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Az állami színházak programmja 
— Ambrus Zoltán és Kerner Isíván a jövő évadról -

Budapest színházaiban mér megkezdődött 
az élet, csak a két állami színház tartja még 
előkelő némaságban zárva kapuit. De bent 
a kapuk mögött már hangosak a folyosók, 
a színpadokon délelőttönként felgyulladnak 
a rivalda lámpái és az Andrássy-uti 
szfinkszek is felébrednek nyári álmukból, 
mikor a mögöttük felhangzó zenére fülelnek, 
mely hangosan és követelőzve szökken ki a 
nyitott ablakon az őszi napsugárba. A munka 
megkezdődött már a Nemzeti Színházban 
is, az Operaházban is. Mind a két helyen, 
a magyar színházi művészet vezető empó-
riumjai, javéban készítik elő az uj évadot, 
amelynek kezdete még várat magára, de 
mire e sorok megjelennek, a Nemzeti Szín-
ház függönye már szétlibben esténként a kö-
zönség előtt és nem telik bele két hét, az 
Operában is felcsendül Erkel zenéje, mely 
stilusosan fogja fölavatni a szezónnyitást. 

Ambrus Zoltán — a Nemzetiről 
Kapunyitás előtt ellátogattunk mindkét 

színházhoz, hogy megtudjuk, mit hoz az uj 
színházi évad. A Nemzeti Színházban Ambrus 
Zoltánhoz fordultunk, aki kérdésünkre a kö-
vetkező érdekes kijelentéseket tette : 

— Egyelőre csak az uj évad első hónap-
jainak művészi programmját ismertethetem 
a nyilvánossággal. A színház jövő évi mun-
karendjére vonatkozólag ugyan teljes és vég-
leges tervezetet készítettem, azt jóvá is hagyta 
már a vallás- és közoktatásügyi miniszter, 
de arra még nem kaptam felhatalmazást, 
hogy ezt a széleskörű programmot nyilvános-
ságra hozzam. Kapunyitás után, mint az első 
hét műsorából is látható, a műsor ismert, 
népszerű darabjait változatos egymásutánban 
hozzuk szinre. Szeptember második felében 
megkezdődik a repertoárnak reprizekkel való 

fölfrissitése. Az első felújítás Rostand rég 
nem játszott, népszerű verses drámája, a 
„Cyrano de Bergerac" lesz, melynek címsze-
repét most is annak eredeti magyar kreálója, 
Pethes Imre fogja játszani, Roxane szerepé-
ben pedig Váradi Aranka mutatkozik be. 
Október elején felujitjuk a Rákosi-jubileum 
alkalmából az „Endre és Johanná"-t, mely-
nek főszerepeit Kiss Ferenc és Márkus Emília 
játsszák. Szeptemberre terveztük Shakespeare 
„Vihar '-jának reprizét is, de ezt Hevesi Sán-
dor betegsége miatt egyelőre el kellett ha-
lasztanunk. Jászai Mari gyengélkedése miatt 
nem tarthatunk egyelőre próbákat az uj évad 
másik érdekes reprizéből, Schiller „Stuart 
Máriájá"-ból sem. Különös érdekessége lesz 
ennek a repriznek az, hogy a címszerepet 
nem, mint eddig, Jászai Mari fogja játszani, 
hanem Márkus Emilia, Jászai pedig vissza-
tér Erzsébet szerepéhez, melyet szintén ját-
szott már a múltban. Az emiitetteken kívül 
tervbe vettem még egy rég nem játszott 
Shakespeare-dráma felelevenítését, de hogy 
a „Lear király" lesz-e az, vagy a „Julius 
Caesar", azt még nem tudom. 

Az újdonságokkal persze az idén is csín-
ján kell bánnunk. Az uj darabok kiállításá-
nak rendkívül megnövekedett költségei nem 
engedhetik meg azt a fényűzést, ami a múlt-
ban egyáltalában nem volt szokatlan a Nem-
zeti Színházban, hogy egy évad keretén be-
lül tíz-tizenkét újdonságot hozzon szinre. A 
most kezdődő évadban csak négy-öt uj darab 
bemutatását tervezem, Pékár Gyula „Danton" 
cimü uj, történelmi színjátékának bemuta-
tójára készülünk. A darab címszerepét 
Ivánfi Jenőnek osztottam ki, a női főszerepet 
pedig Bajor Gizi játssza. Második eredeti 
ujdonságunk Hevesi Sándor „1514" cimü tör-
téneti drámája lesz és a szezon második fe-
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lében kerül a sor Herczeg Ferenc uj müvé-
nek, a „Sirocco" cimü háromfelvonásos szín-
műnek bemutatására. Az idegen szerzők 
közül talán Strindberg, vagy Tolsztoj kerül 
bemutatóra. Az elsőtől „Húsvét" cimü drá-
máját, utóbbitól „A sötétség országá"-t sze-
retném előadatni. Erre nézve a döntés még 
csak később fog megtörténni. A színházat a 
legszebb reménységekkel nyitjuk meg. A ta-
gok a nyári vakációról nagy és lelkes mun-
kakedvvel tértek vissza és valamennyit át-
hatja az a nemes akarás, hogy komoly mű-
vészi munkával szolgálja az ország és a 
nemzeti színjátszás kulturáját. 

