba, et 
is atta, a rossz gatyámat is megfódozta, csak 
éppen azt a kis repedést nem tutta betapasz-
tani. Nem szónék egy szót se, de ha még 
azonfellü az ebédemet ki tutta hozni,' a 
vacsorát mettutta főzni, a konyhát is ki 
tutta meszeeni, hát akkó azt a kis repedést 
mé nem tutta betapasztani? Egyéb dóga se 
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végleg eltávolít Bach Manci 
koimetikai intézete. Mindennemű 
szépséghibák kezelése, weplöeí-
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vót egész nap. Hát meg is pirongattam a 
nodrófávaa. Nem annyira tuggya, honne-
tuggyon főkeeni, csak éppen hogy a mógy-
gyát megaggyuk neki. Oszt ezé a kis verésé 
mingyá haza költött neki szalanni az a n y 
nyához ? Hát ezé gyüttem a vélemény dógába. 

A tisztőtt ur. De az isten áldia meg Tóth 
bátyám, mondja már meg, micsoda véleményt 
akar maga tőlem voltaképen? 

Tóth János Szuszogó. Micsodát ? Hát ahhun 
mongyon vêlement a tisztőtt nr, hogy vissza-
gyűn e ? 

A tisztőtt ur. Hát, ha szépen megkéri, vissza' 
megy talán. 

Tóth János Szuszogó. No má akkó nem ös-
meri az ur a Veron természetit, mer én meg-
kérdeztettem tüle, oszt azt üzeni'.e, honnem' 
gyün ö vissza az istennek se, mer nem vót 
jogos a verés. 

A tisztőtt ur. Nem vót jogos a verés ? 
Tóth János Szuszogó. Nem. Mer hogy aszongya 

a Veron, hogy azé nem vót jogos, mer ii 
nekem nem törvényes feleségem. 

A tisztőtt ur. Hát nincsenek megesküdve ? 
Tóth János Szuszogó. Dehonnem vagyunk. 

Éppen ezé gyüttem a vélemény dógába. 
A tisztőtt ur. Ha meg vannak esküdve, akkor 

törvényes felesége. 
Tóth János Szuszogó. Törvényes a rossznya-

vaját. Ha törvényes vóna, akkó nem köllcne 
nekem a tisztőtt ur véleménye. Van nekem 
magamho való eszem. Csakhogy ugy van a 
dolog sorja, hogy mostanság, hogy ez a kom-
ministák izéja vót itten, hát kigyütt a' ren-
delet a szabad elválásru. Nohát én elis vátam. 

A tisztőtt ur. Ahá! Elvált a Verontól. 

Tóth János Szuszogó. Fenéket. A másik ked-
ves feleségemtü vátam el, bizonyos nevezetű 
Kisguczi Maritu. Siettem az elválássaa. mer 
addig kő az asszont kidobni, amig lehet, osz-
tán gondutam, jó lessz sietni, mer tnttarr,-
hogy ez a komministák izéja nem less-i va-
lami nagy kitartássaa. 

A tisztőtt ur. Aztán honnan tudta ? 
Tóth János Szuszogó. Onnan, hogy gyerek-

koromba én is sokat megpróbátam a fejen: 
tetejire áni, de eccő se birtam ki sokájig. 
Hanem aszondom én a tisztőtt urnák, hogy 
aki eccő megszabadut eggy asszontn. » H 
ütessen másikat a nyakába. Avvót a hiba, 
hogy én, amikó a Maritu eevátam eevítten: 
a Veront. Osztán igy jártam vele. 

A tisztőtt ur. De hiszen hogyha annak rendje 
és módja szerint elvált, meg újra megháza-
sodott, akkor renben van, igy szól a rendelet., 

Tóth János Szuszogó. Nohát ros&zu tuggya 
a tisztőtt ur. Mer most, hogy az országot az 
a sokorru ember kormányozza. . . 

A tisztőtt ur. Kicsoda ? 
Tóth János Szuszogó. Az a sokorru Pátkaji. 

