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Levél Párisról 
Irta: BARDOS ARTÚR 

Kedves Incze Sándor, kezdem méltányolni 
felszólításodat és ime, levelet írok a Színházi 
Életnek Parisról. Már kezdem magam is el-
hinni, hogy valami exotikus utazásról tértem 
vissza, mióta ismerőseim ugy néznek rám 
és olyan kérdésekkel faggatnak, mint a régi 
jó időkben az olyan embert, aki Indiából 
vagy az északi sarkról tért vissza a pesti 
torzskávéházába, de őszintén szólva: az 
északi s a r k o t . . . akkor azt is untuk már. 
Az igaz, hogy odafelé csak barátságos és 
egyszerű jéghegyek és jegesmedvék álltak az 
ember útjában, nem pedig vizum-rémek és 
finánc-torlaszok. 

Páris . , . Páris pedig mit sem tud az ő 
exotikumáról. Páris csorbítatlan, Páris nagy-
szerű és legjobban csak azzal bókolhatunk 
neki, amivel a te lapod szokott bókolni bi-
zonyos „még mindig szép" asszonyoknak, 
még mindig nagy színésznőknek : Páris a régi. 

Ami pedig itt benünket közelebbről érde-
kel : a párisi szinház, az is a régi. Nem, ez 
nem az a város, amelyben máról-holnapra 
meglepő, elrugaszkodott és gyökértelen uj 
művészi formák teremnek. Itt minden a tra-
díció talajából nő ki, lassan, szervesen, mint 
a párisi házak, amelyek több száz év óta 
szinte uniformisos egyformasággal sorakoznak 
egymás mellé a párisi utcák drága csillag-
rendszerében és amelyek-
nek apró változataiban, 
nemes finomságaiban mé-
gis annyi nagy építőmű-
vész élte ki magát. 

Pedig az amerikanizmus 
nem mindig Ízléses külső-
ségei most — nyilván a 
szövetségi kapcsolat révén 
— még rikítóbban ural-
kodnak a párisi életen, 
mint a háború előtt. De 
Páris művészete — hál-
istennek — mit sem tud 
ezekről az ugrásokról és 
most is a tradíció, a ta-
lajból nőttség nemes for-
máit mutatja. 

A francia színpad té-
mái és formái, e szo-

morú páristalan évek után, alig tudnak va-
lami ujat felmutatni. De tovább fejlődtek, 
finomodtak, komplikálódtak. És mennyi uj 
tehetség éli ki magát a régi formákban és a 
régi tehetségesek mennyi uj változatát tudják 
e régi témáknak . . . 

Valahogy arra kell gondolni, hogy a festé-
szet Madonna-témájának azonosságán ke-
resztül mennyi nagy művész tudta kiélni 
teljes, korszakosan egyéni művészetét . . . 
Pedig itt, a francia színpadon, nem is a 
Madonna-téma gazdag misztériumáról van 
szó. Azt is lehetne mondani, hogy : épen 
ellenkezőleg. Itt még mindig a házasságtörés 
nemesen egyszerű matematikai képletéről van 
szó ; de ez, ugylátszik, valóban csak egy 
matematikai képlet, egy hipotézis, szóval egy 
kiindulási pont, valami, amire ugy látszik, 
okvetlenül szükség van és amelyen tul aztán 
az egyéni mondanivalók szabad területe és 
teljes kifejlődési lehetősége következik. A 
téma ugyanaz, a formák is ugyanazok és 
mégis, mennyi uj hang, uj tehetség tud általuk 
Henri Becque-től és Porto Riche-től Jaques 
Devals-ig megszólalni, kifejlődni. 

A legújabb darabok között van ennek a 
szerelmi témának néhány igazán raffinált, 
igazán magas iskolát mutató változata. Ezút-
tal csak néhány uj irói nevet jegyzek ide : 

Herbert Trau, a 
akik 

bécsi Apolló Theater igazgatója és Bartos Olga, 
a mult héten házasságot kötöttek. 
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AZ ELSŐ NÖI SZERKESZTŐ 
Debrecenben uj színházi hetilap indult, amely-
nek szerkesztője Simon Erzsébet. Ez az első 
eset, hogy színházi lapnak nő a szerkesztője. 
Újságíró sok van a nők között, de szerkesztő 
eddig még nem volt. Simon Erzsébet lapja 
— amelyet férjével, Hegedűs Béla dr. ügy-
véddel szerkeszt — hamar népszerű lesz 

Debrecenben. 

Az első színész, aki a Pesten építendő ma-
gyar nemzeti színház eszméjét megpendí-
tette: rettegi Unghváry János volt, 1790-ben. 

Első színésznőink közül Vad Pálné Dain 
Borcsa komika volt az egyetlen, aki 1890-ben, 
a magyar színészet 100 éves jubileumát még 
megérte. 70 esztendeig élt a színpadon. Egy-
kor tagja volt a Nemzeti Színháznak is. 

Felix Gandera, Armand Bousquet, Jaques 
Bousquet, Jaques Deval. , 

A színpad is, a játék stílusa, a dekorálás 
művészete : nagyjából mind a régi. A régi 
kedves és a régi jó. Amit a francia darabok 
akarnak, azt a francia színpad teljesen töké-
letesen kifejezi. Persze, ebben foglaltatnak 
korlátai is. Csak egyfélét tud, de azt párat-
lanul kedvesen és igen-igen kulturáltan. Mint 
ahogyan — csak szimbólumképen említem — 
köríiorizont még mindig nincsen, de a háttér 
vásznán a naivul naturalisztikus táj festési 
technikája : tökéletes. 

Néhány nagyon kedves uj színész. Kettő-
három nagyon kulturált és très parisien. 
Egészen fiatalok, de egy sok százéves szinész-
kultura minden mozdulatukon. És mosolyaik 
vannak, finoman fölényesek, léhán bölcsek, 
cinikusan sokatmondók..i párisi mosolyok., 
istenem, milyen kevés magyar színész tud 
mosolyogni ! 

Néhány uj név — husz párisi estének ked-
ves szüretje — Sarah Rafale, Jane Danjou, 
Duvallès, Francén és— nem tudom, ujak-e? 
— Valpreux és a bájos „öreg" Harry Baur.-

Igazán újszerű és egyben problematikus 
produkcióval csak eggyel találkoztam. Vin-

GALLAI GALETTA 
(Nulpios) (Leonidás) 

SCALA SZÍNHÁZ „LYSISTRATA" 
(Anjelo fotografia) 

cent D'Indy operájával : „Szent Kristóf legen-
dája". A nagy zeneszerző irta újszerű és 
nagyon szinpadiatlan szövegét is. A kitűnő 
Maurice Denis dekorációi páratlanul érdeke-
sek és finomak. (Elvben is elszakadás a tra-
díciótól : Gordon Graig, Reinhardt). De ez már 
behatóbb és nyilván unalmasabb megbeszé-
lést kívánna és én nem akarok visszaélni a 
Színházi Elet vendégszeretetével és kedves 
tradícióival. 
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"Palást&y Irén férffiez ment — Amerikába 
Amerikai szin$dzdírekíor és pesti színésznő szerelmi regénye 

A kis Palásthy férjhez ment. Ugy ment 
férjhez, ahogy a regényben szoktak a 
színésznők. Jött érte az amerikai milliomos, 
tele dollárra!, valutával, szerelemmel, hajóra 
ültette és elvitte nászutazni — Japánba. Ki-
találni nem lehet szebben, mint ahogy tör-
tént. Pesti színinövendékek évekig nem, akar-
nak majd különb szerencsét csinálni, mint 
amilyet Palásthy Irén 
csinált. És azt hiszem, 
az amerikai szinházdi-
rektorok viszont Bart-
schot irigyelik majd a 
szerencséjéért. 
Hét ön délelőtt félti-

zenkettőkor kötött há-
zasságot Bartsch Hans 
newyorki színházigaz-
gató Palásthy Irén-
nel. Őrült titokban ké-
szítették elő az eskü-
vőt. Nem tudott ró'a 
senki. Oi-ekt ki kellett 
riportozni az egész 
dolgot... Ä «Szinházi 
Élet» fotoriporterével 
indultam el, hogy meg-
találjam az uj párt. 
A Hungáriában meg-
tudtam, hogy Pa'ás hy 
Irén a második eme-
let 223. számú, Hans 
Bartsch pedig a 236. 
számú szobájában la-
kik. A menyasszony 
szobája rendetlen még. 
Az ágy azon módon, 
ahogyan Palásthy Irén 
felkelt reggel. A föl-
dön fehér selyem1 ha-
risnyakötő. Nagy ró-
zsacsokor áll az éjjeli 
szekrényen meg egy 
nyitott skatulya cso-
koládé bonbon. Meg-
kóstoltam. Nagyon jó-
izü bonbonok. A szoba 
közepén összecsoma-
golt bőröndök meg 
egy nagy utazó kosár. 

A vőlegény szobájában is minden indulásra 
készen áll. Az asztalon pár irás. Két szín-
darab is van köztük. Elolvasom a címeket. 
Az egyik: Der Saphirring, von Ladislaus 
Lakatos, a másik a Cigánygrófné partitú-
rája. Ugyanolyan csokoládé van itt is az asz-
talon. Ezt is megkóstoltam, ugyanolyan jó-
ízű. A fogason szalmakalap meg sétabot. 

PALÁSTHY IRÉN ÉS HANS BARTSCH 
a rákospalotai ház udvarán (Papp felvétele) 
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A szobaleánytól kérdezősködöm, nem-e tud 
valamit az esküvőről? 

— Azt hiszem, ma van. 
— Átöltözött îd'ehaza a művésznő? 
— Nem. Azt mondta, nem kell átöltözni. 

Ugy hallottam, hogy esküvő után a lányos 
házhoz mennek. 

Rákospalotán, a lányos háznál 

Végigtelefonáltam az összes anyakönyvi 
hivatalokat, sehol sem kaptam felvilágo-
sítást. Gondoltam: megyek a lányos házhoz. 
A lányos ház Rákospalotán van. Két óra 
volt, mire kiértünk. Annyit tudtam, hogy a 
Zápolya-utcában laknak Palásthy szülei. Egy 
fodrászüzletben mutatták meg a házat is. 
Fehérfalu, alacsony kis ház, egy ablaka van 
az utcára. Kis üzlethelyiségen kell keresz-
tülmenni, azelőtt cipészmühely volt itt, de 
most már nyugalomba vonultak a szerszá-
mok. Öten-hatan vannak az udvaron. Izga-
tottak, lesik az ajtót. 

Palásthy Irén szüleit keresem, — mondom. 
Szürke vászonruhás öregasszonyhoz vezet-
nek. Keveset tud magyarul, inkább németül 
beszél a művésznő mamája. Az édes apja 
is szürke ruhában van, mellény nélkül és a 
család tagjai unszolják, hogy öltözködjön 
át. Itt van még két asszonynővér férjeikkel, 

azok különösen izgatottak. Az Öreg asz-
szonynak reszket a ihangja, mikor a lányá-
ról beszél: 

— Most délben volt az esküvő. Mi nem 
mentünk el, nem szeretünk hazulról kimoz-
dulni. Az Irén tegnap itthon volt, mondta, 
hogy ma délután három és négy óra között 
hazajön. Jaj, csak már itthon lennének. 

Kérem afl öregeket, hogy álljanak a 
fényképező gép elé, Üe a gyerekek nem 
engedik, amig át nem öltöznek. Pollák, 
pardon Palásthy bácsi szép, kétsoros kék 
ruhát vesz fel, a felesége meg apró-pettyes 
szaténruhát. A nyakán kis aranylánc van 
medaillonnal, ugy ülnek le a gép elé. A 
nagyobbik lány rászóll az öregre németül: 

— Papa, ne csinálj olyan mérges arcot! 
Pedig nem is mérges: szelid. Bemegyünk 

a lakásba. Hosszú, alkofos szoba, csinos 
bútorokkal. A falak tele vannak az Irén be-
rámázott képeivel. A Bözendorfer zongo-
rán nagy kosár virág, meg egy viaszbaba. 

— Ez volt az Irén első babája, — mondja 
az édes anyja meghatottan. 

Az alkofban fehér ágy — az Irér ágya; 
kis asztalkákon apró csecsebecsék, amiket 
gyerekkora óta összegyüjtögetett. Az öreg-
asszony mindent sorra mutogat és sorra 
csókol a szemével. 

— Ez itt, mikor még 
kis gyerek volt, az 

Operából való... wie 
heiszen diese Stück... 
Téli rege... ez meg a 
Szent Erzsébet legen-
dája. Jaj , már akkor 
Is, hogy milyen jó 
volt ! Hogy tapsoltak 
neki. Islenkém és 
most elmegy olyan 
messzire ! — Die arme 
Irén — mein schönes 
Kind... Tudla már ő 
régen, hogy milyen hi-
res szinésznő lesz. ö t 
éves volt, amikor azt 
mondía: Szinésznő 
leszek, fogok sok bort 
inni! Pedig most nem 
is szereti a bort. 

Kérdem, mondja el, 
hogyan alakult ki 

Az amerikai misszió csokra az árván maradt hotellszobában, 
ahol Palásthyék laktak (Papp felvétele) 
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a házasság? 
— Nem is tudtam semmit se. Itt volt a 

vöm Pesten, látta az Irént a Hermelines 
nőben és mindjárt küldött neki egy óriási 
virágkosarat. Aztán az Irén elutazott Ba-
latonfüredre, a vőm meg Berlinbe. Onnan 
küldött mindennap sürgönyt, hogy a lányom 
szerződjön le Amerikába, de az Irén nem 
akart. Nem is válaszolt. Äkkor a Bartsch 
elutazott Balatonfüredre és megint hivta a 
lányomat Amerikába. De az Irén most sem 
akart. Aztán egy hét múlva jött haza az 
Irén és azt mondta, hogy elmegy Amerikába 
a Bartschal. Én azt mondtam, nem engedem. 
Erre mondta a lányom: anyám a Bartsch 
megkérte a kezem. Én azt mondtam, hogy 
fiam, te vagy a mi támaszunk, ' mi lesz, 
ha itt hagysz bennün-
ket. Az Irén azt mond-
ta, hogy a Bartsch 
gondoskodni akar ró-
lunk. Aztán az Irén 
nagyon kért, hát bele-
egyeztünk. Mit csinál-
junk? Egy szü'ő min-
dent megteszi a lánya 
boldogságáért. Pedig 
mennyit kflzködtem ve-
íe. Es milyen jó lány 
volt mindig. Amikor az 
Operánál volt, ak-
kor még nem járt ide 
a villamos, csak a 
Dunáig. És gva'og jött 
haza télen minden 
este. Hogy fézott sze-
gényke! A fejét a 
hónom a!á vettem, 
aludt már az uton is, 
olyan fáradt volt. So 
hat Sie mich geplagt, 
das arme Kind. És mi-
lyen jó volt mindig. 
Ha kapott öt forint 
gázsit, hazahozta; ha 
kapott iizet; hazahoz-
ta. És még most is 
minden krajcárt haza 
hozott. Ha kapott cuk-
rot, hazahozta a test-
véreinek. Milyen jó 
volt... Istenkém, Is'en-
kém... De megigérte, 

hogy egy év múlva hazajön. És a vőm is 
megigérte, hogy elhozza. 