Kerner István — az Operáról 
Az Operaházban a nagy tradicióju színház 

uj művészeti vezetője, Kerner István főzene-
igazgató fogadott bennünket és kérdésünkre 
a következőket jelenlelte ki : 

— Művészi programmot ez idő szerint igen 
természetesen nem adhatok. A mai idők és 
a mai viszonyok nem teszik lehetővé azt, 
hogy az Operaháznál nagyobbszabásu mű-
vészi tervezetet dolgozzunk ki költséges új-
donságokkal, parádés premiérekkel. Az én 
programmom csak az, hogy kifogástalan, jó, 
becsületes, komoly művészi színvonalon álló 
előadásokat nyújtsak a közönségnek és ezzel 

SIMONYI MÁRIA UJJ KÁLMÁN 
(Sonja) (Chesterfield) 

BELVÁROSI SZINHÁZ: „POLITIKUSOK" 
(Angela fotografia) 

szolgáljam a magyar zenei kultura ügyét. 
Minden reményem meg van arra, hogy ez 
sikerülni fog, mert igyekvő, derék és tehet-
séges művészgárda áll rendelkezésemre és 
nekem csak az a feladatom, hogy megálla-
pítsam, kit mire tudok legjobban felhasználni. 
Egyelőre a régi repertoár-darabok kerülnek 
ismét előadásra. Ezekre készül már most a 
művészi személyzet. 

— A tenorista-kérdést, az Operaháznak, 
ugy látszik, örökös problémáját, azt hi-
szem, végre sikerül majd teljes megelége-
désre megoldani. Értem ez alatt a hőstenor 
kérdését, mert hiszen a többi szerepkörre 
Környey Béla és Székelyhidy Ferenc szemé-
lyében kiváló énekesek állnak''rendelkezé-
sünkre. A wagneri hősök tenorszerepeit 
Pogány György fogja énekelni, aki már a 
múltban ismételten kedvező sikerrel szerepelt 
az Operaház színpadán és akinek pihent 
hangjától most sokat várok. Régi, hires sze-
repeiben föl fog lépni időnként Anthes György 
is, aki most ismét szerződtetett tagja az 
Operaháznak és mint színpadi vezető (Büh-
nenleiter) tagja az igazgatóságnak is. Anthes 
mellett, aki az egész színpadi vezetést ke-
zében tartja, természetesen rendező is mű-
ködik. Erre az állásra reaktiváltuk Mihályi 
Ferencet, az Operaház volt baritonistáját, 
aki rendezői minőségben is sok hasznos 
szolgálatot tett már a múltban az intézetnek. 
A zenekar élén a java munkát természetesen 
magam vállalom. Segítségemre vannak Szikla 
Adolf, Rékai Nándor, Fleischer és Pető kar-
mesterek. 

— Az évad első eseménye még szeptem-
berben Rákosi Jenő és Szabados Béla „A 
bolond" cimü operájának reprize lesz, ame-
lyet a főváros összes, színházaiban rende-
zendő Rákosi-jubileum alkalmával adunk 
elő. Decemberben, Beethoven születésének 
százötvenedik évfordulója alkalmából az 
Operaház a Filharmóniai Társasággal kar-
öltve nyolcnapos Beethoven-ünnepet rendez. 
Az Operaházra ebből két este jut : az egyi-
ken előadjuk a Fidelio-1, a másikon pedig a 
Prometheus-balletet, amely előtt a Promet-
heus-zene motívumaiból készült III. Szimfónia 
is előadásra kerül. Ugyancsak decemberben 
lesz valószínűleg Mozart „Figaró lakodalma" 
cimü operájának reprize is, amelyre már a 
mult évben készült az Operaház. 
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Politika . . . . szavak, fantasztikus jelzők, 
és gesztusok és dicsőség, és könny, és vér, és 
minden, ami csúnya, erőszakos, kétszinü, 
gonosz. Es a politikus. Rajongó, aki szép 
szavakon és gesztusokon keresztül könnyel, 
vérrel, szivekkel játszik. Erről — a politiká-
ról, s a politikusokról — irt színdarabot 
Lawrence B. Pierson, ezzel a jelzéssel : 
„amerikai dráma." Amerikai ? hát Ameriká-
ban más a politika, mint Európában ? Nem, 
mindenütt egyforma : csúnya. 

Egy amerikai város hotelljének hallja a 
szinpad. Ebben a szállóban lakik Chesterfield 
miniszter (Ujj Kálmán) a rettegett politikus 
családja és ugyancsak itt szállt meg az el-
lenzék vezére, Pascal (Gellért Lajos) is hoz-
zátartozóival. Választás van a városban, a 
két ellenfél itt fogja összemérni erejét. Hosszú 
évek óta tart közöttük a harc, már a végső 
elkeseredéssel, életre, halálra. Valamikor ba-
rátok voltak, a politika választotta el őket. 
Gyűlölik egymást, a gyermekkori emlékek 
rég elhalaványodtak, már csak parlamenti 
szónoklatokra emlékeznek, ahol támadta, 
gyilkolta, vádolta egyik a másikat. Most i s 
összemérik majd erejüket, s mindkettő teljes 
erővel készül a küzdelemre. 

Chesterfield van hatalmon, őt segiti az 
egész állami rend, gazdag ember, aki pénz-
zel dolgozhat, viszont Pascal ereje, gazda-
sága a határtalan lelkesség, becsületesség. 
Ő nem pénzzel dolgozik, csak szóval és tol" 
lal, de micsoda ellenfél mégis ! 