Az atta ki a rendeletet, hogy herstellt a vál-
tási szabaccság. Oszt ezér nem tôr*éçyci 
feleségem a Veron. 
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A tisztött ur. Legyen nyugodt, Tóth bátyám. 
Az £ rendelet a maga házassága idején még 
ijjiztosan nem jelent meg. különben nem adta 
volna magukat össze az anyakönyvvezető. 

Tóth János Szuszogó. No má peig meggyelent, 
mégis összeadott. Mer a rendelet augusztusba 
jyelent meg, de csak szeptemberbe gyiitt le 
hozzánk a faluba. Ezenközbe, amíg a rendelet 
utazott, vettem én el a Veront. Nohát ebbül 
íkkis keveredés van. De emmég nem vóna 
baj. A baj ott kezdődik, hogy a Veron hadi ' 
özvegy vót. Elesett az ura Oroszországba. 

A tisztött ur. Ez nem változtat a dolgon. 
Tóth János Szuszogó. Nem a rossznyavaját. 

Evváltoztat csak nagyon. Mer eccő csak levél 
gyütt Oroszországbu, hogy él a Veron ura. 
Nem esett ee. 

A tisztött ur. Héjnye, a teremtésit ! 
Tóth János Szuszogó. Még ne ijeggyen meg 

a tisztött ur, mer mos gyün csak az, amijé 
én idegyüttem a vélemény dógába. 

A tisztött ur. Hát nem ezért, a kutyaistenit ? 
Tóth János Szuszogó. Nem hát. Ehhö nekem 

nem kő a tisztött ur véleménye. Van énnekem 
magamho való eszem. Hanem mosmá még 
a tetejibe a Veron ugy áll, hogy gyereke 
iesz. No hát azér vagyok én itt a vélemény 
dógába, mongya meg a tisztött ur, ki lesz a 
gyerek aptya? Én, a Veron régi ura, vagy 
az a bizonyos nevezetű Vaszili itten ragatt 
muszka fogoj ? 

A tisztött ur. No, bátyám, itt megáll az 
«mber esze. 

Tóth János Szuszogó. (Feláll, felveszi a kalap-
iát.) No, ha megáll, el is megyek én máshová. 
WIer ogy tuggya meg a tisztött ur, honnem-
igaz ebbül az egészbül esszó se. 

A tisztött ur. Micsoda ? Nem igaz ? Hejnye, 
a teremtésit kendnek, hát akkor mit járatja 
itt velem a bolondját ? 

Tóth János Szuszogó. Hát azé, mer lett vóna 
ckkis pörös ügyem, oszt monták nekem, hogy 
bízzam a tisztött úrra, gondutam, nem árt 
ha elébb ekkicsit kipróbállom az eszit. Nohát 
nem nagyon derogál nekem az urnák az esze. 
Ecme^yek én másho. No istennek ajállom. 

(Függöny.) 

Derdiedas krém, púder, szap-
pan és Dekolle-
tage cseppfolyós 
púder feltétlenül 
szépít. 

A Színházi Élet 
autogramm-délelőttje 

A Színházi Elet vasárnapi autogramm-déf-
előttjei — amelyek a Szinész-Szövetség nyug-
dijalapját gyarapítják — Budapest fontos és elő-
kelő társadalmi eseményei lettek. A lelkes ra-
jongók ezrei ostromolják könyvesboltunkat, 
ahol szemtől szembe találják magukat kiváló 
kedvenceikkel. 

A következő autogramm-délelőtt : 

február 1-én > 
lesz, amikor a filmművészet két nagyszerű s tar j i 

Lenkeffy Ica és Várkonyi Mihály 
adják aláírásaikat Erzsébet-körut 29. alatti 
könyvesboltunkban. Az ezt követő aútogramm-
délelőttön 

február 8-án 
pedig a magyar drámai énekművészet büsz-
keségei 

Sándor Erzsi, Sándor Mariska 
és Környey Béla 

állnak az aláírást kérő közönség rendelkezésére.. 