— Hogy tetszik a veje? — kérdem1. 
— Én csak egyszer láttam. Sehr ein hüb-

scher Mann, sehr ein lieber Mann. Äkkor 
beszéltem vele, mikor az Irén mondta, hogy 
feleségül kérte. Akkor elmentem a szálloda. 
Megcsókolt engem a Hans és kivitt a bal-
konra. Ott mondta, hogy adjam neki az 
Irént. Olyan szépen kérte. 

A férje közbevágott: 
— Ich glaube, das der Hans, sehr ein 

solider Mensch ist! 
Az anyja nem győzi még jobban dicsérni 

a lányát: í: 
'— Das war kein gewöhnliches Kind, das 

war ein Ausnahm. 

Palásthy Irén édes apja és édes anyja (Pappfe lv . ) 
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Palásthy Irén elfogult, reszkető kézzel irt 
üdvözlete a „Színházi Élet" olvasóinak. 

Hans Bartsch üdvözlete a „Színházi Élet" 
olvasóinak. 

— Veszünk egy kis villát, kis kerttel, 
mert az Irén ugy akarja. Ott fogunk élni 
és várni őt haza... 

Már alkonyodik és ínég mindég nem jön-
nek. Minden kocsizörgésre kiszaladnak. Az 
utcán kíváncsiak állnak csoportokban. Talál-
gatják, hogy autón, vagy gummirádlison 
fog-e hazajönni? Egyik szomszédasszony azt 
mondja : 

— Biztosan repülőgépen jönnek. 

Repülőgép helyett — gyalog 
És pár perc múlva megérkeznek — gya-

log! Ä fiatalasszony az édesanyja nyakába 
ugrik és sir. A testvérei is sirnak. Rózsaszín 
sapka és szürke porköpeny van Palásthy 
Irénen, alatta fehér tüllruha. Mr. Bartsch 
szalmakalapot és felöltőt visel. Határozot-
tan csinos és szimpatikus. Borotvált arc, 
fekete haj, nagyon intelligens szemek. Ösz-
szecsókolja a mamát, az apát, akit most 
ismert meg és a család többi tagját is, na-
gyon szívélyesen és melegen. A fiatal-
asszony ugy örül, mikor a fotografáló ma-
sina elé hivom, mint amikor először jelent 
meg a fényképe. Äz ura szabadkozik, de 
aztán enged a felesége kérésének. 

— Olyan boldog vagyok, hogy itt van. 
Úgyis sok mindent akarok mondani és üzen-
ni még magával Pestre — mondja Pa-
lásthy. I 

Mindenki bemegy1 a szobába, mi leülünk 
az udvaron és a félnapos asszonyka meg-
hatottan, néha vigan, néha szomorúan mesél 
az ő nagy regényéről, ugy, mint Csipke-
rózsika, amikor eljött érte a mesebeli ki-
rályfi: ( 

Egyik sógora, Andai Henrik szinész is itt 
van az ünneplő családdal. 

— Nálam lépett fel először — mondja 
— nagy szerepben az Irén. Kilenc éves 
korában a Vekerle-mulatóban. Micsoda si-
ker volt! 

Mindenkinek van róla egy kedves szava, 
dicsérő megjegyzése. Äz udvaron a szomszé-
dok tárgyalják a nagy esetet. Egy kövér, 
nagyon öreg asszonnyal beszélgetek: 

— Nagyon kedves lány volt a kisasszony 
és milyen jó — ötször vitt ingyen szín-
házba ! Milyen jói lesz most a szegény 
beteg apjának... A nővére mondja el, hogy 
azt akarja az Irén, ne bántsák a holmiját, 
mig haza nem jön. Maradjon minden ugy, 
ahogy van. Kérdem: örülnek-e, hogy ilyen 
gazdag ember felesége lesz a lányuk? 

— Inkább lenne szegény, csak maradna 
itthon — mondja könnyezve az édes apja. 

Közben egyre jönnek a vendégek, akik 
gratulálni akarnak. Mind az újságból olvas-
ták, hogy férjhez megy az Irén és nagy ér-
dteklődéssel tárgyalják az esetet. Kérdezge-
tik, hogy most, ha ilyen gazdagok lesznek, 
nem-e mennek máshova lakni? 
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— Délbea volt az esküvőnk a negyedik 
kerületben. Lakatos és Földes voltak a ta-
nuk. Tudom, hogy nagyon boldognak kel-
lene lennem és talán sok van a szivemben 
a boldogságból — de a szomorúságból is 
nagyon sok! Az urattil a legjobb, a legdrá-
gább ember, nagyon boldoggá akar tenni 
és én is boldoggá akarom őt tenni.-, de 
annyi mindent hagyok itt... Ä szüleimet... 
testvéreimet, ezt a kis egyszobás lakást, 
ahol a szegénységben olyan boldog vol-
tam... És épen most, amikor kezdtek megis-
merni, amikor igazán színésznő lettem. És 
fáj az is, hogy sokan azt hiszik rólam, hogy 
a gazdagság vonz... Nem igaz, irja meg, 
hogy ez nem igaz! Szeretem az uramat. És 
a művészetemnek is tartozom azzal, amire 
elhatároztam magam. Az uram megígérte, 
hogy játszani fogok, a leghíresebb ameri-
kai énektanárnő fog tanítani és én azt 
akarom, hogy mire ide visszajö/ök, sok-
kal többet tudjak, mint ma. Az uram meg-
ígérte, hogy minden nyáron hazahoz és itt-
hon vendégszerepelni fogok. Tanulni fogok 
odakinn nagyon komolyan és sokat fogok 
haza gondolni — Pestre. Higyje el és irja 
meg, hogy köszönöm mindenkinek a szere-
tetét, köszönöm, hogy színésznő lehettem, 
hogy tapsoltak, bátorítottak; mindent — 
mindent szivemből köszönök. És hálás le-
szek, mert nem megyek el innen, csak azért, 
hogy nagy-nagy sikert és művészetet hozzak 
haza. Engem Pest nevelt és én Pesté akarok 
maradni. Nagyon szépen kérem, ne felejtse-
nek el engem és... 

A művésznő, a milliomos felesége, akire 
az élet megszámlálhatatlan öröme és diadala 
vár, két kezébe hajtotta a fejét és kislányo-
san, fájdalmasan, egész szivével zokogott. 

Amiket Bartsch ígért . . . 
Odabenn körülvették a család uj tagját, 

Bartschot, és mindénki ugy beszélt vele, 
mintha már nagyon régen ismernék. A fe-
leségéről, boldogságtól ragyogva beszélt: 

— Az én kicsi Irénem lesz a föld legbol-
dogabb asszonya. Én igy akarom. Eljöttem 
Budapestre, hogy darabokat vigyek Ame-
rikába és most viszek magamnak egy da-
rabot, az egész életemre. 

Kérdem: mik a tervei a feleségével? 
— Amiket ő akar, az az én tervem. E'ő-

szöf fog angolul tanulni. Aztán fogja a 

«Hermelines nöt» játszani a Hyppodron-
ban és tanul táncolni még és énekelni még, 
hogy tudjon nagyon-nagyon sokat. Akkor 
aztán hozom öt megint Pestre megmutatni. 

Palásthy megkér, hogy szedjem össze az 
összes lapokat, amelyekben róla irnak és 
küldjem utána. Teli tölti a poharakat és 
koccint: 

— Anyám és apám egészségére. Lefor-
dítja, amit magyarul beszélünk az urának, 
aki az öregekkel tárgyal. Ki veszi a tárcá-
ját, félre vonulnak egy kis asztal mellé, 
látom, hogy nyolc darab ezer dollárost szá-
mol le az asztalra. Az öreg asszony leteszi. 

Vacsora után Palásthy felveszi a kis ró-
zsaszínű sapkát — aztán kezdődik a búcsúz-
kodás. Százszor is lelkére köti testvéreinek, 
hogy vigyázzanak a szüleire. A két öreg 
utána jön az utcára. Jó távolról követik a 
fiatal párt. Az anyja összekulcsolja két 
kezét, csöndesen sírdogál. Bartschné még 
egyszer visszaszalad a mamájához, a veje 
is megcsókolja, aztán sietünk együtt az állo-
máshoz. A sötét vonatban belekarolt a fér-
jébe, és Pest felé jártunk, amikor megszó-
lalt halkan, szinte csak magának: 

— Vajon jövök-e még Rákospalotára? 
Zsoldos Andor 

j j f c l i T 

B. MARTON ERZSI ÉS BALLA KÁLMÁN 
SW1NEMÜNDÉBEN 

Swinemündéből kaptuk ezt a képet Marton 
Erzsitől, aki férjével, Balla Kálmánnal ott 
nyaral. Azt irja a Magyar Színház volt mű-
vésznője, hogy nagyszerűen érzi magát és 

üdvözli a Színházi Elet olvasóit . 
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Hétfő délután öt óra felé járt. A szerkesz-
tőség tagjain különösen nyomott hangulat 
vett erőt. Ilyenkor szokott jönni Zugligeti. És 
csakugyan. Pár perc múlva már itt volt. 

— Uraim! Ma elindultam! — mondotta. 
— Hová, hová, hová, hová ? — énekelte 

az „Ezüst sirály"-ból a szerkesztő. 
— A halhatatlanság felé ! 
Borzas haját végigsimogatta, aztán hirtelen 

zokogni kezdett : 
— Oh, hány évig vártam erre á nagy 

napra ! Mennyi álmatlan éjszakát áldoztam 

Ilosvay Rózsi és Szécsi Ferkó, akik meghíztak (Zugligeti felvétele) 

érte! Ö3 nem volt hiába. Pár nap múlva az 
egész világ ismerni fogja nevemet és nagyjá 
teszem a „Színházi Élet"-et is. 

A szerkesztőség tagjai kezdtek kifelé som-
fordálni. Zugligeti azonban egy merész ug-
rással elállta az utat. 

— Szerencsétlenek ! Legyenek boldogok, 
hogy hallhatják, amit mondok! 

Megadtuk magunkat sorsunknak. Ö pedig 
igy kezdte : 

— Steinach holnap reggel, amikor olvasni 
fogja az én találmányom hirét, öngyilkos 

lesz ! Tönkre tettem őt ! 
Feltaláltam a kormányoz-
ható életkorszérumot. Ez-
zel a szérummal bárki ön-
magát olyan korúvá ala-
kithatja át, amilyen épen 
neki tetszik! Az öreg,'.ha 
akar, fiatal, a fiatal öreg 
lehet. De ez még semmi ! 
A sovány ember kövér 
lehet egy perc alatt, a 
kövér sovány, az alacsony 
magas, a magas alacsony. 
Hát mi ehhez képest Stei-
nachnak az a vacak talál-
mánya ! Jól tudom, hogy 
önök kétkednek, de nekem 
bizonyítékaim'vannak. Ma 
reggel óta folytattam a 
kísérleteimet. És az ered-
mények igazolnak engem, 
íme, győződjenek meg róla. 
Kísérleteim eredményéről 
azonnal fényképfelvétele-
ket készítettem. Még pe-
dig olyan emberekről, 
akikről tudtam, hogy ér-
dekelni fogja önöket. A 
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A kis Csortos és a nagy Szabolcs 
(Zugligeti felvétele) 

színészek és írók között találtam meg 
a legjobb kísérleti anyagot, mert itt van 
a legtöbb elégedetlen ember. Jól tudtam, 
hogy mindenki más akar lenni, mint ami-
lyen ! Csortos Gyulával kezdtem. A kitűnő 
művész, ha végigmegy az utcán, még azok 
is megbámulják, akik nem is tudják róla, 
hogy ő a Csortos. Megkurtítottam tehát. 
Rátkai Márton öt másodperc alatt hat-
van kilót hizott, Ilosvai Rózsiból ugyanennyi 
idő alatt két méter magas és százharminc 
kilós nőt csináltam, Gyárfás Dezső néhány 
szempillantás alatt, lefogyott a zsoké súlyig. 
Szabolcs Ernőt anynyira megnövesztettem, 
hogy most már bátran eljátszhatja „Az ember 
tragédiájáéban Ádámot. A kis Szécsi Ferkó 
folyton azért nyafogott, hogy ő csak gyerek-
szerepeket játszhat. Nos hát most mér eljátsz-
hatja akár Falstaffot is. Negyven évet, ötven 
kilót és hatvan centit nőt egy pillanat alatt. 
Már most ennyi bizonyíték után elképzelhető 
találmányom hordereje.Gyárfás Dezső például 
egyik este táncos naturbursot, másik este öreg 

kövér komikust játszhat. Ugyan igy játszhat 
Ilosvai Rózsi naivát és anyaszinésznőt. De ez 
még mind semmi. Márienbad, Karlsbad, Tátra, 
Lidó, az most már mind becsukhat ! Az én 
szerem mindezt feleslegessé teszik. Nos, mit 
szólnak most ? Ugye hallgatnak I Ezt nem 
várták. Egy hét múlva én leszek a föld leg-
gazdagabb embere. Önök egyebet sem fognak 
tenni, csak rólam irnak ! Most még csak egy 
hektoliter szérumot kell előállítanom. Ehhez 
pedig egy korona befektetés kell. Megkapta a 
koronát és távozott. Az ajtóból visszaszólt. 

— Önöket is megfogom változtatni ! Resz-
kessenek ! 

Azóta reszketünk . . . 

Alkotni annyit tesz, mint semmiből vala-
mit létrehozni ; egy uj érzésnek uj formát 
adni, egy ismeretlen érzést újszerűen kife-
jezni. 

Liszt Ferenc 

I 

A kövér Rétkai és a sovány Gyárfás 
(Zugligeti felvétele) 
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Gombasxögi Frida 
b e s z á m o l berlin—paris—londoni ú t j á r ó l 

A messzi — magunkfajta ember számára 
ma egyáltalán elérhetetlen — Nyugatról ér-
kezett haza Gombaszögi Frida. Harmadfél 
hónapig volt Londonban és Párisban, a há-
ború óta az első nagy magyar színházi egyé-
niség, akinek megadatott, hogy közelről lássa, 
tapasztalja a művészi életet, amely nem állt 
meg — odakint. Nagyon meg van elégedve 
Gombaszögi Frida az útjával. Szellemileg 
jóllakott, szeme betelt, érdeklődési képessége 
nagyszerűen felfokozott, rugalmas, friss. Iga-
zán nem csak azért volt kint, hogy kiöltöz-
ködjék, hanem hogy művészi Ítélete és ta-
pasztalata gazdagodjék. És egyáltalában nem 
mindegy, hogy ki az, aki közülünk elsőnek 
volt kint. Másként lát a közönséges ember 
és másként a zseni. Páris annyiféle, ahány 
ember jár és szemlélődik abban a városban. 
Gombaszögi Frida Ítélete fontos és érdekes 
mindenki száméra, aki komolyan veszi a 
színházat. (Nb. Ennél a nagyszerű művész-
nőnél szentebb, hatásosabb komolysággal 
senki sem érezheti ét azt, hogy mi a szín-
ház.) 