Kora délelőtt van. Pascalék ülnek a hall-
ban, az apa, felesége, a fia és a lánya. Be-
teges szenvedő ember Pascal, mér fáradt, 
s minden vágya, visszavonulni végre a po-
litikától, vatami kis birtokra, ahol gyümölcs-
fákat oltana, rózsákat termelne. Családja is 
kéri, de Pascalnak még maradnia kell. 
Chesterfield még nincs legyőzve. Hed-

vig (Nagy Margit) Pascal lánya, francia da-
lokat énekel apjának, hogy felvidítsa kissé, 
közben nagybátyja Róbert (Pethő) arra kéri 
apját, adjon neki tizezer fontot, hogy önálló-
síthassa magát. 

— Megkapod a tizezer fontot — mondja 
a politikus, pedig nincs pénze, s egyelőre 
fogalma sincs, honnan szerbi meg az össze-
get, mely a fia boldogulásához szükséges. 

A szállóban tartózkodik egy Gregori (Har-
sányi) nevü kétes alak, valami földbérlő, 
aki Pascal pártjához tartozik, harcias ellen-
zéki, aki martirnak tarlja magát. Szónokla-

GELLÉRT LAJOS (Pascal) 
Belvárosi Szinház: Politikusok 

(Angclo fotogr fai 
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tokát vág ki folyton folyvást a kormány és 
Chesterfield ellen, s közben állami bérletek-
ről álmodozik. Egyelőre Pascalon keresztül 
akarja ezt a bérletet megszerezni, de rosszul 
áll az ügye, mert a zsűri, amely az állami 
bérletek fölött rendelkezik, nem találta kie-
légítőnek ajánlatát. Az ellenzék vezére 
— pedig csak egy szavába kerülne, — nem 
ígérhet neki semmi biztosat. Nem fejezhetik 
be Gregori és Pascal a tárgyalást, mert jön 
Chesterfield, lányával Sonjával (Simonyi 
Mária), fiával Rikárddal (Zilahy Pál) és pártja 
két vezető emberével Wéberrel (Matány) és 
Torreval (Szeghő). Az ellenfelek az ajtónál 
találkoznak : 

— Hogy vagy, Pascal ? 
— Köszönöm, jól, Chesterfield. 
És kezet fognak, mint közömbös ismerősök. 
Weber öklét rázza Pascal után. Ez az a 

férfi, aki annyi kellemetlenséget szerzett mér 
pártjának, akit nem lehet eltenni az útból, 
se szóval, se pénzzel, ez az a megveszteget-
hetlen Pascal, aki most is nagyon kétségessé 
teszi a kormánypárt győzelmét. 

HARSÁNY! REZSŐ (Gregori) 
Belvárosi Színház : Politikusok 

(Angelo fotográfia) 

PETHEŐ ATTILA — SIMONYI MÁRIA 
(Róbert) (Sonja) 

Belvárosi Színház: Politikusok 
(Angelo fotográfia) 

Rikárd az egyetlen, aki nem gyűlöli apja 
ellenfelét. A politikát gyűlöli csak, apja azon-
ban nem engedi más pályára. Pedig Sonja, a 
lánya, inkább való lenne politikusnak. Ke-
mény, energikus, csupa acél, erő ez a ira-
tai és 'csudálatosan szép lány, tetőtől talpig 
az apja lánya. Energikus, önfejű, akinek 
csak egy ur parancsolhat : saját maga. 
Most is, amikor apja figyelmezteti, hogy ne 
nagyon érintkezzék Pascalékkal, kijelenti, 
hogy nem teljesiti ezt a kérést, mert — sze-
relmes Pascal Róbertbe. 

A második felvonásban Chesterfield egyik 
pártembere bejelenti a miniszternek, hogy 
látta, amint a hallban Sonja és Pascal Ró-
bert csókolództak. Chesterfield fel van há-
borodva, amikor beront a szobába Gregori 
azzal, hogy ha a miniszter biztosítja őt, 
hogy kap állami bérletet, bebizonyítja, hogy 
Pascal megvesztegethető és pénzért min-
den aljasságra képes. És előadja, hogy ma 
délután randevúja van a hallban Pascallal, 
akinek ő tízezer fontot ad azért, hogy pro-
tezsálja a bérleteket osztó zsűrinél. Chester-
field és pártemberei megvannak lepve. El-
fogadtatják Chestprfielddel az ajánlatot, át-
adatják a megjelölt pénzt Gregorinak és ér-
tesítik a rendőrséget. 

— Ki bujt végre a szqg a zsákból — 
kiáltja Weber diadalmasan s nem tudhatja, 



6 SZÍNHÁZI Ë L E T 5 

hogy a szerencsétlen Pascali csak az vitte 
erre a lépésre, hogy fiának megszerezze a 
boldoguláshoz szükséges összeget. 

Két detektív lesbe áll. Jön Pascal és át-
veszi a pénzt Gregoritól, A detektívek elő-
lépnek és a megdermedt Pascalt leleplezik. 
Egy pillanat csak és az ellenzék vezére 
észbe kap. 'Zseniális ügyességgel megfor-
dítja a vádat és jegyzőkönyvbe diktálja : ő 
akarta bebizonyítani, hogy Chesterfieldék 
milyen aljas módon akarják őt megkörnyé-
kezni. A szavai meggyőzik a két detektívet, 
távoznak. Pascal egyedül marad a színen 
S most jön a családja és 
jön Sonja Róberttel és be-
jelentik Pascalnak, hogy 
eljegyezték egymást. 

— Erre kellett apám a 
pénz ! Nősülni fogok ! — 
mondja Robert és keblére 
vonja Sonját, akinek az 
apja ép most állított halá-
los kelepcét az ő apjának. 