Legújabb kottá i t : 
tophatok a „ S z í n h á z i É le t " b o l t -

j á b a n , E r z s é b e t - b ő r ű t Z9. s zám, 

Pünkösdi rózsa, operette két füzetben 40.— K 
Százszorszép „ „ 40.— K 
Azon a szerda délutánon (Kovács K.) 10.— K 
Bimbó, fekete rózsabimbó, 

énekli Király Ernő 10.— K 
Csilingelő szárr „ 10.— K 
Egyetlen vágyam énekli Qombócz Vil ma 10.— K 
Egy érzelmesen könnyű dal 

^énekli Papp Jancsi 10.— K 
Fekete, fekete 10.- K 
Jársz-e még Budára, Kovács Károlytól 10.— K 
Jobb láb, bal láb 10.— K 
Lányok, lányok, bájos apró szentek ... 10.— K 
Nem bánom, juszt sem bánom 10.— K 
Szerettem, csalódtam 10.— K 
A szivem, énekli Papp Jancsi 10.— K 
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Uj könyvek 
(Az itt ismertetett könyvek kaphatók a Színházi 

Élet boltjában VII., Erzsébet-körut 29.) 
WAGNER : EGY NÉMET MUZSIKUS PÁRIS-

BAN. A magyar wagnerizmus fejlettségével ellen-
tétben Wagner Richárd, az iró és esztétikus 
eddig alig jutott szóhoz magyar nyelven, hololt 
művészetének és működésének ismeretéhez el-
engedhetetlenül szükségesek prózai irásai, érte-
kezései, tanulmányai. A magyar közönséghez 
talán nem áll annyira közel Waener lénye és 
művészete, mint a némethez, de nem lehet 
tagadni, hogy hatása művészi életű ikre és zenei 
kulturánkra rendkívül erős, mélyen gyökerező 
és érezhető ma is, ugy hogy a magyar wagneriz-
mtis anyaga nem lehet teljes anélkül, hogy 
Wagner Richard irodalmi művei is hozzáfér-
hetőkké ne váljanak a magyar közönség szá-
mára. Ezek a körülmények késztették Cserna 
Andort, ismert jónevü zeneirónkat arra, hogy 
Wagner prózai írásaiból egy kötetre való sze-
melvényt válogasson össze, amelyet most nyújt 
át az Athenaeum a magyar olvasóközönségnek. 
A kötet összeválogatásánál a fordító igyekezett 
csupa általános érdekű, művészi tárgyú irást 
kikeresni, hogv a nem kifejezetten zenész-olvasó-
kat is kielégítse. Különösen nagy érdeklődésre 
számithatnak Wagner izgalmas novellái, ezek a 
zenéi tárgyú pompás alkotások, amelyek egészen 
uj világításba helyezik a nagy zeneköltőt. A 
kötet további tartalmát Wagner népszerű eszté-
tikai értekezései adják, amelyek ép ugy mint a 
novellák, most jelennek meg elsöizben magyar 
nyelven. Különösen értékes ezek között a Bee-
thoven kilencedik szimfóniájáról szóló tanulmány, 
amelyben Wagner a hatalmas zenei alkotás elő-
adásának ma is érvényes szabályait foglalta 
össze. Megtaláljuk a tartalmas kötetben Wagner 
hires, mintaszerű programm-magyarázatait is, 
amelyeket saját és Beethoven műveihez irt. 
Cserna gonddal és nagy megértéssel készült for-
dítását kiegészíti számos kortörténeti jegyzete 
és a könyv élére irt értékes bevezetése. A ter-
jedelmes kötet rendkívül ízléses kiállításban 

Leidenfrosi művészi hatású színes borítékjába i 
jelent meg és ára 14 korona. 