— Legfontosabb, legérdekesebb tapaszta-
latom, .— mondta nekünk a művésznő — 

SZELES ELZA HÉVÍZEN 
Az Intim-kabaré művésznője nyaralás közben 
játszott is. Keszthelyen és Hévizén lépett fel 

szép sikerrel. 

hogy a magyar kollegák ezernyi kínnal és 
szegénységgel is küzdve, még ma is verik a 
legjobb külföldieket is. A legkülömb színész 
és a legkülömb szerző még ma is a magyar, 
az ebben az agyonnyomoritott, tönkrepuszti-
tott szegény országban is. Milyen büszkén 
éreztem ezt a Comédieben a Primrose elő-
adásán. Hét mondhatom, nálunk aránytala-
nabbul jobb, kedvesebb, sőt franciásabb volt 
ennek a szép darabnak az előadása. 

— A párisi színházak közül a Capucines 
egyik előadása ragadott meg legjobban, a 
nagyszerű, az összehasonlíthatatlan Baronnal. 
Pompásan mulattam a Palais Royalban is, 
ahol Pierre Veber uj darabját játszák „Mais 
les hommes n'en sauront rien („Hiszen fér-
fiak ugy sem fogják megtudni"), egy elmond-
hatatlanul kényes témájú vígjátékot, (Nálunk 
soha szinre nem kerülhetne), melynek feldol-
gozása azonban olyan üde, kedves és friss, 
hogy az ember harmattiszta könnyeket kacag 
rajta. Óriási volt ebben egy Dorville nevű 
színész és egy kicsi, csúnyácska, de alapjá-
ban ötletes és tehetséges színésznő. A nevét 
sajnos már elfelejtettem. 

— Van ott Párisban különben most egy uj 
színházi csuda : Chevalier. A hires Mistin-
quette fedezte fel. Ez a legelegánsabb bon-
vivant, a legviccesebb komikus, a legfürgébb 
táncos, a legpompásabb boxoló. Minden egy 
személyben. A Casinoban játszik revükben 
és aranyos, kedves kis tízperces tréfákban, 
amelyek olyan ujak az ötletben és a feldol-
gozásban, hogy az ember szinte szédül tőlük. 
Az apró tréfák majd mindegyike az aggle^ 
gény és a fényűzési adókról szól különben. 
Chevalier az színészben, aki Courteline, vagy 
Tristan Bemard, mint szerző. Közvetlen, egy-
szerű, csak ugy dől belőle a zseni, amellett 
semmi nagyképüsködés, semmi színpadi gőg, 
egyszerű, vidám, szerény, mint a francia víg-
játék halhatatlan mesterei. Vele egy színpa-
don lép fel egy tizennyolc-tizenkilenc éves 
leány. Ennél furcsábbat soha. Ugyanolyan 
széles, mint amilyen magos, helyesebben 
alacsony. Maga a megtestesült humor, a leg-
jobb komika. Én egy szakácsnőt láttam tőle. 
Nem felejtem el sohasem. 

— Voltam a két Operában is. A híres 
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Nagy Operánál most ' aránytalanul jobb a 
Vig Opera, az Opera Comique! Égy csodála-
tos Carmen előadást hallottam ott. Teljesen 
az eredeti formában adják, aránytalanul több 
prózával, mint nálunk. Egyébként a Carmén-
nek nevezetessége, hogy legelső előadása is 
ebben a színházban volt. A Nagy Operában 
ugyanis — nem fogadták el előadásra. 

— A közönség mindenütt szivettépően ele-
. gáns, gondtalan. Egy párisi — vagy még in-

kább — egy londoni nézőtér és rikitóan látjuk 
a külömbséget győző és legyőzött államok közt. 
Ami álmunk, hogy visszajussunk az 1914-es 
nivóra, ők százezer mérfölddel hagyták el 
azt. Egy példával illusztrálom ezt. A Covent 
Gardenben láttam az orosz balettot. Hát 
színtelen, fakó az uj London uj csodáival 
szemben. Pedig mit jelentett még 1914-ben 
az orosz balett ! A színpadi dekorativ tudás 
legtetejét. 

— A hallatlan teknikai fejlődéssel sajnos 
nem áll arányban az uj angol szinpadirói 
termés. Szellemileg meglehetősen lent vannak. 
Az egyik színházban már ezredszer játsza-
nak egy „Csing-Csong-Csau" cimü revüt, 
amiben a rabszolgavásártól a gyarmati há-
borúig minden előfordul, tatár táncok, néger 
felvonulások, igazi vadak a színpadon, de a 
darab meséje pirulni valóan együgyü. Egy 
másik színház agyonüthetlen „slágere" „A 
sárga szoba titka" cimü 
detektív dráma. De annál 
szenzációsabb az angol 
variété. Vezet a Coloseum, 
ahol, mit gondol, ki az 
első szám ? A csodálatos 
Little Titch. Ö ugyanis a 
leggyöngébb. Ezek után 
képzelheti, milyenek az 
igazi nagy attrakciók. Volt 
köztük egy japáni irás- és 
számoló művész, aki el-
gondolhatatlan, megrázó 
és megrendítő idegpro-
dukciókat végzett. Azután 
egy zene clown — való-
ban emberfölötti. Magyar 
fiu, évekig itt nyomorgott 
nálunk, most angol néven 
világhiresség. 

— Berlinben is vol-
tam. A legkitűnőbb, amit 

ott láttam,- q YWilde-féle- Bunbury elő-
adása volt a — magyar Róbert Jenő színhá-
zában. Tökéletes. De nagyon nem tetszett 
nekem Reinhardt-féle Grosses Schauspielhaus, 
egy óriási cseppkőbarlang, monumentális, de 
hideg. Tizazres nézőterével abszolút megbon-
tása minden színházi szabálynak és törvény-
nek. Egyformán gyilkos színészre, darabra, 
közönségre. Az Arisztofánész-féle Lysistratát 
láttam ott, de örömem benne nem telt. 

— Láttam a Shaw-féle „Nagy Katalin"-t 
is, amit ezen a télen mi fogunk játszani a 
Vígszínházban. A címszerepet Maria Orska 
játszta (egyébként most a legdivatosabb 
Strindberg- és Wedekind hősnő) nagyszerű 
exaltált, de nem nekünk való. Sokszor erői-
tetten groteszk és zseniális. Némely jelenet-
ben valósággal orangutang-szerű ugrási pro-
dukciókat végez. Meglepő — de nem emberi. 
Furcsa, de olyan tulfurcsa, hogy már nem is 
érdekes. Annyira idegen, annyira emberiet-
len. Pesten vagy Párisban az ilyesmi elkép-
zelhetetlen. Berlinben sikere van. 

— Hogy mik terveim a jövő szezonra. 
Dolgozni akarok sokat és . . . De különben 
erről máskor. A külföldi nyárról akartam be-
szélni és nem a pesti télről. Arról, amit lát-
tam, nem arról, amit én akarok csinálni. 
Erről legközelebb. Egy napra elég ennyi. 

Molnár Aranka, a Vigszinhéz tagja modellt ül 
Joachim József festőművésznek 

(Diskay felvétele) 
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VtóRura ̂  Pesten 
A „Szinházi Élet"-ben számoltunk be azok-

ról a művészekről, akik azt vallják, hogy 
mindenütt jó, de legjobb — Pesten. A Pesten 

• nyaralók ezek, a budai vendéglők a duna-
parti és a ligeti Buchwald-székek stamm-
gasztjai, akiknek hatalmas testülete most 
ujabb tekintélyes csoporttal szaporodott : az 
ulókurázókkal. 

Utókura Pesten — ez a legújabb divat. Nem 
is olyan rossz divat. Felér egy ilyen utókura 
akármilyen rendes nyaralással. Nincs sok 
különbség egy balatoni motorcsónak kirán-
dulás és egy Stefánia-uli kocsikázás között 
— ez a pesti utókurázók filozófiájának alap-
elve. Van a pesti húszszoros taxi is olyan 
drága, 

Ëlvezet nézni a művész urakat és művész-
nőket, amint Pesten utókuráznak. Amint fö-
lényes mosolylyal hallgatják a fürdőhelyről 

visszatért pestiek siránkozásait a drágaságról, 
a rossz hotel-szobákról, a siralmas utazási 
viszonyokról : a nyaralásról. Ők legfeljebb 
ha villamoson utaztak, szük hotelszobák 
helyett otthon alusznak és esténként a Gundel-
nél nagyszerű katonazenével pótolják a szá-
nalmas kurmuzikot. A szükség divatot csinál : 
egész csomó színésznőt, színészt, piktort, 
szobrászt, írót soroltunk fel a múltkor, akik 
mind itt nyaralnak Pesten. Most a sorozat 
másik felét hozzuk, azokat, akik utókurát 
vesznek Pesten. 

„UTÓKURA PESTEN" 
Sólyom Janka a korzón 

(Diskay felv.) 

A VÍZ. A múltkoriban a budai 
vízvezetékkel valami baj volt 
és három napig nem volt viz 
Budán. Ennek aztán az volt 
a következménye, hogy a 
budai színkörben nem lehe-
tett megtartani az előadáso-

kat és Sebestyén Géza, a színház igazgatója 
már este kilenc órakor a Fészekben ült a 
szokásos spriccer mellett szomorkodva. 

— Mi újság. Géza ? — kérdezte egyik 
kollégája — Hallom, hogy nem tudtok ját-
szani a viz miatt ? 

— Igen, a víz miatt — sóhajtotta Sebestyén. 
— Nem hiába utáltam mindig a vizet I 

„UTÓKURA PESTEN" 
Kőváry a Fasor-kabaré kertjében 

(Diskay felv,) 
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INTIM PISTA, hogy hazajött-e már 
nyaralásából Péchy Erzsi? 

— Már napok óta itthon van, friss 
egészségben és ragyogó szépségében 
érkezett vissza Marienbadhól, ahol 
az ünneplés és rajongás középpontjá-
ban állott. Gyakori vendége volt a 
marienbadi játékkaszinónak is, ahol 
olyan élet folyik most, mint régente 
Monte Carloban, vagy Hamburgban. 
Azt mondják, hogy a szép magyar 
művésznő is szerencsével operált itt 
és sok nagyértékü szokolos bank-
jeggyel tette szegényebbé a bankot. 
Azt is hallottam, hogy a művész-
nőnek ékszereskazettája is gyara-
podott néhány gyönyörű és nemes 
darabbal• 

— Milyen szerepre 
készül mostan Péchy 
Erzsi ? 

— Egyelőre még 
nem a szinház, ha-
nem az élet számára 
tanul uj szerepet : a 
háztulajdonosnőét. A 
művésznőnek jelenleg 
költözködési gondjai 
vannak, mert a kö-
zeli hetekben saját 
villájába költözik. A 
kertben álló, kecses 
kis villa Buda egyik 
csendes utcájában 
van, amely azonban 
nemsokára hangos 
lesz, ha majd Péchy 
Erzsi, az uj pesti ház-
tulajdonos, házavató 
ünnepélyt tart meg-
hívott barátainak rész-
vételével. 

— Nincs hire külföldi magyarokról? 
— A bojkott megszűnése óta csak 

Várkonyi Mihálytól kaptam egy an-
zixot Rügen szigetéről. Javában mo-
zizik Berlinben és fáradalmait a ten-
ger mellett piheni ki. Azt irja, kitűnően 
érzi magát, de azért nagy vágyódás-
sal és szeretettel gondol haza és az 
otthoniakra. 

— Remélem, van valami Hymen-
hire is ? 

— Szolgálatukra, igenis. Magyary 
Lajos, a pesti közönség kedves és 
népszerű — Magyaryja megnősült. 
Guthi Soma ifjabb leányát vette felesé-
gül és nagyon boldog, akárcsak az 
apósa. De a nagy boldogságba is 
vegyülazért egy kis üröm: Magyaryék-
nak nincs lakásuk. Egyelőre Guthiék-
nál laknak, de remélik, hogy a lakás-
hivatal majd csak megkönyörül rajtuk. 

— Mi is igyekszünk majd segíteni 
a derék, kedves Magyaryn. Mihelyt 
tudunk valami üres lakásról, meg-
izenjük neki. Mit csinál Solti Hermin ? 

— Frissebb és szebb, mint valaha. 
A Margitszigeten üdült hosszabb ideig, 
pompás szinben van, nagyszerű az 

„UTÓKURA PESTEN" 
Szász Zoltán a „Színházi Élet" szerkesztőségében 

(Diskay felvétele) 
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STEINACH-IRÓ 
Némely szerző sikerének 
a nyitja, 
hogy az öreg darabtémákat 
ügyesen megfiatalítja. 

étvágya és ragyogó hangulatban in-
dult neki az uj szezonnak. 

— Mit hallott Hegedűs Gyula ter-
veiről? Igaz, hogy elhagyja a Víg-
színházát? 

— Nem igaz. Megnyugtathatom 
magukat, hogy Hegedűs továbbra is 
a Vígszínház tagja marad és legkö-
zelebb már egy uj, érdekes alakítás-
sal fog ismét föllépni. Most azonban 
bocsássanak meg... 

— Ismerjük ezt a nótát. De azért 
nem menekül olyan könnyen: hová 
siet ? 

— A Belvárosi Színházba, az idei 
első bemutatóhoz, a „Politikusok" -
hoz kell egy jegyet váltanom. Csó-
kolom a kezeiket, a viszontlátásra ! 

.POLITIKUSOK" 
Felfigyelek erre a 
cimre : 
Hát ez a vígjáték 
nem a parlamentben kerül színre ? 

SZENES EMBER 

„UTÓKURA PESTEN" 
Latabár Árpád és Szabolcs Ernő 

a Colosseum udvarán 
(Diskay felv.) 

„UTÓKURA PESTEN" 
Wertheimerék, Galettáék és Gallaiék a Gundelnél 

(Diskay felv.) 

„A nemzetiség alapja a 
nyelv, nyelvünk terjeszté-
sének és csinosításának 
egyik leghathatósabb esz-
köze a színészet." 