Pascal sokáig, merően 
nézi a két szerelmest, 
reszkető kézzel simítja 

>6á»g homlokát, aztán azt 
mondja : fáradt, vissza-
vonul a szobájába. És a 
következő percben revol-
verdörrenés veri fel a 
szállodát. Pascalék rosz-
szat sejtve rohannak ki. 
Sonja egyedül marad. 
Csend, aztán egy ur megy 
végig a szinen. Sonja 
hozzá rohan : 

— Uram ! Az isfenért ! 
Mi történt ? S a válasz : 

— Pascal ur agyonlőtte 
magát... 

Harmadik felvonás. 
Chesterfield megilletődve 
veszi tudomásul nagy el-
lenfelének tragikus halálát. 
Weber ur azonban nincs 
meghatva : 

— így kellett történni — 
mondja — el kell tűnni 
a politika szinteréről az 
ilyen alakoknak. 

A másik pártember Torre, azonban már 
nem ilyen kegyetlen. Nem gyilkosság volt 
az, amit most itt csináltak ?... És ezt meg 
is mondja a miniszterének. De a nagy 
vádló, Sonja, egyenesen azt vágja apja sze-
mébe, hogy ő a gyilkos ! 

— Te ölted meg !... De engem is meg-
öltél !... Nem vagyok a lányod többé !... 

Chesterfield kétségbe esve rohan el. Sonja 
egyedül marad, amikor jön Robert. Félve, 
remegve megy oda hozzá a lány — és a 
férfi eltaszítja. 

— Az apád lánya vagy ! Az apádé, aki 

NAGY MARGIT (Hedvig) 
BELVÁROSI SZÍNHÁZ : ,.POLITIKUSOK" 

(Ange'o fotografia) 
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meggyilkolta azt a szerencsétlen embert, az 
én apámat, aki ott fekszik fenn a szobájá-
ban, átlőtt fejjel és az anyám ott ül mel-
lette s nem lehet erővel sem elhurcolni tőle. 

Sonja sírva borul a férfi elé, de az elfor-
dul tőle s egy gesztus jelzi csak, hogy vége, 
mindennek örökre vége... 

A leány lehajtja a fejét, távozik. S pilla-
nat múlva zaj, sikolyok és hozzák vissza 
félájultan : Sorija le akart ugrani az eme-
letről. Róbert most mér látja, hogy a leány 
nem oka semminek, hogy megakart halni, 
mert nem lehet az övé. Keblére öleli ismét 
a szegény, vergődő leányt, aki elfordul most 
már végleg az atyjától is, hogy egészen a 
Róbertté lehessen. 

És Chesterfield győzött... Legyőzte Pascalt 
és elvesztette a gyermekét... 

Ez Lawrance B. Pierson ur amerikai drá-
mája. Végig izgalmas, nagyszerű darab, 
melyet nagyszerűen játszottak a Belvárosi 
Szinház művészei. Különösen Simonyi Máriát 

MATÁNY - UJJ KÁLMÁN — SZEGHÖ 
(Weber) (Chesterfield) (Torre) 

BELVÁROSI SZÍNHÁZ: „POLITIKUSOK" 
(Angelo fotográfia) 

kell nagyon megdicsérni. Csodálatosan szép 
volt, egy erős és izmos amerikai miss, aki-
nek a húsán, a testén átvilágított az erő, az 
energia. S amikor összedőlt fölötte minden, 
amikor meg kellett utálnia az apját, az éle-
tet, amikor elfordult tőle a férfi, akit szere-
tett, felzengett a fájdalomban Simonyi 
Mária, maga volt a fájdalom zengő szobra s 
több még, az igazi asszony, a szenvedő, a 
szerencsétlen, a szerelmes. Pascal leányát 
Nagy Margit adta, leányos bájjal, igen fino-
man és tehetségesen. És külön meglepetés 
volt, ahogy énekelt. Énekesnőnek is első-
rendű Nagy Margit. Pascalnét Harm os Ilona 
játszotta mély művészettel. Az urak : Gellért 
Lajos, Ujj Kálmán, Petheő Attila, Harsányi 
Rezső, Matány Antal, Szeghő Endre, Zilahy 
Gyula és fia Zilahy Pál, mind kivételes tehet-
ségű művészek s jók voltak azok is, akik 
kisebb szerepeket játszottak : Szentiványi 
Kató, Farkas Alma, Horváth Sándor, Kállai 
Béla, Erdőssy Lajos, Andai Béla és Gár-

donyi Lajos. És Berkovits-
nét is meg kell dicsérni, 
ő csinálta Simonyi Mária 
stilusos, iztéses toillette-
jeit. 

A kifogástalan előadás 
dr. Bárdos Artúr érdeme. 
Csupa szin, elevenség, iz-
galom, lüktetés az előadás 
s mindenen ott a nyoma 
Bárdos dr. művészetének, 
avatottságának, rendező 
ötletességének. Hogy Law-
rance B. Pierson ur ilyen 
őszinte sikert aratott a 
Belvárosi Színházban, azt 
Bárdos Artúrnak köszön-
heti. 

Az első magyar szín-
társulat tagjai 1870 julius 
21. Kelemen László igaz-
gatása alatt Soós Márton, 
Ráth Pál, Ungvári János, 
Rózsa Márton, Bárányi 
Balázs, Popovits András, 
Nemes András. Horváth 
János, SzomorMáté, Fülöp 
István, Moór Anna, Ter-
metzky Franciska, Nagy 
Erzsébet, Nagy Mária. 
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PETHEŐ ATTILA (Róbert) SIMONYI MÁRIA (Sonja) 
- Belvárosi Szinház: „Politikusok" 

(Angelo fotogiafia) 
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Palásíhy elmondja mért jölí vissza Peslre 
Pár napon át városszerte egyébről sem 

beszéltek, mint Palásthy Irén házasságáról. 
Még egészen friss szenzáció volt ez a házas-
ság, amikor hirtelen egy még nagyobb 
szenzáció Hire terjedt . Palásthy Irén már 
vissza is jött Pestre — még pedig nem az 
urával, hanem — a vőlegényével. 