S7ÉP ERNŐ: OKTÓBER. A hervadás me-
lancholiáját, az ősz színes pompáját irta -meg 
uj könyvében a természet primitiv szépségeinek 
rajongó lelkű csodálója, Szép Ernő. A költök, 
még a legnagyobbak is, eddig arra tanítottak 
bennünket, hogy pompája, színes változása csak 
a tavasznak van. Kikelet virágnyilásáról, ákác 
illatáról, bimbófakadásról, a természet megújho-
dásának isteni metamorfózisairól poémák és 
költői leírások egész serege beszél nekünk, az 
őszt, a múlást gyengéd részletekbe menően még 
csak nagyon kevesen irták le. Ugy, mint Szép 
Ernő, senki se. A nemes ízléssel kiállított könyv-
ára felárral együtt'22 korona. 

MAXIM GORGIJ : GYERMEKÉVEIM. (Az 
Athenaeum-Könyvtár 65. kötete.) Lehetetlen meg-
hatódás nélkül olvasni Gorgij : Gyermekévein ek 
nagyszerü regényét. Még Gorgij örökbecsű művei 
közül is messze kimagaslik ez az irás, amely a 
nagy iró hivatott öntolmácsolásában a saját 
gyermekségénnk ezernyi örömét, baját és szen-
vedését beszéli el, izgató részletek színes, mozaik-
szerű előadásával élénkítve visszaemlékezéseit. 
Száz és száz apró regény ez a könyv, telve 
mesteri miliő-rajzokkal, az orosz néplélek és az 
emberi karakterek kemény, erőteljes rajzaival, 
amelyek mindegyike egy-egy kis műremek. Szín, 
finomság, erő és mély emberi filozófia árad ki a 
gyermek Gorgij megfigyeléseiből. Az Athenaeum-
Könyvtár uj kötetét Azary-Prihoda művészi szí-
nes boritékrajza díszíti. A könyv bolti ára be-
kötve 10% felárral 13 korona 20 fillér. 

FODOR LÁSZLÓ: FUVOLÁS FÉRFI. (A Mo-
dern Könyvtár 618—621. száma.) A fiatal irór.ak 
uj novelláskötete ujabb lépcsőfok a komoly 
sikerek felé. Írásaiban mély emberi filozófia, 
éles meglátások húzódnak meg. Folyton tökéle-
tesedő írói készséggel beszéli el Fodor László 
sok érdekes mondanivalóját, amelyek sohasem 
megszokott történetek. Szívből jött érzések, fej-
lődő humorérzék és az alakok ügyes jellemzése 
a »Fuvolás férfi" tartalmas kötetét a fiatalok 
irodalmának értékes darabjává avatja. Az Athe-
naeum kiadásában megjelent kötet bolti ára 
10°/o felárral 9 korona 24 fillér. 

fényképészeti 
^ s z a k ü z l e t 

BUDAPEST, 
R á k ó c z i - u t S O . 

Telefon: József 28—^2 

„FOTÓ" 
Eladás nagyban és Kicsinyben. 
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A legszebb, legérdekesebb, legaktuálisabb és 
a mi a fő, legolcsóbb könyvek kaphatók 

a SZÍNHÁZI ÉLET boltjában, Budapest, VII., Erzsébet-körut 29. 

« W Ú J D O N S Á G ! 
Hagya /ország nép-

rajzi térképe nem-
zetiségi többségek, ki-
sebbeégek, népsűrűség 10.-

Ambrtis: Szinházi esték... 12.— 
Andor A taaitónó 10.— 
Bain: Mibák bányála 12 — 
Bársony: Vérvirág 10.— 
Gbolmsky: Bertalan éjsza-

kái» 12.— 
Croket : Angelllca _ 15.— 

, Asszony-e vagy leány 15.— 
» Valmaine kis. múltja 15.— 
. Rartogton Diana ... 15.— 
, Vtebak ... 15 — 
, Családi hasonlatosság 15.— 
. Falu szépe 15.— 
„ Hamupipőke... „ . ... 15 — 
„ Eirtló gyermeke._ ... 15.— 
. Jogas btszkeség ... 15.— 
. «evéig Katalin 15.— 
„ «tani 1 5 . -
. A milliomos 15.— 
, «61 diplomata _ ... 1 5 . -
, Az 6 családja 15.— 

Csattao : Blanche avagy sze-
gény rokoi 12.— 

l « e n t India és é n 24.— 
Faragó László: Birkózások 

| i KoaMzsott magammal 4.— 
Fodo* László : Fuvolás féri? 8.40 
Gellért M. : Dávid 1 1 . -
üöndör Szenvedések ország. 