Klestinszky László 

A színpadi illúzió egy 
darab életet állit elénk. 
Egy darab élet pedig le-
rontja minden illúziónkat. 

Márkus József 

A művészet isteni ere-
dete abban is nyilvánul, 
hogy fájdalomban még na-
gyobbat alkot, mint az 
örömben.] 

Stona Mária 

A színház az élet mik-
roscopiuma. Fáy András 
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NY! LT VÁLTOZATOK 
S Z É P 

Jl sszinéssz nem ember 
Nem mi mondjuk ezt, Harsányi Zsolt leg-

újabb egyfelvonásosa viseli e kedvesen gro-
teszk cimet. A Harsányi-darab az Apolló 
kabaréban fog szinrekerülni. „A színész nem 
ember" egy színésznőről szól, egy szerencsés 
kis nőről, akiből grófnő lesz. Történik egy-
szer, hogy a grófnő a férjével eljön egy mu-
latóhely szeparéjába és ott összetalálkozik 
egy régi kollegájával, szegény öreg ripacs-
szinésszel. Beszélget a grófnő a ripacscsal 
és a beszélgetés hevében régi emlékek gyúl-
nak ki a szivében és gondolatban ismét szí-
nésznő lesz belőle. Már ugy van, hogy ott 
hagyja a palotát, a grófot, a pénzt, a nyu-
galmat — mikor megjelenik a férj és a grófnő 
ismét grófnő — és gőgösen távozik. A ripacs 
pedig sajnálkozva tekint utána. 

— Szegény. 
Finom és hangulatos, de amellett mulatsá-

gos a Harsányi darab, amely az Apolló leg-
jobb erőinek van kiosztva. A grófnőt Berky 
Lily, a ripacsot Rózsahegyi Kálmán, a gró-
fot Herczegh Jenő fogja játszani. 

Nagyszerű lesz az elsején megnyíló Apolló 
többi darabja is. Karinthy Frigyes „Elmeor-
vosok" cimü tréfájával szerepel a műsoron. 
Két elme-speciálistáról szól a Karinthy-da-
rab, két doktorról, akik beleőrülnek abba, 
hogy nem tudják megállapítani egymásról az 
elmebajt. El lehet képzelni milyen mulatsá-
gos az „Elmeorvosok", ha Karinthy humorá-
hoz hozzávesszük, hogy az egyik doktor Dr. 
Fejperes-et Békeffy László, Dr. Agylepe'ny-t 
Ujváry Lajos játsza. 

Kiemelkedő hosszabb darab Lenoir francia 
írónak „Napoleon rokona" cimü egy felvo-
násosa, amelyet Zilahy Lajos fordított ma-
gyarra. Pompás kalandortörténet ez, egy bril-
liáns kis scetch, Haraszthy Mici, Győri 
Matild, Pártos Gusztáv játszák a főszerepeit. 
Forró Pál „Idegen lakás" cimü vígjáté-
kával szerepel. Roppant mulatságos Forró 

Pál darabja, egy szerencsétlen emberről 
szól, aki tengernyi kellemetlen helyzetbe 
kerül azáltal, hogy a barátja lakásét 
kéri kölcsön egy randevú lebonyolítására. 
A szerencsétlen ember nem ismeri az idegen 
lakást és minduntalan ujabb szerencsétlen-
séget zudit magéra. Végül nem tudja elállí-
tani a fürdőszoba csapját és nehogy árvíz 
öntse el a lakást, kénytelen hazahívni a jó 
barátot. Rengeteg móka fűszerezi még a víg-
játékot, amelynek szerepeit Haraszthy, Her-
czegh, Pártos adják, 

Operett is szerepel az uj műsorban. Ezúttal 
Harmath Imre és Vincze Zsigmond írták az 
operettet, amely nagyszerű helyzeteivel és 
pattogó zenéjével bizonyára nagy sikert fog 
aratni. Szőllősy Rózsi, Berky Lili, Gózon 
Gyula éneklik és táncolják végig az operettet. 
„Nyaral a feleségem" a cime Békeffy László 
tréfájának, amely szintén a jókedvet szol-
gálja. A szerző és Faragó Sári adják elő. 
Zilahy Lajos még egy tréfával szerepel, 
amelynek cime „Küzdelem a létért." 

Jobbnál jobbak a magánszámok is. Szőllősy 
Rózsi „Nyavalyás nyaralás" címen opera 
potpourrit fog előadni. Sólyom Janka két 
megható chansonnal mutatkozik be uj szín-
padán. Szólózni fog a kis Mihályi Vilcsi is. 
Gózon nagyszerű hangját is élvezheti majd 
az Apolló közönsége és nem marad el Bé-
keffy László megszokott konferansze sem, 
mely ezúttal az irodalom berkeiből vesz anya-
got. Uj lesz egy szenzációs duett, melyet 
Ujváry Lajos és Sándor Jóska fognak elő-
adni. A címe . Voltunk a margitszigeti strand-
fürdőn". Mindent összevéve, kitűnőnek Ígér-
kezik a kabaré uj műsora. Dicséretére fog 
vélni a megerősített uj direkciónak, Rózsa-
hegyi Kálmán és Márkus László művészeti 
vezetőknek és Herczegh Jenőnek, az Apolló 
kitűnő rendezőjének. 
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Egy francia sxinésss, 
aRi darabot irt 

Egy év előtt Páris színházi életének szen-
zációja volt Louis Verneuil : Le traite d'Au-
teul cimü bohózata. A darab, mint színpadi 
irodalom is a legnagyobb sikert hozott szer-
zője számára, akinek pedig már igen sok 
színpadi sikere volt, mint színésznek. Louis 
<erneuil egyike a legkedveltebb párisi szí-
nészeknek, aki maga játszotta el darabja fő-
szerepét a párisiak különösen tüntető elis-
merése mellett. Ezt a darabot szerezte meg a 
Vígszínház és legközelebb már be is mutatja 
Lakatos László fordításában. A darab ma-
gyar címe ; Mi ketten. 

A Traité d'Auteuil hősének szerepét nálunk 
Kertész Dezső fogja játszani, aki a „Legszebb 
kaland"-ban győzelmesen állította fel jelölt-
ségét a fiatal, jókedvű, kellemes párisi ifjak 
szerepkörére. Verneuil, a céhbeli ember ra-
finériájával alkotja meg a szerepet, de az igazi 
költő poézisével telíti. Olyan gazdag skálán 
játszatja a fiatal Andrét, amilyenre a párisi 
színházi irodalom leghíresebb alakjai is alig 
mutatnak példát. Kedves, léha gyerek, hu-
szonkét éves, papa-mama kedvence, férjhez 
akarják adni egy kis házi-kisasszonyhoz, de 
már benne van a „művésznő" hálójában. És 
hogy vedlik át a kis léha fiu mélyen érző. 
tiszta szerelmü lovaggá, ezt látjuk a cselek-
mény folyamén. 

Jeanne, a kis házikisasszony, akit Makay 
Margit fog személyesíteni, a szó szoros ér-
telmében méltó párja a fiúnak. Napsugaras 
jelenség ez a párisi leányka, aki szinte aka-
ratlanul, mégis ennivaló kacérsággal hódítja 
meg a partnerját. Makay Margit oly művészi 
feladathoz jutott, amelynek teljesítésében tu-
lajdonképen nem is szabad észrevenni a mű-
vészetet. De hát ugy is felel meg Makay 
Margit egyéniségének : finom, egyszerű, szí-
vélyes, szeretetreméltó. 

Tanay Frigyes, aki a harmadikat adja, bi-
zonyéra készséggel engedi át e helyet itt 
Hajdú Józsefnek, aki először lép fel a Víg-
színházban és aki talán még nem is játszott 
francia vígjátékban, legkevésbbé annyira 
nekivaló szerepet, mint amilyen Le Rémois, 
az öreg vivőr, akit az erkölcsprédikátorok 
rossz szemmel nézhetnek, de aki ennivalóan 
bájos a maga üresíejüségében, szenilis ön-

zésében. Vetélkedve fog nevettetni a kiállha 
tatlan Janville Edmonddal, akinek ábrázolási 
ujabb nagy sikerhez fogja juttatni az ilyer 
alakok mesterét, Tanay Frigyest. Ravaszu 
kigondolt figura. Csak a második felvonás 
ban jelenik meg, de aztán annál nagyöbű 
hatással van a cselekményre, Vendrey Ferenc 
és Haraszthy Hermin játsszák a fiatal u 
szüleit. Verneuil egész sorával az uj voná 
soknak tudja felcicomázni ezt a nyárspolgár 
házaspárt, amely féltve őrzi fiát, dehát na 
gyon emlékeztet a régi hasonlatra a tyúkról 
amely kacsát költött ki és rémüldözve látja 
hogy csibéje neki megy a viznek, bele is 
siet, úszkál a nedves elemben, ahová ő mage 
nem merészkedik, Szerémy Zoltán egy öreg 
tudós aranyos alakját viszi színpadra, Éi 
vannak a szereposztásnak egyéb kedvességei 
amelyekről még lesz szó. Lakatos Lászlc 
fordította a darabot, a „Férj és feleség" elméi 
szerzője hozzá illő szép feladatot oldott met 
ezzel. Az újdonságot Szilágyi Vilmos rendezi 

A m e n ü l c á r i y a - p á l y t í x a t 

eredménye 
Két hétbe került, míg a «Vadat, halat s 

mi jó falat» — pályázat zsűrije mégegyszer 
elolvasta a menükártyákat és kiválasztott 
közülük hármat, amelyek leghívebben ta-
lálták el a kedvenc ízlését, illetőleg leg-
ötletesebbek voltak. Itt adjuk a három nyer-
tes pályázat szerzőit, akik a megvendé-
gelt művészek autogrammos fényképeit fog-
ják jutalmul kapni. 

Az első dij nyertese: Sz. Ilonka és Irmus 
(Tömő-utca 16. II.) Fédák Sárit hivták meç 
ebédre. 

Ä második dij nyertese: Biró Klári (Pász-
tó) Törzs Jenőt hívta meg ebédre. 

A harmadik dij nyertese: Freund Endre 
(Csengeri-utca 9. I. 3.) Zátony Kálmánt 
hivta meg ebédre. 

Postára tettük cimükre kedvenceik auto-
grammos fényképét. 

_ _ « B B j r ellen használjon dr. Dyoi 
S n s C V f ë Hairrestorert. Nem haj 

^ A w f i B ^ S u S festő szer. h?.nem a ha 
— — — — e r e d e t i színét adja vissza 

30 kor. és postaköltség ellenében szállítják a tőraktárak 
CITV D R O G É R I A B u d a p e s t , IV., E s k ü - u t 5. é 
H O N V É D D R O G É R I A , I. , A t t i l a - k ï r u t 2. s z á n 
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Bár leülhetne bárhova, 
a mozi sarkában egy széken üL 
ez az ő páholya. 

Kerek hasára fektet 
kövér két kezet 
és mélán nézi a filmet, 
mely Amerikából érkezett. 

Krausz ur ha mozit nem vesz, 
még most is villanyt szerelne. 
Ki hinné, hogy egy* szőke nő 
a szerelme. 

Egy szőke nő, a szeme kék 
és átható, 
a mozijában gyakran látható. 

Látható, bár sajnos nincsen 
a dáma itt, 
Amerikában játszik filmeket, 
kizárólag drámait. 

Ő vele szemben nagyon elfogult, 
e tulajdonság emberi, 
más művésznők felvételeit 
meg sem rendeli. 

Az ő mozijában csakis 
ez a művésznő látható, 
kinek, mint emiitettem, 
haja szőke, szeme meg átható. 

Hölgyek jönnek, mennek a mozijában, 
rájuk pillantást sem vet. 

Nagyokat sóhajt, kövér ember, 
ha szerelmes nagyon szenved. 

Amint ott ül a sarokban 
és nézi a képeket, 
el-el mélázik, gondol szépeket. 

Mi lenne, ha egy szép napon 
a nő megjönne távol 
Amerikából. 

Beállitana a moziba és szólna : 
A tulajdonost keresem. 
— Krausz vagyok — jelentkezne 5, 
az aggodalomtól veresen. 

E3T7) 

És szól a nő : megtudtam, 
hogy valahol itt 
a Dohány-utcában van egy mozi, 
hol én vagyok a favorit. 

Van egy mozi, ahol csakis 
én kapok teret, 
mert a tulajdonos 
engem szeret. 

Hallottam, hogy minden filmemből 
rendel ön 
és azt is tudom Krausz ur, 
hogy özvegy ember ön. 

Ön még igazán nem öreg 
és nem baj az a négy gyerek . 
így álmodik Krausz ur, 
amig a mozigép bereg. 
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nyí l t változások H EtX 

Feltámadt a 
Bonboniére!... Mennyi emlék zeng fel 

ennél a szónál, nevek, dalok, amiket már 
elfeledtünk. Játszunk a szóval, mondogatjuk 
sokat, sokszor és lassan, mint fantasztikus 
mozikép szalad el szemünk előtt a háború 
előtti Pest. Istenem1 talán igaz sem volt!... 
Ä Bonboniéreben László Rózsi kisasszony 
énekelt és hajnalban taxinélküli kocsi vitt 
bennünket végig a Stefánián, Andrássy-uti 
kávéházakban reggeliztünk, ahol nem volt 
zárórai s ahol Szép Ernő ur az első san-
zonjait irta a Bonboniére számára. 

Szeptember elsején feltámad a Bonboni-
ére. A Royal Orfeum első emeleti intim 
helyiségében támad fel. 

Különös, hogy ez a bájos, otthonias te-
rem, amely elsőrangúan szolgálta volna min-
dig egy elsőrendű, vérbeli kabaré céljait, 
mindezideig kiaknázatlan maradt. A régi 
rezsim idejében mulatóhelynek használták, 
majd később népies modorú kabaréelöadá-
sokat rendeztek benne. A Royal igazgató-
sága végre elhatározta, hogy szakit a ré-
gi modorral, átalakitatta a nézőteret és 
szinpadot, nagyszerű kis gárdát szervezett 
és az egészet átadta Köváry Gyulának, a 
magyar kabaré legmegbízhatóbb képviselő-
jének. 