Épen ma akartam kipihenni a mult heti 
Palásthy-riportnak a fáradalmait. Négy na-
pig szaladgáltam; gyalog, kocsin, autón, 
Rákospalotára és vissza, a Hungáriába, 
amíg intervjut tudtam kapni Palásthy Irén-
től. Ma reggel arra ébredek, hogy Palásthy 
Irén visszajött Bécsből. Fuccs a pihenés-_ 
nak ! Gyerünk folytatni az intervjut. 

— No, ugy-e megmondtam, hogy nem-
sokára visszajövök, — igy kezdte, illetve 
folytatta Palásty a nyilatkozatot. — Maga 
úgyis hűségesen végigkísérte az egész tör-
ténetet, hát a Színházi Élet nek szívesen 

PALÁSTHY IRÉN ÉS BARTSCH -
amikor elutaztak Budapestről 

(Papp felvétele) 

elmondom a folytatást. Szerdán délután 
négy órakor érkeztünk meg Bartschal Bécs-
be és nyolc órakor már találkoztunk. Hogy 
kivel, ugy-e, azt ne is mondjam? Most 
is itt van mellettem. Olyan, szinte mozgó-
képszerü gyorsasággal történtek az esemé-
nyek, hogy nem is tudok most hamarjában 
mindenre visszaemlékezni. De rám nézve 
nem is fontos az, ami megelőzte ezt a 
napot; nékem csak egy ember fontos. Fele-
letet sem tudnék arra adni, hogy miért tör-
tént minden velem és körülöttem két hét 
alatt. Egyet azonban mondhatok: szivem, 
lelkem akarata szerint ugy van, ahogy 
tnost van. 

Valaki, aki együtt volt Palásthyékkal Bécs-
ben, feltétlenül megbízható pontossággal 
így mondta el az eseményeket: 

— Az esetnek az a főszereplője, akit a 
regényekben diadalmas hősnek szoktak ne-
vezni, kedden délután olvasta a Semmerin-
gen az «Est»-et, akkor tudta meg, hogy Pa-
lásthy férjhez ment és Amerikába indult. 
Abban a pillanatban, tudta, hogy ez nem tör-
ténhetett pusztán az Irén akaratából. Rögtön 
vonatra ült és Bécsbe utazott. Ott találko-
zott Marton dbktorral, akitől megtudta, 
hogy aznap érkezik Palásthy Bécsbe. Ez 
szerdán délután két órakor volt. A pesli gyors 
n'égy órára már Bécsben van, tehát gon-
dolta, hogy most már itt kell lenniök. 
Autóba ült, sorra járta a szállodákat. Nem 
is kellett soká keresnie. A Bristolban meg-
tudta, hogíy délután megjöttek, de már 
nincsenek otthon. Gondolkozott, hová me-
hettek? Természetesen csak színházba. Az 
Opera nem1 játszott, a Theater an der 
VVien-ben egy Lehár darat» megy, a Kari 
Theaterben az Ezüstsirály, biztosan ott lesz-
nek. Első felvonás után végignézte a né-
zőteret, de nem1 látta Őket. Az egyik páholy 
üre; vo't, a Pa 'á-thy kabátját látta a ' ogason. 
Gondolta, biztosan lenn van az öltözőben 
Kosárynál. Az öltözőajtó előtt találta Bart-
schot. Ismerték egymást. Látszólag Bartsch 
örült és azt mondotta: «Már régen szeret-
tem volna önnel beszélni, de sajnos, ön nem 
volt Budapesten. A feleségem1 sokat beszélt 
nékem önről, mielőtt megesküdtünk volna 
én a házasságunkhoz az ön hozzájárulását 
akartam kérni. Miután ez eddig nem tör-
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téri he tett meg, most, utólag kérem, ne ne-
hezteljen, amiért az Irént elviszem.» Äzt 
felelte, hogy csak akkor nyugszik bele 
a helyzetbe, ha Irén előtte kijelenti, hogy 
vele akar menni Amerikába ! Megegyez-
tek abban, hogy ezt szemtől-szembe meg-
kérdezik Palásthytól. Megvárták, atnig Irén 
kijött az öltözőből. Amint meglátta, hogy ki-
vel beszélget az ura, azt mondta, hogy 
vigye haza Pestre, még pedig nem az 
urával. Megkérdezték: válasszon kettőjük 
között, mindketten alávetették magukat az 
akaratának. Erre ismételten kijelentette, 
hogy nem megy Bartschal. Barsch, rövid 
megbeszélés után belenyugodott a dolog-
ba, azt mondotta, hogy néki csak az Irén 
boldogsága a fontos. Megegyeztek! abban, 
hogy Irént egy Bécsben lakói rokonához 
viszik, ott fogja bevárni, amíg mindént el-
intéznek. így is történt. Másnap délelőttre 
adtak találkozót egymásnak. Bartsch azon-
ban a megbeszélt időpont előtt felment 
Irénhez, kijelentette, hogy történjék bármi 
is, nem mond le rólcA. Már bie is vásárolt 
egész bőröndökre való ajándékot és milli-
ókat akart deponálni egy bécsi banknál, 
csakhogy Irén vele menjen. Közben a má-
sik- érdekelt is megérkezett Irénékhez. Né-
ki azt mondta Bartsch, egyezzen bele, 
hogy csak egy hónapra menjen vele Irén, 
ha nem akar a felesé;gie maradhi, akkor 
visszajöhet. Ismét Palásthyra bizta a vá-
laszt, de ő semmiképpen sem akart menni. 
Erre Bartsch azt mondta, hogy ő pedig 
semmiképpen sem bocsátja el Irént, nem 
válik. Miután sehogysem tudtak megegyezni, 
Irén azt kérte, hogy másnap délelőttre 
halasszák el a |ÖÖntést. Ugy egyeztek meg, 
hogy reggel kilenc órakor találkoznak mind-
annyian Palásthy rokonainál. Egész napi 'ár-
gyalásból látható volt, Bartsch nem fog 
belemenni, hogy Palásthy mással jöjjön 
vissza. Viszont Irén is kijelentette, hogy 
bármire hajlandó inkább, de nem megy 
Bartschal. Nemi volt más megoldás; a meg-
beszélt időpont előtt egy órával autóba ül-
tek és átjöttek az osztrák határon. Bécsben 
nem maradhattak tovább, mert attól kel-
lett tartaniok, hogy esetleg letartóztatják 
őket. Az osztrák házassági jog szerint ugya-
nis az adott helyzetben ez is megeshetett 
volna. 