útja ... 6.— 
Gorkij'. Egg élet regénye 36.— 
L/J I Atoenaeum-könyvtár : 
iorkij: Gyermekéveim 12.— 

A magyar békefö l lé - K 
te lek . A szövetséges 
hatalmak területi, pénz-
ügyi és gazdasági köve-
telései. Az uj határok 
térképeivel 8.— 

Gyárfás Dezső : Orfeum ... 15.— 
HarsányiZsolt: Shakespeare 

a Nyujorkban _„ 14.— 
Kassák: Misillo királysága 9.— 
Kortsák: A kobálház lakói 15.— 
Kosztolányi: Kain 9.— 
Kozma: A gyehenna tűzén 12.— 
Lengyel M. : Egyszerű gon-

dolatok 8.— 
Louys : Bíbor férfiú 15.— 
Maupassant: Holdvilág ... 16.— 
Meyrink: A zöldarcu 

kísértet 3 0 -
Murger: Diákország ... ... 17.— 
Művészi (német) rajzok map 

pában... 15.— 
Bibliai képek : 

— Elveszett fiu. 
— Feltámadás. 
— Ruth könyve. 

Dante : Isteni színjátéka 
Goethes Hermann és 

Dorothea 
— Faust 

Homers Iliása 
Nansen : Julia naplója . . . 18.— 
Német könyvek : Courths 

Mahler. Kronen, Wiking 6s 
Ullstein könyvekbOl nagy 
választék. 

A könyvekre 10% 
Selár számítandó. 

Vidéki rendeléseket a leg-
pontosabban eszközlünk 

tt tón véteti e! is. 

Legújabb 

divatlapok 
n a g y v á l a a a t é k b a n . 

I Lammarsch : Az á l lamok K 
bék aszövets Age. 

I Fordította: Bodó Pá!_. 3 — 

Olcsé reg Any rég i é s 
u j köte te i 

Peladan.- Mindenható arany 15 — 
Somogyi: Olasz társalgási 

nyelvtana ismét kapható 46.— 
Szabó D.: Mesék a kacagó 

emberről 12.— 
Szabó Endre : Cigány-

vllég (Anekdoták ma-
gyar írók és művészek 
életéből) 15.— 

Szikra: Tabu Ifi— 

A szociologla vázlata 
Kultura és Tudomány 
8 száma ismét kapható 16— 

Szomaházy : Barátaim 9 
halottak ... 16.— 

Tormay Cecil : Emberélat 
a kövek között ... ... 22.— 
— Régi ház . . . . . . ._ 20.— 

Tolsztoj : F ö l t á m a d á s 
két kötetben . . . _ . 40 — 

Upton Sinclair: Szén őfel-
sége, két kötelben' 4 8 . -

Villányi: Már ia 25.— 

Wagner K.: Egy német 
muzsikus Pár lsbaa 14.— 

Waleffe: A szerelmes Mag-
dolna... 16— 

Legkedvesebb 

kották 
állandóan raktárén. 
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HANGVERSENY-

P I A N I N O , 1 
k e r e s z t h ú r o s , 
barna, 7 okiávás 
és egy modern 
rövid z o n g o r a 
jutányosán kapható: 

WAGNER 
„ H A N G S Z E R K I R Ä L Y " - n á l 

országszerte elismert első-
rendű magyar hangszer és 
beszélőgépek á r u h á z a 

B u d a p e s t , ü ó z s e H r ö n i t l S 
Fiók : IX. ker . , Ráday-utca 18. 