Köváry a legnagyobb ambicióval fogott 
rögtön munkához és igy szeptember havá-
ban nagy meglepetés fogja érni a pesti 
kabarét kedvelő közönséget. Olyan műsor ké-
szül itt, amilyenre a közönségnek csak az a 
része emlékszik, amely a magyar kabaré 
szárnybontásának volt tanuja a régi Bon-
boniéreben. A megnyitó műsorban első he-
lyen kell megemlíteni Szomaházy István, 
frappáns vígjátékát, melynek a címe: «Osz-
kár mérget iszik*. Disze lesz a műsornak 
Szöllösy Zsigmondnak: «A lecke» cimü ka-
cagtató bohózata, nemkülönben Lovászy Ká-
roly: «Zenélő óra» cimü dramolettje. Egyei 
Zoltán, Hervay Frigyes, Hartnath Imre, Ha-
lász Ernő, Rédnóti József, Török Rezső és 

1 

Bonboniére 
mások irtá'k! a jobbnál-jobb magánszámoka 
melyeknek zenéit Nádor Mihály, Buda 
Dénes, Huber Miksa a kabaré karmester 
szerzik. A tagok közül a népszerű Kővár 
öt minőségben szolgálja ezúttal a kabarét c 
a közönséget; mint művezető, dramaturc 
rendező, konferanszié és szinész és végül 
műsor tekintélyes részének szerzője. 

A kis kabaré női starjai Gömöry Vilms 
szegény korán elhunyt Körmendy Kálmán öj 
vegye, aki pompás jelensége mellett a lej 
értékesebb drámai tehetségek egyike. Bi 
nyai Irén, a Vígszínház volt tagja, mir 
bájos naiva és finom előadó művésznő fo 
nagy hatást elérni. Mihályi Lici, aki a 
Apollóból jött át, rövidesen az első kaban 
primadonnák közt foglal helyet. Somossy R< 
né sz/ntén igen biztató talentum. A férfia 
mind nagyszerűek és népszerűek, mind 
Royal Orfeum jelesei: Rádó Sándor, a 
ellenállhatatlan komikus, Salamon Béla 
pesti figurák pompás alakitója, F or gát 
Jenő, a jóizü és sokoldalú szinész, az amb 
ciózus és rutinos Gyenis Ed'e, a talentumc 
fodor Ernő. 

A Royal Orfeum tagjai is fognak időnkir 
egy-egy szerepben vendégfellépni, különöse 
a gyönyörű hangú Papp János, a kitün 
D'Arrigo Kornél, akire nagyszerű drámí 
feladatok várnak és a népszerű Iványi Dt 
zső. A «Bonboniére» egyike lesz azokna 
a helyeknek Pesten, ahova legszívesebben t 
legsűrűbben fog ellátogatni majd a közör 
ség. 

É t i d ® . -

Shampoon 
megőrzi a haj fényes-
ségét és selyemszerü 

puhaságát. 
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Cucia és a többlete 
Ä Royal-orfeirm elmúlt szezonjának legna-
obb sikere a «Beppo» cimü operett volt, 
lelyet egyfolytában öt hónapig játszottak. 
•rkovitz Béla és Harmath Imre most tneg-
ák a Beppo folytatását. Az uj egyfelvoná-
s cime: «Lucia». Amig a «Beppo» miliője 
romantikus olasz énekes-szegénység, ad-

g a «Lucia» cselekménye már a legpaza-
bb, leggazdagabb környezetben, Waldhau-
n gróf olaszországi kastélyában történik, 
•ppo most már nem utcai énekes, hanem 
gy, ünnepelt művész; úgyszintén a darab 
bbi szereplői is megváltoztatták Beppo-
li karakterüket. Csupán Tonio maradt meg 
réginek. A Beppo főszereplője Bartos 

ga helyébe az igazgatóság most egy egé-
en fiatal és nagyon talentumos színésznőt 
erződtetett. D'Arrigó Kornél, Dezsöjfy 
indor játsszák a darab főszerepeit, ame-
ek mind nagyszerű alakításra nyújtanak 
kaimat. Bizonyos, hogy a «Lucia» még a 
ppo sikerét is felül fogja múlni. Papp 

incsi egy szenzációs hatású Zerkovitz-szá-
•t fog énekelni az asszonyokról, a nagy-
erü duettet pedig Dezsöffy és Ele ki Anni 
ncolják. ' ! 
A műsor artistarésze olyan hatalmas, ami-
ét még ezen a pazar színpadon sem lát-
k eddig. A mai horribilis valutadifferen-
ák mellett valóságos kis vagyon, amit 

igazgatóság három norvég artistának 
vig Manley-oknak fizet. Az egész világot 

ijárta ez a három skandináv, akik szé-
íiletes stepptáncaikkal mindenütt bámulá-
st keltettek. f 
Hasonlóan szenzációs a négy Aegirs, akik 
színpadon egy nagy vízmedencében bá-

iulatós buvármutatványokat végeznek. A 
/•mo-csoport ikariai játékai is bámulatot 
>gnak kelteni. A műsor többi száma is 
jytől-egyig az orfeum-műsor reprezentáns 
[odukciója. A bemutató-műsor sikere két-
•gen kivül méltó lesz ahhoz a nagy ál-
latokhoz, amellyel az igazgatóság a Ro-
il-orfeumot, a kontinens legkiválóbb szó-
ikozóhellyévé emelte. 

A s z e z o n e l s ő p r e m i e r j e 
Lawrence B. Pierson urnák jutott osztály-

részül az a feladat, hogy Pesten 1920-ban 
az uj szezont megkezdje. Mikor most '„Poli-
tikusok" cimü háromfelvonásos drámája első-
nek nyitja meg az őszi újdonságok sorát, 
rögtön meg kell állapítani, hogy a feladat 
sok tekintetben hálátlan. Régi színházi ha-
gyomány szerint a szezonnyitó darab könnyű 
fajsúlyú, félig még nyári portéka. Nos Law-
rence ur alaposan, rácáfol a hagyományra. 
A Belvárosi Szinház első premierje nemcsak 
hogy igényt tarthat a komoly kritikára, de 
kell, hogy meglepetés legyen annak a publi-
kumnak is, amely bizonyos előítélettel visel-
tetik az úgynevezett „első" darab iránt. És 
hogy ez a meglepetés nem fog elmaradni, 
annak biztos jele az a rendkívüli sikerű fő-
próba amely zajos tapsokkal adózott a 
„Politikusoknak". 

Végig izgalmas, jelenetről jelenetre foko-
zodó érdekességü a „Politikusok" meséje. 
Két politikus élet-halál harcáról szól s az 
izgalmas harcot egy szerelmi töiténet fűzi át. 
Az újdonság főszerepeit Ujj Kálmán (Chas-
terfield), Geí/erfvLajos (Pascal), Harsányi 
Rezső (Gregor), Simonyi Mária (Sonya), Pethő 
Attila (Róbert), Harmos Ilona (Pascalné), 
Nagy Margit (Hedvig), Bérczy (Richard), 
Matány (Pierre), Bánóczy (Weber), Zilahi 
(Jürgensen) játszák. A rendezés munkáját 
dr. Bárdos Arthur végzi. A nagyszerű dísz-
letek Ferenczy Sándor és Feiks Alfréd tervei 
szerint készültek. 

szeplő, májfolt, pat:anáe <ís arc-
tisztátlanságok ellen. Ideális arc-
ápoló. Ara 35 korona 

fő rak tá r : 

fíácz Gy. János 
gyógyszertára 

Szentpéterey Zsigmond színművész 1873-ban 
kapott Pesten utca-nevet, az I. kerületben. 
(Most : Mohai-ut és Bornemissza-utca között). 

cow-feoy filmje a 
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4 művész, akik Budán szerelmeskednek 
Budán jártunk múltkor. Az augusztusi 

•ap izzott és lángolt fölöttünk, a Tabán kis 
üvegablakai csillogtak, a gesztenyefák 
lombjai csodálatos árnyékokat szőttek a 
•apsütötte földre, amikor furcsa dolog tör-
tént. Az elhagyott és messzi hegyoldalon 
két ember jött velünk szemben, két pesti 
művész, akiket nem csodáltunk volna meg, 
ha a körúton találkozunk velük, vagy a 
korzón, de itt a találkozás az ódon és 
szerelmes Budán egy kicsit... Pardon, de 
különös volt. Még különösebb volt az a bi-
zalmas együttlét, amelyben — most már el-
árulhatjuk a neveket — Lucy Welt és D'Ar-
rigó Cornél elmerülve rótták a nagykockás 
budai kövezetet. Mi ez? kérdeztük és na-
gyot köszöntünk. Lucy Wett és D'Arrigó 
nem viszonozták a köszöntést. Sőt! Tovább 
szorongatták egymás kezét és ránk sem néz-
ve, tovább mentek. 

Alig fordulunk vissza, ujabb szerelmes 
pár kanyarodik elénk egy kis mellékutcából., 
hndorffy Ida és Tarnay Ernő jöttek egy-
másba karolva a járdán. Épen ugy, mint 
Wették. De Tarnay merészebb volt és még 
többet sem restelt előttünk. Kivette kezét 
Andorffy karjából, szivére tette és igy szólt: 

— Vagy azt hiszi kegyed, hogy el tudom 
valaha felejteni? 

Majdnem leültünk a meglepetéstől, mikor 
hátulról ránk kiabált valaki: 

— Vigyázzon, belemegy a képbe! 
Egy ingujjas operatőr állt a hátunk mö-

gött. És egy mozigép. 
Amit végignéztünk — mozijelvétel volt! 
A most hatalmas erővel nekiindult «Tu-

rul filmgyár rendezte a felvételt. A vadre-
gényes Tabán Lázár István «A nap lelke» 
cimü drámájához kellett. Most veszi fel 
a «Turul» ezt a nagyszerű filmet, amely 
az őszi szezon egyik kimagasló újdonsága 
lesz. Lázár István nevét egész sereg érté-
kes scenárium tette hiressé a «Nap lelke» 
még eddigi alkotásainál is jobb. Szenzá-
ciós már a darab témája is. Arról szól, 
hogy egy fiatal tudós világraszóló talál-
mányt fedez fel hosszú kuiatások után. A 
találmány megdönti az arany hatalmát, 
amennyiben uj pénzegységet ad az elektre-
mosság alakjában. Ezt az elektremosságot 
egész olcsón, úgyszólván ingyen veszi a tu-
dós, még pedig a napból ! Éjjel nappal 

dolgozik, óriási müvén, mig készen lesz 
vele. És mikor készen van és előtte áll 
a gazdagság, a 'hatalom!, a kincs és méltó-
ság garmadája, akkor eszmél rá, hogy 
mindent elért, csak a családi boldogságát 
vesztette el. Megcsalja a felesége és ő 
őrjöngve töri össze a készenálló milliókat 
érő müvet, egész élete, ifjúsága munkáját. 

Nagyon szép ez a film, komoly értéke 
van és ami a legfőbb csupa érdekes jele-
netre ad alkalmat. Mert természetesen szám-
talan epizód, trükk, kaland tarkítja a me-
sét, amig tragikus befejezéséig eljut. Igen 
érdekes például egy betörési eset, ami-
kor a találmány ellopására egy tolvajban-
da szövetkezik. De se szeri, se száma 
ezenkívül a frappánsnál frappánsabb fordu-
latoknak. Kiváló a idarab szereposztása is. 
A tudóst Tarnay Ernő a Magyar színház 
tagja játsza. Nagyszerű a tudós szerepében 
Tarnay, valóban értékes és komoly drámai 
alakitást nyújt. An'dorf/y Ida, aki a feleséget 
játsza. <••• 

Pompásan jellemzi Andorffy a talán nem 
is olyan bűnös asszonyt, akit szinte kényszer 
frajt a házasságtörésre. Darner bankárt Ba-
lassa Jenő érett alakitókészsége dicséri. 
Csak a legnagyobb elismerés hangján lehet 
szólni Lucy Wettről, aki a bankámé sze-
repében elsőranguat prodükál. Kedves és 
tehetséges ez a fiatal művésznő, igen nagy 
sikerek várnak még rá a mozivásznon. Mon-
danunk sem kell, hogy stílusos kalandor 
D'Arrigó Kornél. Egy betörőt pedig a bu-
daiak kedvelt művésze, most már a Revü 
szinház Fülöp Sándora alakit kedvesen. 

Széditő iramban dolgozik a «Turul». Alig 
fejezte be a «Nap lelkei felvételét, azon-
nal hozzá klezd Faragó Géza mozidarab-
jához. Ezután pedig Tamás Rezső négy-
felvonásos kalandortörténete következik, 
amelynek két főszerepére a gyár Virányi 
Sándort és Füzes Annát szerződtette. 
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A £>alál hírnöke 
32 felvonásos kalandorfilm a Kertmoziban 

Ha megszavaztatnák a pesti publikumot, 
fiogy melyik volt az idei nyár legkedve-
sebb és legnivóeabb szórakozóhelye, azt hisz-
sziik, igen sok szavazat esne a Kertmozira. 
Talán ez volt az a szórakozóhely, amely 
leginkább beváltotta a hozziá fűzött Ígérete-

s e t és sohasem lankadó szenzációkkal tudta 
febrentartani a közönség érdeklődését. Emlé-
kezzünk csak vissza, a Kertmozi adta Pest-
Bek az idei nyár eddig legnagyobb rilmese-
Inényét, a «Fehérfogú álarc» szinrehozata-
lával. Egyéb filmjei is a legnagyobb hoz-
záértésről és áldozatkészségről tanúskod-
tak. Nem is lehet csodálkozni rajta, ha az 
idei rossz nyári szezonban — leverve a 
legjobb márkájú ligeti színházakat, — a 
Kertmozi vitte el a pálmát telt házak tekin-
tetében. Nem lehet csodálkozni ezen, mert a 
színházi publikum lélektana alapjában véve 
nem változott; a szánházi publikum mindig 
hálás ott, ahol értékes és nijvós dolgot kap. 
Már pedig a Kertmozi csak ilyenekkel szol-
gólt publikumának. 

Ezt a közismert tényt csupán azért bocsá-
tottuk előre a «Színházi Élet» olvasóinak, 
mert egy szenzációs filmeseményről kell 
hirt adnunk. Hétfőtől, augusztus 30-tól kezd-
ve mutatja be a Kertmozi az évad1 verse-
nyen felüli attrakcióját, Amerika legnagyobb' 
uj, filmjét, a «Halál hírnökét». Négy héten 
át, négy részben fog szinrekerülni az uj film, 
amely nagysikerű szezonjának méltó befeje-
zéseképpen egész szeptemberi műsorát uralni 
fogja a Kertmozindk. 

Sokan feltették már a kérdést, van-e lét-
jogosultsága a folytatásos filmek özönének. 
Lehet-e ebben a nemben még ujabbat, fris-
sebbet, izgalmasabbat produkálni, mint az 
eddigiek voltak — amely filmek pedig szin-
tén már a kinematografia csúcspontjait je-
lentették. A felelet — lehet! Bizonyíték rá 
a Halál hírnöke. Amit ez a film ad, az 
cselekményben, trükkökben, felvégekben — 
mindenben a legtökéletesebb; kell, hogy a 
legravaszabb mozilátogatót is bámulatba 
ejtse. 