— De hála Istennek, nem esett meg — 

szólt közbe Palásthy Irén. 
— És mi lesz ezután? — kérdeztem. 
— Most minden attól függ, hogy Bartsch 

mit fog ftinálni? Nem valószínű, . hogy 
könnyen belenyugodjon a helyzetbe, sőt 
azt hiszem, rövidesen Pesten lesz. Még Bécs-
ben azt mondotta Palásthynak, hogy "«eladja 
összes amerikai vállalatait és Pestre költö-
zik, ha Irén akarja, tehát nem1 alaptalan 
az a feltevésem, hogy esetleg már itt is van. 

Jaj , ha Bartsch tényleg megjön, ak-
kor még egy riportot kell irni. Isten ments ! 

Haraszti Hermin első szegedi kritikája. 
„Különösen ki kell emelnünk Haraszti Her-
mint (Timeát), ki az ötödik kép nagy jelenetét 
Kadisával oly szépen s annyi természetesség-
gel játszotta, hogy a közönség nyilt jelenésben 
viharosan tapsolta. Azt a jó hírnevet, mely 
a Haraszti Hermint megelőzte, igazolva talál-
tuk s benne Aradi kiváló akvizícióra tett 
szert. 

GELLÉRT (Pascal) HARSÁNYI (Gregori) 
Belvárosi színház: ,.Politikusok" 

(Papp felvétele) 
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A K i s k a p u k 

Feltámadt a kiskapu ! Most támadt fel az 
elmúlt héten. Este kinyitottak a színházak és 
másnap már élet költözött a szinészbejárók 
környékére. A kiskapu nekiindult az uj 
szezonnak. Mi is nekiindultunk. A városnak 
indultunk neki, hogy meglátogassuk a kis-
kapukat. 

A Csengery-utcában vagyunk, a Király 
Szinház színpadi bejárója előtt. Még csak 
fél tizenegy, de-rengetegen állanak a színész-
bejárónál. Hölgyek állanak arany és fekete 
loknikkal. Soha ennyi szép nőt egy rakáson. 
Mondani sem kell, hogy a hölgyek szinész-
növendékek, akik most iratkoztak be a Rá-
kosi Szidi-féle szinésziskolába. Azért álla-
nak itt, hogy a Csengery-utca bámész járó-
kelői színésznőknek nézzék őket. Hanyagul 
és blazirtan beszélgetnek, de a dolog nem 
sikerül. Nem akarják őket színésznőknek 
nézni. Sőt. Megjelenik egy kappanhangu, 
rövid nadrágos fiatalember, aki gyorsan rá-
cáfol az illúziókra. 

— Szervusz, Böske — ismeri meg boldo-
gan a rövidnadrágos az egyik művésznőt. 

Illető Böske dühösen fordul el. Nagyon 
haragszik, szeretné leszúrni a fiatalembert, 
mert Böskének merte címezni és nem mű-
vésznőnek. 

A Király Színház-nak ez a külső 

Csengery-utcai szinészbejárója nem mutatja 
az igaz kiskapu képét. Az igazi kis _kapu 
belül van az udvarban, a második épületnél. 
Itt trónol Nép Gyula portás ur. Bemegyünk. 
A próbatáblán a következő felirás : 

Próba 1920. augusztus 28. 
Va 11 óra kar (teljes személyzet) 
11 óra Rátkai, Somogyi Nusi.Tóth 

Böske, Ihász, Latabár 
„UTAHI LEÁNY" 

Belülről melódiák zsonganak ki — a gyö-
nyörű angol operettet próbálják a színpadon, 
Egy hatalmas harsogás még, aztán csend. 
Ugylátszik, vége egy felvonásnak. Tényleg 
vége van, mert Sidney ur tüzes dallamait 
dudulgatva Somogyi Nusi, Rátkai Márton, 
Tóth Böske, Ihász Aladár, Latabár Árpád 
jelennek meg az öltöző folyosó aj tajában. 

— Milyen az operett ? — kérdezzük Rét-
kaitól. 