Szerkesztői üzenetek 
( f i rovatban készséggel adunk felvilágosítást a 
színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, raj-
zokat nem adunk vissza és azok megőrzésért 

nem vállalkozunk.) 
Lóry. Legnagyobb sajnálatunkra kéziratának 

nem vehetjük hasznát. — Egy szőke. I. Lenkeffy 
âca legújabban a Star-filmgyárhoz szerződött. 2. 
Király-u. 95. — E. E. Rózsahegyi Kálmán iskolá-
jához bizalommal fordulhat. Ott megkapja a 
részletes felvilágosítást. — Színésznő leszek. 1. 
jó megjelenéssel kell rendelkeznie és csengő 
kanggal. Nagy előny az, hogy táncolni is tud, 
vagy legalább is tehetsége van a táncoláshoz. 2. 
Tessék oda fordulni levélben, vagy személyesen 
(Csengety-u. 59.) 3. A felvoteli vizsgán szavalni 
kell, esetleg elő kell adni egy-két dalt. — M. A. 
Azt a tanácsot adhatjuk, hogy amikor már betöl-
tötte 18-ik évét iratkozzék be valamelyik színész 
iskolába, mert ma már iskola nélkül bizony nem 
tehet színpadra lépni. Esetleg — ha kedve van — 
már most is statisztálhat, ebből a célból jelent-
kezzék valamelyik filmgyárnál, vagy a Nemzeti 
Szinháznál és Operaháznál. A kis termet nem 
kátrány, mert például a komikusok rendszerint 
a kis termetűek sorából kerülnek ki. 

Nágyvárthy Juci. 1. II., Palota-tér 5. 2. 29. 
3. P. elvált. 4. P. Rákóczi-ut 51. alatt lakik. -

N. R. Vécsey-utca. Sz. J. Pozsonyl-ut 4. alatt 
lakik. 2. Legcélszerűbb a színházhoz küldeni 
3. Ebben igazán nem lehet tanácsot adni, el-
végre is minden virág szép, a művészek minden 
fajta virágnak örülnek. 4. Teljesen elég egy 
átvételi elismervényt kérni. — S. László. 1. A 
Nemzeti Színház ügyelőjéhez kellene fordalnia 
akivel a dolgot bővebben megbeszélheti. 2. 35 
éves. 3. M. 45. 4. P. 24. 5. K. 29. — S. Hanti. 
Az autogramm-délelőttöket éppen azért honosí-
tottuk m g, hogy mindenki könnyű szerrel jut 
hasson kedvencének autogrammjához. — Többek-
nek. „Ki lenne a legszebb moziszinésznő" pályá 
zatunkra beküldött fényképeiket szerkesetősé-
günkben (Erzsébet-körut 24. III. 21.) megkaphat-
ják, — Százszorszép Pesten. 1—2. Kérdéseire 
nem felelhetünk, mert az az illető művészek 
magánügye. 3. N. Rákóczi-ut 38. alatt lakik. — 
F. Ottó. Tessék a Szinészegyesülethez fordulni 
(Baross-tér 9.) ebben az ügyben. 

R. Z. Az „Sz" jelzésű verseket Szenes Béla 
irja. — Egy rajongó. 1. 29. 2. Sz. J. Po-
zsonyi-ut 4. alatt lakik. 3. 24. 4. V. R. Royal-
szálló. — Wilson. Bármikor beiratkozhatik a 
jelzett szinésziskolába. Bővebb felvilágosítási: 
kaphat az iskola vezetőségénél. — O. N. 1. 30. 
2., 3. Még nem határoztak. — Igtói diákok. Dal-
szöveget ebben a rovatban nem közölhetünk. — 
Sz. Ferenc mérnök. Az .Ezüst sirály" főszerepeit 
Kosáry, Király, Pázmán, Csatay Janka, Kerinyi 
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Wm Hangszerek és 
Jítír gramofonok 
legjobb és legolcsóbb 