32 felvonásból áll a «Halál hírnökén, 
francia cime: «.Le messager de la mort». 
A film az amerikai Pathé-gyàT mesterműve; 

felvételei az Egyesült Államokban, Kalifor-
niában és a legvadabb mexikói sziklaóriá-
sok között készültek. Műfajára nézve kalan-
dortörténet, még hozzá a legjavából. A da-
rab tulajdonképen egy szenzációs találmány-
ról szól, A találmány — egy torpedó, ame-
lyet elektromos hullámok utján messziről 
lehet kormányozni. A torpedó terveit persze 
sokan szeretnék megkaparintani. Különösen 
egy kalandor banda aspirál a tervekre és 
mindent elkövet, hogy azokat akármi uton 
módon megszeyazze. Meg is szerzi. Hallat-
lan terrorral elrabolja a találmányt. Persze, 
erre rettenetes hajsza indul meg a két fél 
között, — ez a hajsza tulaj donképen a 
«Halál hírnökei> tartalma. El lehet képzelni, 
micsoda kalandok, izgalmas mutatványok, 
halálmegvető bravúrok történnek, amig a 
torpedó körüli rejtélyek egytől-egyig meg-
oldódnak és a fihn1 eljut meglepő befejezé-
séhez. Elég megemlíteni, a trükkökből, hogy 
a főhős leugrik többek között egy világító-
torony tetejéről, üldözik a Niagara vízesé-
sen keresztül, eljut a legvadabb és legve-
szedelmesebb őserdőbe. Megjelenik a vász-
non a csodálatos torpedó is. 

Külön szenzáció a film szereposztása. A 
főszerepet Amerika most felfedezett leg-
szebb színésznője Lea Baird alakítja. Lea 
Baird London és Páris mozijaiban most 
áll népszerűsége tetőfokán, csodálatos, amit 
ez a színésznő ebben a szerepben produ-
kál. Partnere Sheldan Levis, aki nem isme-
retlen már a pesti publikum előtt. A «Fe-
hérfogu álarc» egyik legfrappánsabb, alakja 
a borzalmas «Vasköröm» szintén az ő ki-
tűnő talentumát dicsérte. A «Halál hirnö-
tó»-ben Sheldon egy amatőr detektívet ját-
szik. Mit mondjunk még erről a nagysza-
bású kalandortörténetről? A gyönyörű Lea 
Baird 66 toalettet vált benne, ami magá-
ban elég, arra, hogy a pesti mozilátogatók 
szivét megdobogtassa. Egészen bizonyos, 
hogy Pest szenzációja lesz Lea Baird alakí-
tása és szenzáció lesz maga a «Halál hír-
nöke» is. A Kertmozi pedig egy uj, hatal-
mas sikerrel fog gazdagodni. Ez a siker 
talán elég kárpótlás lesz azért a hatalmas 
összegért, amelyet drága csengő frankokban 
kellett kifizetni a Kertmozi direkciójának 
Amerika legszebb és legdrágább filmjéért, 
a «Halál hirnöké»-ért. 



24 "SZÍNHÁZI ELET 

Jí vörös gyémánt 
Sxin&áxi regény (21) 
irta: Szoma&áxy István 

— Mindenkit megbabonáz! — mormog-
ta magában egy halk sóhajtással. Öreget, 
fiatalt, asszony, férfit, mindenkit. Idegbeteg 
királyokat, unatkozó' főhercegeket, cinikus 
párisi szinházbolondökat, csizmás öreg ma-
gyarokat egyformán. Ä szakácsném és az 
ispánom épp ugy beleszeretett, mint IV. 
Timót őfelsége, vagy a Figaró krónikása. 
De legjobban az az ellustult* fiatal aggas-
tyán, aki mindeddig szentül hitte, hogy az 
asszonyok fegyverei nem sebesíthetik meg! 

A folyosó kanyarodójánál el kellett bú-
csúzkodni Le Rosier kisasszonytól; András 
kezet csókolt néki s egy pillantás után, mely 

w li 
M-
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villámként végigcikkázott a lelkén, lábujj-
hegyen visszalopózkodott az ebédlőbe. De 
mielőtt bement volna, suttogva magához 
intette Mustos bácsit, aki istállólámpáját 
még mindig a kezében tartotta. 

— Almos? kérdezte tőle tompitott han-
gon, mintha attól félne, hogy egy szuny-
nyadó nimfát felébreszt. 

— Én? Negyven év óta még sohasem 
voltam én álmos úrfi, csak fekszem, amig 
a hajnal rám nem virrad. Néha ugy fek-

szem, ugy kelek, hogy a pipa ki sem al-
szik a szájambán. 

Besompolyoglak az ebédlőbe és mind-
ketten leültek a nagy asztalhoz; s beszéd 
nélkül, csöndes derültséggel ittak egy-egy 
kortyot a vén borból, melynek szine a 
Le Rosier kisasszony hajához hasonlított. 
Csak akkor keltek föl, mikor a pipafüstöt 
már vágni lehetett volna a levegőben, de 
akkor se szóltak; Mustos bácsi levetette 
a csizmáját, nehogyi a nyikorgás zajt csap-
jon és hipp-hopp, ugy beletünt az éjszaka 
ködébe, mint Mikulás apó, aki a jó gyer-
mekeknek ajándékot hozott. 

Le Rosier kisasszony, aki Párisban csak 
délfelé volt abban az állapotban, hogy ren-
dégeket fogadhasson, Dombegyházán már 
hajnali tiz órakor ébren volt. Mikor az ágya 
fölött függő széles selyemszalagot meg-
húzta (itt még ez helyettesitette a villaímos 
csöngetyüt) Csávossyné asszony oly gyorsan 
ott termett a hálószobájában, mintha eddig 
a kulcslyuk mögött leskelődött: volna. 

— Jaj, drága szivecském, csak nem akar 
ilyen korán kibújni az ágyból? Tudom, 
hogy soká szokott pihenni, s a hosszú uta-
zás után a huszonnégyórai alvás sem volna 
sok. Mi itt a pusztán mások vagyunk, ben-
nünket ölbeli gyerekkorunk óta ahhoz szok-
tattak, hoig(y| a napot mindig meg kell előzni 
a felkelésben. De magácskát bizonyosan 
ugy kényeztették odahaza, mint egy herceg-
kisasszonyt. Hogy az úrfi már ébren van-e 
ilyenkor? Télen bizony megesik vele, hogy 
a villásreggelijét is az ágyban eszi, de ma 
még engem is megelőzött a felkelésben. 
Nem volt annak türelme, hogy ágyban ma-
radjon, pedig máskülönben lustább a lel-
kem, mint egy öreg macska. Jé, micsoda 
gyönyörű ingecskéje van! Tudja, mit gon-
doltam, angyalkám: ide fogom hozni a reg-
gelijét, utána aztán újra alhatik egy órács-
kát. Nem baj, ha az úrfi türelmetlen; annál 
jobban fog örülni, ha viszontlátja. Net» 

hölgyek arcáról, karjáról végleg kiirtja felelőséggel POLLÁK 
SAROLTA kozmet. intézete, Bpest, Andrássy-ut 38. I. Miracle 
hajeltávolitószerszétküldése utasítással. Szépségápolás.Szemölcs 
irtás. Miracle emailkrém, púder, szappan: szépít, üdit, fehérit. 
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szabad elkényeztetni a férfiakat, mert csak 
annál rá tartósabbak lesznek. 

La Rosier kisasszony, aki mindebből nem 
nagyon sokat érthetett, — Csávossyné asz-
szony tőzsgyökeres magyar nyelven beszélt 
— oly megértő mosolygással hallgatta vé-
gig a hosszú beszédét, mintha születése 
óta Dombegyházán élt volna. De aztán ki-
ugrott az ágyból, magára kapott egy pon-

1 gyolát s a gesztusok nemzetközi nyelvén 
' megérttette az öreg asszonysággal, hogy 
^ meleg vizre van szüksége. 
' Mikor később a reggeliző teremmé ki-

nevezett ebédlőben megjelent, már ott ta-
lálta a ház urait: András ünnepies zsa-
kettot viselt, Márton bácsi pedig a fekete 
atillát, a fekete csokorral. De azonkívül még 
valamit talált, ami láthatólag örömet szer-
zett neki : egy óriási bokrétát, melyet András 
lovászlegénnyel hozatott az éjjel a szomszédi 
városka virágosboltjából. 

A reggeli után, melyet egy skót kastély 
vendégei is pazarnak találtak volna, a 
házigazda bemutatta gazdaságát a vendég-
nek: végigvezette az istállók között, me-
lyekben szelíd', fényesszőrü lovak nyerítet-
tek, a veteményes kertben, a földeken, a 
park utjain, melyek most mind1 fehérek 
voltak, mint valami szibériai sivatag. A 
park drótkerítésén át bámuló őzeket láttak, 
az udvarban gyönyörű vadászebek nyalták 
meg András kezét, a béreslakásokban pe-
dig fiatal és öreg fehérnépek dolgoztak 
serényen a gyermekjátékokon, melyek a 
környék háziiparának nevezetességei közé 
tartoznak. La Rosier kisasszony nagy kíván-
csisággal nézegetett egy vén parasztot, aki 
pipázva furt, faragcsált a fűlött szobában: 
szakasztottan olyan volt, mint a pátriárkák, 
akikről az ó-testámentom beszél. A párisi 
művésznő csupa csodaszép, fiatál leányt lá-
tott a parasztrokolyákban és csupa proféta-
arcu öreget, akik mind oly szeretettel és áhí-
tattal néztek föl rá, mintha egy rég megjó-
solt, menyei jelenés hősnője jött volna 
közéjük. 

— Magának alighanem tisztességesebb 

alattvalói vannak itt, mint IV. Timótnak, — 
mondta bámulva, mikor megint visszatértek 
a kastély elé. — Ezekről, a pillantásuk után 
ítélve, nem lehet elképzelni, hogy magát 
száműzetésbe küldenék. 

Ebéd után La Rosier kisasszony bebur-
kolta magát a szőrméibe s Andrással be-
szánkózta a környéket. Csak végtelen hó-
mezőket láttak, melyekből itt-ott kisötétlett 
egy-egi jy'zöld folt: valami fenyőerdőcske, 
mely a fehér domboldalt elborította s egy-
két náddal födött házikót, melyeknek ké-
ményeiből vékony füstfoszlányok kanyarod-
tak a magasba. Fekete madarak röpködtek 
a mezők fölött, s gyorsan eltűntek a ritka 
erdöcskék fái között. A hidak alatt megfa-
gyott ezüsterecskék csillogtak, mint a ké-
peken, melyek a vásárra dolgozó tájkép-
festők ecsetje alól szoktak kikerülni. A ba- • 
nális vásznakon már rég nem hat az ilyesmi, 
La Rosier kisasszony azonban kedvesnek 

találta. Általában mindent kedvesnek és 
elragadónak talált: a kis parasztházakat, 
melyekben emberi lények az egész életüket 
eltöltik, a fenyőerdők titokzatosságát, a 
letaposott ösvényeket, melyek belevesztek 
a hótenger messzeségébe, a károgó madara-
kat, a ködöt, mely az alkonyat homályában 
lebocsátkozott, a kis mécsesek tűzcsillagát, 
melyek itt-ott a leszálló éjszakában felra-
gyogtak. Mindez oly messze esett a világ 
flövárosától, rríint a déli trópus, vagy a 
csöndes óceán szigetvilága. 

— És uri szomszédai nincsenek a vidé-
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ken? kérdezte Andrást, mikor a szánkó 
visszafelé indult a kastély irányába. 

— Harminc kilométernyinél közelebb egy 
sincs, de ez télen, mikor a szánkó is gyors-
vonattá változik, nem távolság. ÍHa remeték 
vagyunk is, azért szeretjük a társaságot, 
és bizony velünk is megesik, hogy hajnal 
felé kerülünk az ágyunkba. Ha itt maradna, 
megismertetném néhány asszonnyal, akit 
kedvesnek találna és néhány szeretetreméltó 
troglodittal, aki furcsább, de mulatságosabb, 
mint a párisi öltözők habitué-serege. 

La Rosier kisasszony felhajtotta a bun-
dája gallérját, — csipös éjszaki szél fu j t — 
aztán szó nélkül nézte a fehér síkságot, 
melyen a griffnyaku szánkó végigröpült. 
András ugy érezte, hogy párisi lakására, 
gázkandallója tüzére, frakkos barátaira gon-
dol s elkeseredetten ostorozta meg lovait, 
melyek amug|y is veszett galoppban száguld-
tak végig a csillogó ezüstmezőn. 

Este La Rosier kisasszony magas ruhában, 
ékszerek nélkül jött le az ebéd 1 öble, s szeme 
derűs, szelíd és alázatos volt, mint a gyer-
meké, aki egyest akar kapni a magaviselet-
ből. Csak két személyre volt teritve: Mustos 
bécsi hçlye ma üresen maradt az asztalnál. 

— Csak nincs valami baja a magyar 
Tolsztoj-nak? kérdezte a' művésznő ag-
gódva. 

— Ha betegséget gondol, akkor nincs, 
— Mustos bácsinak még náthája se volt, 
mióta megszületett. De a kétéjszakai vir-
rasztás sok volna neki, — ő nyolcvan éve 
ahhoz szokott, hogy este nyolckor az ágyban 
legyen. Nem alszik ugyan — ő azt mondja, 
hogy félszázad óta nem alszik, — de öreg 
csontjai megkívánják, hogy ilyenkor már a 
puha ágyban pipázzék. 

A vacsoránál ma kevesebbet beszéltek, 
mint tegnap; valami furcsa elfogultság lett 
at rá fölöttük, nem1 igen találták meg a régi 
hangot, kevesebbet tréfáltak és löbbet udva-
riaskodtak egymással s péha percekig szót-
lanok maradtak, mintha mindketten valami 
fontos vallomásra készülnének. András bele-
belekezdett ugyan valami mesébe, La Rosier 
kisasszony néha ok nélkül felkacagott, dé 
a meleg meghittség, mely tegnap oly drága 
harmóniával lebegett a fehér asztal fölött, 
ma minduntalan kizökkent a sineiből. 

(Vége következik.) 

Asz u f Royal Orfeum 
A főváros az u j szezonnal egészen u j 

színházakkal is gazdagodik. De nemcsak 
ujj színházak nyílnak, hanem a régiek is 
egészen uj köntösben várják a publikumot 
Ezek közül is igazi művészi és építészeti 
remek a Royal-Orfeum, amelyet az igazgató-
ság igen nagy költséggel alakíttatott át. 
A vezetőknek az volt a céljuk, hogy a ma-
gas nivóju műsorhoz és az orfeum művészi 
intencióihoz méltó keretet adjanak külső-
leg is. - * 

Alkalmunk volt megnézni a befejezéshez 
közeledő átalakítási munkálatokat és kon-
statáljuk, hogy valóban mindenki számára 
meglepetés lesz az u j Royal-Orfeum. Ami 
az első pillanatra megkapott bennünket, 
az a szinte vakitó fehérség, amely elönti 
a falakat. A fehér szin dominálja az egész 
nézőteret, mindössze csak arannyal (festett 
művészi ornamentumokkal tarkázták. A szék-
sorok a legkényelmesebben helyezkednek 
el; az erkélyeken és a földszinten is min-
denütt a legnagyobb kényelem. A színpadot 
is ujolag szerelik fel a modern színpad-
technika minden elképzelhető lehetőségé-
vel. Kibővítették a szellőztető berendezé-
seket és amennyit u j díszletek készítteté-
sére fordítottak, abból már egy külön szín-
házat lehetne építeni. 