— Ilyen öreg — feleli. — Ezt a sikert még 
Steinach professzor sem tudja fiatallá tenni, 

Aztán elmondja Rátkai az „Utahi lány-
ról", hogy hallatlanul mulatságos a librettó, 
és számtalan humoros alakításra ad alkal-
mat. Ö egy hentesmestert játszik a darab-
ban, partnere Somogyi Nusi, aki egy sza-

Jób Dániel, Bárdi Ödön, Lukács Pál, Fenyő Aladár, Kertész Dezső 
a Vigszinház kiskapujában (Papp (felvétele) 



S Z Í N H Á Z I É L E T 11 

kácsnőt ad. Nagyszerű a szerepe Péchy Er-
zsinek is, de ő csak szeptember első nap-
jaiban kezd majd próbálni. 

Elköszönünk Rátkaiéktól, és megyünk to-
vább a Magyar Színházhoz. Csodálkozva 
nézünk körül. A kiskapu üres. Az öreg 
Szakmáry bácsi portás-fülkéje üres. A folyo-
sók üresek. Hol lehetnek a Magyar művészei, 
akik mindennap összejönnek egy kis barát-
ságos beszélgetésre ? Egy negyedórai kere-
sés után megtaláljuk őket a társalgóban. Ott 
ülnek körben : Andorffy Ida, Dolinay Ilona, 
Z. Molnár, Vágó, Vándory Gusztáv. Illetve 
nem is ülnek olyan nagyon. Vágó például 
állandóan feláll és ugy lármázik. Z. Molnár 
az asztalt veri. 

Nagyon megvagyunk ijedve, mi történhe-
tett a művészekkel? Megtudjuk, hogy azon 
vitatkoznak, hol lehet legjobban nyaralni. 
Andorffy Ischlt védi, Dolinay Velence mellett 
kardoskodik, Vágó a Lidót harsogja, Z. 
Molnár Ostendét kiabálja, 
Vándory azt mondja, hogy 
csak Párisban lehet. A 
vita végén borzalmas do-
log derül ki : mindnyá-

• jnn Pesten nyaraltak ! El 
akarunk már menni, mikor 
próba kezdődik. A „Kamé-
liás hölgy"-el próbálják a 
színpadon és a kiska-
puban megjelenik ragyogó 
elegánsan és pompás szín-
ben Márkus Emma. 

Következő állomás a Vá-
rosi Színház. Éppen jókor 
érkezünk, a kiskapuban 
ott állanak az operisták. 
Márkus Dezső karmester, 
Ferenczy Frigyes rendező, 
Demény Artúr, Vágó Boris-
ka, Medveczky Bella. Aleg-
boldogabb közöttük Már-
kus ur, csillog a szeme 
a pápaszem mögött. Meg-
kérdezzük, minek örül 
annyira ? 

Márkus ur boldogan szo-
rít a hóna alatt egy vas-
tag partiturát. 

— Tudja, mi ez ? A vi-
lág legszebb operája. 

Megnézem a kotta fedelét. Puccini-: Ron-
dine. 

Az operistákon kivül nem próbál a szín-
házban más, mint Tisza Karola. A „Herme-
lines nó"'-ből próbál. Ugy volt, hogy ő veszi 
át Palásthy Irén árván maradt szerepét. Na-
pokon át próbált, már nagyszerűen tudta a 
szerepet, amikor Palásthy hirtelen vissza-
érkezett. 

Rohanunk tovább. A Nemzeti Színház 
kiskapujára ki lehetne tenni a „Megtelt" cé-
dulát, annyira tele van művészekkel és mű-
vésznőkkel. Fáy Szeréna, Vizváry Mariska, 
Bakó László, Sugár Károly állanak a kis-
kapuban. A portásfülkében egész kaszinó ; 
Kürthy György telefonál, Abonyi Tivadar 
Szentgyörgyi Istvánnal vitatkozik. Megérke-
zik Rózsahegyi Kálmán is, aki a szomszéd 
Apollóból szaladt át megnézni a próbatáblát. 
Szorgalmasan próbálnak a Nemzeti Színház 

Latabár Árpád, Vince Zsigmond, Nádor Mihály, Stoll Ká-
roly, Somogyi Nusi, Tóth Böske, Ihász Aladár, Rátkai Már-

ton a Király Színház kiskapujában 
(Papp felvétele) 
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tagjai, a Fekete íouas"-ból. a „Velencei kal-
mdr"-ból, a „Bánk-Bán"-ból vannak kiirva 
próbák. A diskurzus arról folyik, hogy meny-
nyien akarták itthagyni a színházat a tagok 
közül, mégsem szerződött el senki sem 
Rajnai Gábor és Hajdú Pepin kivül, aki a 
Vígszínház tagja lett. 

Még az Andrássv-uton szaladtunk a fény-
képésszel, mikor már hallottuk az Operaház 
kiskapujának erőteljes zsongását. Mély basz^ 
S7ushangok röpködnek itt a levegőben, meg-
szakítva egy egy csicsergő trillával. Budano-
vits Mária, Szende, Palotai, Kálmán, Szügyi. 
Farkas, az Opera nagyszerű fiatal művészei 
állnak a kiskapuban, hatalmas kottákkal a 
kezükben. Szende a „Mesterdalnokok" parti-
túráját szorongatja ; ő fogja Rózsa híres sze-
repét, Hans Sachsat énekelni az uj szezonban. 

— Mikor nyílik az Operaház ? — kérdez-
zük az egyik művészt. 

— Ugy halljuk, hogy szeptember 19-én, 
még pedig a „Hunyadi László"-val. 