beszerzési forrása / 
Hangsxerol lhon Lj 

F E K E T E M I H Á L Y f f 
mester, 

Budapest, Till., lózsef-kSrul 9 (i 

PÍJJlIf FŐRAKTÁR; 
liliimL ; b o l q á r JENŐ j 

ßßülS ' KoroDaheri'eS-°- 9-

» ' K i f l i D I T R I C H S T E I N 

ííabi, Sziklai József játsszák. — Gottesmann. 
Természetes, hogy van állandó zenekara a jel-
zett színháznak. — Három csésze tea. 1. 25. 2. 
Tessék az Intim-Kabaré irodájához fordulni. 3.— 

O. R. J. Valamelyik kabaré igazgatóságához 
kell beküldeni. — Greti. 1. A Színházi Élet 
boltjába (VII., Erzsébet-körút 29.) tessék be-
menni. 2. Melyik Mátrayt gondolja ? 3. Rend-
szerint nem szokták őket szerződtetni, csak napi-
dijat kapnak. 4. Igen, de ha például valamilyen 
okból elmarad a felvétel, akkor a nyugdijuk 
felét legalább megkapják. — H. K. Veszprém. 
Még bizony nem eléggé érett a közlésre vagy 
előadásra. — Bt. Lenke. Azért nem közölhet-
jük, mert a lapot korán kell lezárnunk. — Ér-
tékpapirosztáiy. 1. Ez teljesen a szinház magán-
ügye 2. Elvált. 3. Február elején. 4. 0 is ad 
majd autogrammot, csak türelmet kérünk. 

Gyönyörű fényképes levelező-
lapokat csinál 

P H O T A D O R 
Felvétellel együtt : 

12 darab ... 120 borona 
25 darab 160 Korona 
50 darab 200 borona 
Megrendelhető, illetve a felvétel bejelentendő a 
Színházi Élet boltjában, Uli., Erzsébet-körut 29. 

B R A U N T E S T V É R E K R . - T . H 
Budapest. Alapíttatott 1839. 

• KJsőrangu C O G N A C gy&rtmáuy&i I 
mindenütt Kaphatók. 

A szerkesztésért felelős : INCZE SÁNDOR 
Igazgató: MOLNÁR IMRE 

Rrilliáncnkaf gyöngyöket, platinát,használt ék-Dlllllallaunali szereket mindenkinél drágábban 
vesz Székely Emil ékszerüzlete, Budapest, Király-
utca 51. Teréz-teraplommal szemben. Címre tessék 

figyelni. Telefon : József 10S-35. 

Színházi képrejtvény 

17000 olvashat 8 koronáért a 

Kazinczy könyvtáritól 

KÖNYVET BudaPest ' Vl1" Dohány-u. 1 
^ ^ (Károly-körat earok.) 

Rrillíánst, aranyat, ezüstöt, régiséget, régi arany- és 
ezüstpénzt igen magas átban F r j w a | , J s z k y 

veszek VII, Dohány-n 90 étszerüzlel 

Megfejtési határidő 1920. február 7. 

A megfejtést és a nyertesek névsorát lapunk 
1920. 6. számában közöljük. 

A megfejtők között a következő dijakat sor-
soljuk ki: 

I. dij : Egy szindarab. 
II. d i j : Fedák Sári arcképe. 
III. dij : Egy kotta. 
A Színházi Élet 1920. 3. számában között 

rejtvény helyes megfejtése : Piri papája. 
Helyesen megfejtették 427-en. 
Az I. dijat Krebsz Rózsi, IX., Márton-u. 21., a 

II. dijat Spiegel Pál, VIII., Szigetvári-u. 21. fsz. 
4., a III. dijat Drescher János, VIII., Örömvölgy-
utca 26. nyerte el. 

EST LE 
MEILLEUR 
DE LA FIGURE 

Nyomatett Tbália müintézet kó- és könyvnyomda rt-nál Budapest V., Csáky-u. 12—14. 