Általában minden, ami az orfeum ké-
nyelmi és művészi berendezkedéséhez tar-
tozik, a legelőkelőbb európai nivót is fe-
lülmúlja. Az uj szezonban, ismét állandó 
zsúfolt házak fogják honorálni az orfeum 
igazgatóságának törekvéseit. 

A p A r i s b a n : Rouge des Cocottes 
f ű B J B PESTEN: 

K e M s t l u 
Étkezés • 
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Naponta egyszeri használat 
Gyártja : Sphinx-müvek részv.-társ. 
Telefon: 128—00. Kérje mindenütt 

Szemölcs-, hajszál-, mitesser-irtó specialista 
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Debrec^erabe kéne menni 
Dalosjáték három felvonásban 
Ir ía: FARKI A S IMRE (2) 

Sándor: Hü, ezt tán a görcs rángatja! 
Instálom, hun tetszett efejt a fene betegséget 
szerezni... vagy veszett kutya harapta meg. 

Tommy: Nen veszett, non kutya... come 
her... gyer ide (pénzt vesz ki) tudsz mi 
ran dollár? 

Sándor: Instálom nem vagyok én dok-
tor, tán a ludoktorhoz tetszene, itt van 
szomszédba, az biztosan kikúrálja. 

Tommy: Nem kell dokter, másképen se-
giteni nekem, mert mindjárt lehet baj, 
nagy baj. Nem meg jött mérges, kiabálós 
öreg ur, két szép, gyünyörü misszel? Very 
beautifull. 

Sándor: Instálom tessék értelmesebben 
— mi az a gyönyörű szép? Kutya? 

Tommy: Oh, no kutya, lány, nő. 
Sándor: Akkor már értem. 
Tommy: Öreg ur jön Szepes Iglóról, 

öreg urnák nem szabad1 engem látni, na-
gyobbik lánykát pedig nekem muszáj látni, 
mert én vagyok szeretni őt. Y love you. 

Sándor: Nem jött ide meg még senki. 
Tommy: Azt én gondoltam. Háromszor 

cseréltem friss lovakat, repültem, mint szél-
vész, utolértem a postakocsit. Öreg ur fe-
nyegette ernyővel kifelé kocsibul, én meg 
integettem befelé kocsiba a gyönyörű szép 
Grétének, Gréte vissza nekem. Mérges ur, 
öreg ur adta neki pofont, gyönyörű szép 
drága arcocskára. Egyszerre puff, kocsi ke-
rék kiesik, ők megállnak én jöttem tovább. 
Most itt vagyok tele szerelemmel szivem-
ben és egész üres gyomorral. Négy nap 
óta nem megettem semmit. Éhes vagyok. 

Sándor: Nohát azon hamarosan segítünk, 
van ám itt jóféle paprikás szalonna. 

Tommy: Very good. Csak egy baj, — 
itt nem megmaradhatok, minden pillanatban 
jöhet mérges öreg ur... maga engem el-

dugsz valahova. 
Sándor: Azon is segítünk te fránya ame-

rikánus. Ehun ni a fészer, ide tessék. Ej-
nye, ejnye Jutka te, nyissad mán ki. 

Tomfny: Goddam. Már itt is vannak, 
mondom. 

Tommy: Siess, siess, már jönnek. 
Sándor: Hát bizony, ide nem igen le-

het, nincsen más hátra, fel a fára, itt 
senki meg nem látja. 

Tommy: Fára... all right. 
Sándor: Jutka te, nyisd ki mán, ha. 

Mit kell csinálni? 

6. JELENET. 
Huber, Lotte, Gréte, Balogh. 

{Haber: 
Régi a Huber porta 
Már évek óta 
Nevezetes ! 

Gréte—Lotte: 
Nevezetes ! 

Huber: 
Ott nyilt ez a két rózsa 
Azt mondják róla 
Kellemetes. 

Gréte—Lotte: 
Kellemetes. 

Huber: 
Ez itt a Lotte, ez itt a Gréte 
Szerények szivüknek vágyai 

Gréte—Lotte: 
Ja, ja so ist es der Vater Huber 
És mi vagyunk a lányai 

Huber: 
A leányaim, a leányaimé a leányaim. 

Refrain. — Együtt: 
Egy tisztes polgár és két karcsú kisvirág. 
Ez a psaláSd, 

á á fényképészeti szaküzlet 
BUDAPEST, 
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Huber család. 
Egy tisztes polgár és két karcsú kisvirág, 
Hét vármegyébe messze hires a 
Huber család. 

Huber: Petztausend Element, verfluchter 
amerikáner, ich... sehean, geben, das ist 
doch zu viel, was der Kerl mit mir treibt 
se ein galingstrick... én majd megmondok 
neki, hogy ő (egy... szélhámozó, ein svind-
ler, ein Dieb, ein Spitzbub. 

Gr été: Äber Vater ! 
Huber: Ja ein Spitzbub és te is vagy 

egy olyan ein Spitzbub. 
Balogh: Guten Tag Herr Huber ! 
Huber: Semmi guten Tag. Isten jó nap. 

Én beszélem magyar, ha nem is tudok 
beszélni. Szepességi ember vót, lesz ezen-
túl is mindig magyar. Kruziturken noch 
am al. 

Gréte: Äber Vater! 
Huber: Ja, no. Bocsánat Herr von Balogh, 

vagyok diihös ember most, máskor nagyon 
jó ember, csak most dühös... so aufgeregt... 
nem har|agudni. 

Balogh: Eszembe sincs kedves Huber 
uram. Hé Sándor, Jutka, Ferke, Málcsi 
hamar csak. Hordjátok csak be a csomago-
kat. Szóljatok a nemzetes asszonynak. Ezek 
a lánykái? 

Huber: Ja ezek. Meine schöne gute Kin-
der. Ez a Gréte. Ez a Lotte. 

Balogh: Isten hozta magukat. Aztán mit 
kaparásznak ezek a lábukkal? 

Huber: Was kaparász, nix kaparász, még 
csak az kell, kaparász. 

Gréte: Äber Vater! 
Huber: Ja so. Bocsánat, pardon, ich bin 

so aufgeregt, (szeretetreméltóan) Ez nem 
kaparász, ez köszöngetés. 

Balogh: Nohát nálunk m|áls a módi, egész-
ségesebb, nem törik bele a leány dereka. 
Ilyen formán van ez, igy ni. Kinyújtom 
kezem, a kislány meg belecsap, a kis kezé-

vel, na csapjon bele kislánykám. 
Gréte: (kezet nyújt). 
Balogh: De nem igy, — amúgy ma-

gyarosan, jó eröset csapjon bele. 
Gréte: (Megpróbálja) 
Balogh: Mégerősebbet. 
Gréte: (Nevetve megteszi) 
Balogh: Igy ni. És jól megrázzuk, — 

igy-
Gréte: Jaj, de ez fáj. 
Balogh: Ez nálunk a parola. Szebb ez, 

mintha a derekát ficamitja. No és most ma-
ga kis Lotte. 

Lotte: Nem, nem kell. Vater ich fürchte 
mich. 

7. JELENET. 
Voltak, Nemzetes asszony, Málcsi. 

Nemzetes asszony: Ja j lelkem Huber 
uram. Mit látnak szemeim. Hozta isten, a mi 
szerény portánkon. 

Huber: Kinder grüssen. 
Gréte—Lotte: Kisztihand. 
Balogh: Kedves Huber uram, nem ugy 

szoktuk. 
Huber: Jaja, kinyújtom' a kezem, a nem-

zetes asszony meg belecsap azzal az áldott 
jóságú kezével. Na, na, csapjon bele egyet, 
magyarosat. 

Nemzetes asszony: Ämugy magyarosat. 
Huber: Ja, ja magyarosat. Jó, hogy meg-

tanultam, ha az a Spitzbub elém kerül, 
majd adok neki magyarosat, aber auf die 
packen, so ein haderlump. 

Gréte: Äber Vater! 
Huber: Ja so, bocsánat, pardon, ich bia 

so aufgeregt. 
Nagyasszony: Nincs baj lelkem, Huber 

uram! Âztàn mék lesz1 a lányom? 
Huber: Ez itt! Die andere kommt noch 

mir zuhaus. 
Nagyasszony: Gyere ide lelkem, te sze-

gény kis német. Hadd öleljelek meg — te-

MindenUtt kaphat * ? 
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remtőm, de hiszen maguk éhesek lesznek. 
Huber: Ja, ja das sind wir schon. 
Nagyasszony: Sándör, Jutka, Málcsi, te-

rítsetek gyorsan, itt az akácfa aló. 
Sándor: Ide-e, mér, hogy ippeg ide? 

Jobb volna odabenn, téns nemzetes asszony. 
Nagyasszony: Mibe nem ütöd bele az 

orrodat. Egy-kettő, dolgotokra ! 
Sándor: Hü, a kirelajszomát, e lesz csak 

a cifra! (Cselédek felteritenek, Sándor ne-
vetve néz az akácfára, ahonnan Tommy két-
ségbeesetten integet.) 

Nagyasszony: Hozzatok paprikás szalon-
nát, tepertős pogácsát, friss vajat szöllőle-
vélen. 

Balogh: Meg egy kis jófajta barack-
pálinkát. 

Sándor: Ehun ni! Igen finum. 
Huber: Hát aztán hol van a cseretyereg? 
Nagyasszony: Hm... hm.... 
Balogh: Hm... hm... így csak ki nem 

hozhatjuk Anyjuk, álmos, sápadt. Még meg-
ijednek tőle, mint valami rossz félétől. 

Nagyasszony: Hát készülődik, készülődik. 
Balogh: Tudja sógor, hogy izé... 
Huber: Was ist das: izé? 
Nagyasszony: Hát izé, hogy majd csak 

előkerül. No üljenek le lelkeim.. Töltsék 
má, na ! Kelmed' ä gazda. 

Balogh: Isten hozta sógor! 
Huber: Prosit Schwager. 
Balogh: Schwager? Äz már nem. 
Huber: Miért nem? Én vagyok magának 

sógor, maga nekem nem Schwager? Das 
»ersteh ich nicht. 

Balogh: Mer kelmed nimet. A német meg 
ha jóravaló — németsógor. Hanem ha már 
»alamiképen tisztelni akar, mondja, hogy 
szomszéd. Balogh szomszéd. 

Huber: Hát hogy vagyok én magának 
szomszéd, maga lakja Debrecenben nagy 
Péterfián, én meg Iglón auf der Winter-
strasse. 

Baloglmé: Nem is vagyunk mi igazi szom-
szédok, csak olyan lelkiek. 

Huber: Das is schon was. Mit tesz a»? 
Balogh: Az azt teszi — gondolom — 

hegy ez már döfi. 
Huber: Esz már töfi? Das is aber schön. 

Tanuljátok meg, esz már töfL 
Lotte—Gréte: Esz már töfi. 
Huber: Nicht war, schön? 
Loite—Qréte: Sehr schön! 
Baloghné: Hát csak egyenek lelkeim, lás-

sanak hozzá! Olyan ez a szalonna, mint a 
mandula. Most még sápadt a szegényke, 
de majd megperzseli itt a kisjányt az al-
földi nap. 

Huber: Was? Berzselget. Nekem ötet 
ne berzselgesse semmi. 

Gréte: Aber Vater! 
Huber: Ja, ja, ja — schon gut... (kitörve) 

már megperzselgette nekem valami... de én 
adtam neki perzselgetés.... tudja szomszéd 
nekem van egy üzlet, kelmefestő bolt — 
ganz ein gutes Geschäft és megjön a Lo-
nerth fiu Amerikából, olyan cipcer, mint én 
— kockát visel, gamason visel, er sagt, dass 
er ist Tommy Lonerth és kiakarja terjeszteni 
üzletét auf das ganze Magyarország és el-
akarja vinni nekem Grétét. 

Gréte: Aber Vater! 
Huber: Ja—ja—ja—schon gut. Jött nekem 

mindenhova. Akárhol voltunk auf der majá-
lis, hoch am Dachstein, überall — jött ne-
kem amerikánus zipszer pofájával. Fogtam 
Gi été, hoztam ide magyar szóra. És jötte 
utánunk ide is. Bele ütöttem neki kocsiba 
mit dem schirm és mondtam neki, hogy 
ő egy einbrecher, ganz gemeines Kerl, de 
eltört kerék és mi ott maradtunk az uton, ő 
meg rohant tovább. Ugy látszik eltévesz-
tette az utat. Jó, hogy ide nem jön — der 
gauner. Én nekiszurnék, mit der Gabel, 
(nagy recsegés, ropogás, Tommy leesik a 
fáról, az asztal közepére.) 

Tommy: Good bey! 
(Folytatjuk.) 
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AZ INTIM KABARÉ SZEZONNYITÓ 
MŰSORA. Szombaton, augusztus 28-án tart-
ja megnyitó előadását az Intim Kabaré 
kedves és tehetséges művészgárdája. A mű-
sor minden egyes száma finom, decens és 
szórakoztató. A reorganizált társulat nagy-
szerű tagjai között ismét viszontlátjuk a 
tehetséges Szeles Elzát, az ügyes Virágh 
Rózsit és a pcfnpás kómikát: Kürthy Terézt. 
A férfiak között a kiváló főrendezőt: Dok-
tor Jánost, Arányi Józsefet, Kiss Alajost 
és Alpár Jánost. A régi kipróbált gárdán 
kivül egész sereg uj tagot szerződtetett 
Leopold Gyula igazgató. Patkós Esztert, 
Betegh Böskét, Szabó Bäbyt, Tihanyi Osz-
kárt , a kolozsvári Nemzeti Szinház volt ren-
dezőjét és Németh Nándor kémikust, a Pé-
csi Nemzeti Színházból, aki u j kedvence 
Jesz a kabaréba járó publikumnak és Vigh 
Miklóst. Két vendégművészről is meg kell 
emlékeznünk: Harsányi Rezsőről, a Belvárosi 
Szinház nagy művészéről és Sugár Teriről, 
az Andrássy-uti Szinház művésznőjéről. 
Mindketten Egyed Zoltánnak «Nem akar el-
menni» cimü bájos egyfelvonásosában sze-
repelnek. A gazdag műsor másik három 
darabja: «Zozó hozománya», Fechner Ágos-
ton operettje, Balassa Emil elsőrangú for-
dításában, Szeles Elzával a címszerepben, 
továbbá «Mr. Le welly n», Juhász Árpád ér-
dekes és fordulatos vígjátéka, játsszák: Ti-
hanyi Oszkár, Vigh Miklós, Kiss, Arányi 
és Szabó Baby, végül «Jé, a Panni!» — 
Zampach ötletes bohózata, Kalmár Tibor 
átdolgozásában Szeles Elzával, Betegh Bös-
kével, Kürthy Terézzel és Doktor Jánossal 
kerülnek szinre. A magánszámok mindegyike 
elsőrangú. 

GELLÉRT LAJOS MOZIAKADÉMIAJA 
hat havi kurzusra megnyílik. Tehetséges 
növendékek korlátolt számban szeptember 
15-ig jelentkezhetnek, csak hétköznapokon, 
délután 1—6-ig V., Akadémia-utca 3. /. em. 
alatt, ahol részletes felvilágosítást adnak. 

KALDORY ISTVÁN zeneszerző zongo-
ratanfolyama f. é. szeptember hó 1-én 
újból megkezdődik. Beiratkozás egész nap. 
Vilmos császár-ut 46. II. 7. alatt. 

AZ ERÉNYI - ROSSI ROSINA magán-
énekiskola (Erzsébet-körut 4 0 - 42.) 1920. 
szept. 6-án kezdi meg a tanítást. 

KABARÉ HEVESEN. A Hevesi Polgári 
Társadalmi Kör az elmúlt héten nagy ka-
baréestét rendezett a Hevesen nyaraló Har-
sányi Zsolt védnöksége alatt. A kitűnő iró 
igen "élvezetes estét szerzett a hevesiekiiek, 
végigkonferálta az est műsorát, legújabb 
Poe-forditását is felolvasta, azonkívül pom-
pás hevesi aktuális strófákat irt az est pri-
madonnájának, a szép Nánássy Mihály né 
huszáralezredesnének, aki két műdal el-
éneklésével is tomboló sikert aratott. Har-
sányi Gréte és Prihradny Artúr egy alkalmi 
párjelenetet adtak elő roppant kedvesen. 
Réczey Magda, Holló Imre, Krausz La-
jos, László László, Orosz Mihály, Nagy 
Lajos voltak még az est kitűnő főbb szerep-
lői. A kabaré több ezer koronát jövedelme-
zett a hadifoglyok hazaszállításának alap-
jára. 

SOMOGYI ADRIENNE operaénekesnö és 
zongoraművésznő zeneiskolájában (Felsőer-
dősor 9. II. emtelet). a beiratások zongora, 
ének, hegedű stb. tanszakokon naponta 10— 
12-ig és 2—6-ig tartanak. 

KOVÁCS KAROLY, a kiváló zeneszerző, 
zeneiskolájában (VII. Thököly-ut 80.) meg-
kezdődtek a beiratások. Főtanszakok: he-
gedű, zongora, gordonka, ének. 

MŰVÉSZKÉPZŐ címen modern szabású 
szinésziskola nyílik meg szeptemberben a 
Hegedűs Sándor-utca 17. szám alatt. Az 
intézet célja magasabb egyéni kiképzést 
nyújtani a tömegtermelés helyett. A tanítás 
az opera, operett, tánc, dráma és vígjátéki 
szakokra vonatkozik. Kiegészítő része a 
mozi és a kabaré. Rendez az intézet mű-
kedvelői tanfolyamokat és idegen nyelv-
kurzusokat is. Az oktatást művészeink leg-
jelesebbjei vállalták. A teljes színpadi ki-
képzés egy évre terjed. Beírás mindennap 
délután 3—5-ig. A «Művészképző» igazga-
tónője Hollósáé de Grobois Nandine. 

SOMOGYI MÓR ZONGORAMŰVÉSZ Ze-
ne-Konseryatoriumában (Erzsébeí-körut 41. 
szám alatt) a Ibeira'.ások megkezdődtek és 
a zongora, ének, hegedű stb. tanszakokon 
naponta déletőtt 9-től este 6-ig tartanak. 

P o l o s k a i r t á s n á l 
l e g n i e g b i a h a t ó b b 

ió»én 16-S5 D I T S I C H S T E I N 
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S z e r k e s z t ő i ü z e n e t e i t 

(E rovatban készséggel adunk felvilágosí-
tást 5 színházi vonatkozású kérdésre. Kézira-
tokat, rajzokat nem adunk vissza és azok 

megőrzésére nem vállalkozunk.) 

Mary B. Címe : Royal-szálló. — Pápai kis 
kíváncsi. 1. 1894-ben született. 2. Nem. 
3. Pesten. — Kis türelmetlen. Nálunk nincs 
meg. — A. Zelma. A szinház nem hajlandó 
elárulni, a mi érthető is. Tessék türelemmel 
lenni. — Életpálya. 1. Havi 600 K-tól fel-
jebb. 2. Igen, feltéve ha az illetőnek megfe-
lelő hangja, alakja és intelligenciája van. 3. 
Szeptember első hetében, jelentkezzék a szín-
házi titkárnál. 4. Nem akadály, 5. Igen. — 
Sz. Edith. 1. Ugyanannyi, amennyire egy 
színdarab felvonása terjed. 2. Az előbbit, a 
többi a rendező dolga. 3. Mindkettőé. 4. Igen. 
5. Nem. — T. Ilonka. 1. Mert pihennek. 2. 
Egyelőre ö se tudja. 3. Nem haragszik, — 
Hü olvasó. Odry Árpád 1878. január 6-án 
született Budapesten. Atyja hires énekművész 
volt és hosszú ideig működött a Nemzeti 
Színháznál. 2. Még nincs megállapítva. Ha 
aktuális lesz, megírjuk majd. 3. Siófokon 
nyaral. 4, Karlsbadban van még és csak 3 
hét múlva jön haza. — Újpesti. Megírtuk. 

— Doktor. A pipázás még 1846-ban is meg 
volt engedve a vidéki színházakban, amiről 
igy ir a régi krónika : „A színházba nincs egy 
érdekesebb estve, hogy faluról be ne rándul-
nának, pártolni túlzó követelés nélkül, s él-
vezni, a mennyiben azt tehetik a sürü do-
hányfüstgomolytól, mellybe őket az urak és 
úrfiak — mint nymphákat fellegfátyol közé — 
köríteni s a játékosokat köhögésig boszan-
tani elég udvariatlanok. A színész ez ellen 
szólani fél, nehogy pipázni szerető közönsé-
gét kockáztassa". Pesti Divatlap, 1846. 560 old. 
De nemcsak a vidéken uralkodtak ilyen ál-
lapotok ! A Budai Színkörről is találunk érde-
kes feljegyezni valót 4 évvel később : „A bu-
dai nyári színkör folyvást füstöl. Azaz, a 
színházi közönség dohányzó része parányit 
sem akar engedni régi gyakorlatából. Mint 
hallatszik, a nők két rőfnyi hosszú folya-
modvánnyal fognak föllépni az illető helyen 
a bosszantó gyakorlat ellen, vagy pedig con-
amore ők is — pipázni fognak." (Pesti Napló 
1850. május 13-iki közlése.) — K. Margit, 
Újpest, Ajánljuk Guthi Sománé énekiskolá-
ját ; cime : VIII ; Rákóczi-tér 6. — N e w York. 
1. Á 80-as években. 2. 1915-ben. 3. Ennek 
elmondására itt nincs terünk. A régebbi 
Színházi Elet-bői ki lehet keresni. 4. 1910-
ben a Budai Színkörben. — H. Rózsiba, 

TURUL ( ( 
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JEf M E Z K Ö L C S Ö N Z Ö I N T É Z E T 

Tulajdonosok: TAP0LCZAI DEZSŐ, a Városi szinház h. igaz-
gatója és ALMÁSSY ENDRE, a Szegedi szinház v. igazgatója 

VII., Wesselényi-utca 24. szám 
Telefon: József 36-70 
Üzleti őrák: d. e. 9—12-ig, d. u. 3—6-ig. 

Magyarország l e g n a g y o b b 
Je lmezkö lcsönző vállalata. 

Férjhez nHnr menni ? Akar nősülni ? 
Kérje 204-es b iza lmas k imuta tás t adatokkal, a rcképekkel . 
DAVIDOVÍCS, Erzsébet-körűt 17. (Cégjelzéstelen) 

Hölgyfodrászat ondulációval , ha jmosás , manikűr , s z í p -
ségápolás és fagykezelés . Mérsékel t á rban , elsőrangú 
munka . Tan í tványok tel jes k iképzés re fe lvé te tnek . Cim: 
S í é n f é n é , V i . , K o r n Ede-uica 1 2 . sz. 

Brilliánsokat, gyöngyöket, 
n l o + t m - á i ékszereket mindenkinél drá-
p i d l l l l d l , Bábban vesz SZÉKELY EMIL 
ékszerüzlete Budapest, Király-utca 51. Teréz-
C i m r e ° t e s s é k S f i g y e l n i ! Te le fon JóZSef 1 0 5 - 3 5 

villannyal utónyora n é l k t i 
S n í ( a ^ . » & ® S S « S P í C 2 f c szemölcsöt , pa t tanás t , fa 
gyást , szeplöt , végleg eltávolit G Á O G kozmetikai inté" 
zet , Muzeum-köru t 18. Szépségápolás , ráncok el távol i l 
tása Emai l borogatóvizzel . Börfehér i töcrém-ouder , s zao l 
pan, hajel iávo:i tószer , az összes szépségápoláshoz szük3| 
séges szerek szétküldése. < Telefon : 102-87 

AP E Ä Ü L WStëïYE : 

R A H Y P I L L E 
"' A TIVOLIBAN 

Ä 1 * î890- ^ i F E L E M Y K Ü 8 S Ö L Y 
a -'»«»• 
! Kábükliii : FELÜK'/ üswyoik 

színházi vállalatai 

fPaince Theatre Building, Ne«/-yerk 
M a g i e r , színműveket, ©perei teket ssiarehor., drámai és zenei fcáiűnö» 
ségeket Amerikában és Kanadában. Színműveket vesz és elhelyez. 
Megszerzi amer ikai d a r a b o k előadási Jogát Magyarország terü le tére . 
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Szolnok. Ugy, hogy a mozi-szakmában gya-
korolná magát. Ezt pedig csak ugy lehet el-
érni, ha valamely iskolában az előképzett-
séget elsajátítaná és azután megfelelő helyre 
szerződést keresne. — P. O'.g.i, Szeged. 
A Színházi Élet-ben készséggel válaszolunk 
a nem előfizető olvasóinknak is, de csak 5 
színházi tárgyú kérdésre, — Ili 1. 8 év óta 
működik a pályán. 2. A feltételek különbö-
zők, a fő dolog a tehetség, a rátermettség. 
— Tbália papja. A harangozás különösen a 
népszínművekben sokszor fordul elő. Haran-
gozni ugy szoktak, hogy egy üveg-harangot 
megütögetnek egy-egy himbélás után vékony 
pálcikával, melynek végén parafadugó van. 
Ha nagyszabású harangzugásról van szó, 
akkor a szinpad különböző oldalán egy-egy 
létrára felaggatnak különböző hangú acélru-
dakat, amiket vastag fakalapáccsal ütögetnek. 
A sokfelől felhangzó harangbugás azután oly 
hatást idéz elő, a milyent a való életben 
szoktunk hallani. — D. Zol tá i . A Színházi 
Életre az év bármely szakában lehet előfi-
zetni. Tessék ez irányban a kiadóhivatalnál 
érdeklődni. — H. B. Debrecen. Az agyon-
játszás kifejezés arra értendő, hogy a szinész 
szerepét túlságosan kiszínezi, erőszakoskodik. 
Oka ennek az, hogy nem tudta az iró inten-
cióját felismerni, tehát más utakon jár, mint 
a hogy tulajdonképen kellene ; egyénien, sti-
lus nélkül játszik, ez a játék azonban művé-
szietlen, félreértett munka. — G. I. Galetta 
Ferenc cime: Déry-u, 11. II. 5. — P. E. 
imádó. 1 Székelyhidon született (Bihar me-
gyében.) Iskoláit Nagyváradon és Kolozsvá-
rott járta. 2. Ez magánügy. 3. Operett-szere-
pekben. 4, Elvált. 5. Majd közöljük a Szín-
házi Élet-ben. — Éves előfizető. Accord= 
hangzat, összhang, harmónia ; a latin chorda 
(hur) szóból ; vagyis több különböző magas-
ságú hangnak együttes megcsendülése. 

Sszin&ássi Képrejtvény 
Megfejtési határidő 1920 szeptember 3. 

A megfejtést lapunk 1920 évi 37. számában 
közöljük. 

A megfejtők között a következő dijakat sor-
soljuk ki : 

I. dij : Egy színdarab 
II. dij : Egy kotta 

III. dij : Egy fénykép 
A Színházi Élet 1920. 33. számában közölt 

rejtvény helyes megfejtése Vendégszereplő. 
Helyesen fejtették meg 451-en. 
Az első dijat Janicsek Rózsika (III., Kórház-

utca 1), a második dijat Hirschberger Ilonka 
(VII., Dob-u. 108), a harmadik dijat Katona 
Pál (V., Visegrádi-u. 16) nyerték meg. 

Szerkeszti: INCZE SÁNDOR. 
Kiadja a .Színházi Élet" r.-t. 

Poloskairtásnál 
legmegbízhatóbb 

DITRICHSTEIN Telefon : 
lózsef 116-55 

Szabni, varrni tanítok magántanulásra, tanköny-
*em kapható, varrónőknek, tanulóknak külön tanfolyam 
B. GEIGER ETELNÉL, K á r o l y - k ö r u t 10. s z á m . 

K E R T M O Z I 
(VárosSigetl fasor és 
Aréna-ut sarkán) 

Hetenként uj miisor! 

Szakorvosi 
VU. Dohány-utca 39. 

rendeld 
intézet. 

Rendel: 11-1 és 4 - 7 órátg. 

E s t é l y c i p d k g e r ö h é l , 
Budapest, Kossuth Lajos-u. 4 

< 2 m o d e r n c i p ő t t e z i i i é 
Legújabb 

Ú j v á r i s l á g e r 
hanglemezen 
Vegye meg 

ÍIES jól ßkar mulatni 
Feliege Mihály 

gramofon osztályában, 
B u d a p e s t V I I I . J ó z s e f - k ö r u t 9 . 

Hangszer 
Otthon 

Nyomta Kultura könyvkiadó és nyomda r.-t. Budapest, V., Visegrádi-utca 3. Telefon 13-31. 