Otthagyjuk az Operát, megyünk tovább a 
Vígszínház felé. Nagyszerű kiskapuja van a 
Vígszínháznak. Két kényelmes pad áll itf a 

falhoz támasztva, amely állandóan tele van 
színészekkel. Most is tele van. A gyönyörű 
augusztusi napon ott sütkéreznek a szin-
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Tarnay Ernő és Márkus Emma a Magyar 
Színház kiskapujában 

(Papp felvétele) 

Ferenczy Frigyes, Medveczky Bella, Márkus 
Dezső, Vágó Boriska, Demény Arthur a Vá-

rosi Színház kiskapujában 
(Papp felvétele) 

háznak kitűnőségei : Tanay Frigyes, Kertész 
Dezső, Lukács Pál. Benn próba van Ver-
neuil nagyszerű darabjából. Akik benn pró-
bálnak, azok is kiszaladnak néhány pil-
lanatra beszélgetni a kiskapuba. Jön Gom-
baszögi Ella fantasztikusan lesülve. Mol-
nár Aranka, Lendoay Lola, Vendrey Fe-
renc, Bárdi Ödön. Arról diskurálnak, mi-
lyen hallatlanul érdekes lesz a Vígszín-
ház idei szezonja. Öt magyar darabra 
készül a direkció, Molnár Ferenc, Hajó 
Sándor, Lakatos László, Bónyi Adorján és 
Fazekas Imre egy-egy háromfelvonásosára. 
Külön szenzáció lesz a Fazekas írói avatása 
a „Fritz" cimü drámával, amelynek két fő-
szerepét Gombaszögi Frida és Csortos Gyula 
fogják játszani. A Pannonia-utca felől Faludi 
Jenő és Molnár Ferenc jönnek a kiskapu felé. 

Késő délre jár. Már majdnem három óra, 
mikor a Belvárosi Színházhoz érünk. 

— Nincs próba ? — kérdezzük Eiődi urat, 
az ügyelőt. 

— Hogy gondolja kegyed ? — válaszol 
mérgesen Erődi ur. — Sokáig nem lesz itt 
próba, olyan sikere van a „Politikusok"-nak. 

— Ez egy darab ! — kiabált ránk Erődi ur — 
Ez egy jó izgalmas darab ! Ilyet kell irni ! 

Majd irok . . . 
Szilágyi László 
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»A Baba« 
Szeptember közepétől kezdve uj és előkelő 

operetteszinházzal lesz gazdagabb a főváros. 
Bródy István, aki két év alatt négy színházat 
csinált, most megcsinálta az ötödiket — végre 
saját magának. A volt Dunaparti-szinházat, 
ezt a finom és előkelő helyiséget megna-
gyobbította, elkeresztelte Eskütéri-szinháznak, 
s szeptemberben már meg is nyitja. Bródy 
István gazdag tehetsége és nagyszerű prog-
rammja már előre is biztosíték arra, hogy 
az uj színház működését a legteljesebb siker 
fogja honorálni. A megnyitó előadásra olyan 
operettet választott ki az igazgató — Audran 
„Babá"-ját — amelyet a régi színházi publi-
kum előtt már nem szükséges különösebben 
bekonferálni. De a fiatalabb generáció is 
legalább hírből ismeri ezt az operettet, amely-
ben két évtizeddel ezelőtt a leghíresebb pri-
madonnák : Küry Klári, Hegyi Aranka arat-
ták legszebb sikereiket. A Baba mér a Nép-
színháznál is százas jubileumot ért el, ami 
az akkori időben még ugyancsak ritkaság-
számba menő eredmény volt. 

Az F.«kütéri-szinházban Audran operettjé-
nek címszereplője Magyar Erzsi lesz. Ez a 
tehetséges színésznő, akinek eddig is jelentős 
sikerei voltak, most képességeinek teljessé-
gét adhatja. írni nem lehetne számára hang-
jához, képességeihez, graciózitásához illőbb 
szerepet. Meglepetése lesz az előadásnak 
egy uj színésznő debüje, 
Lelkes Lola ez az uj szí-
nésznő, egy kedves, fiatal 
urileány, aki bájos szín-
padi jelenség és — csu-
dálatosan szép, nagysze-
rűen iskolázott hangja van. 
Bródy István régóta tanítja 
és taníttatja Lelkes Lolát, 
akit meglepetésnek szánt 
Pest részére. „A Babá"-
ban látjuk viszont ismét 
színpadon Inke Rezsőt, 
akinek a Városi Színház-
ban voltak jelentős sike-
rei. Nagyszerű szerepet 
kapott Hegedűs Ferenc is. 
A debreceni társulattól 
Szabó Gyulát és Vúrnay AZ 
Lászlót szerződtette le 

Bródy István. Itt adjuk „A Baba" teljes 
szinlapját : 

A B A B A 
Operett 4 felvonásban, Irta : Maurice 
Ordeneau, fordította : Rajna Ferenc. 
Zenéjét szerzette : Edmond Audran. 

Rendezi : Bródy István. Karnagy : 
dr. Bródy Miklós 

S z e m é l y e k : 
Hilarius mester . . . . Inke Rezső 
Hilarius asszony . . . H. Lévay Berta 
Alésia, leánya . . . . Magyar Erzsi 
De laChauterelle báró Szabó Gyula 
Leromois gróf Várnay László 
Lancelot Lelkes Lola 
Maximin atya Hegedűs Ferenc 
Balthazár testvér . . . Kulinyi 
Basilique testvér . . . Simek 
Agnelot testvér . . . . Szombathelyi 
Benoit testvér. . , . . Zöldi Izsó 
Cuduline komorna . . Németh Anna 
Jose Hilarius inasa. . Gaál Ferike 
Kartine jegyző Nagy Anial 
1) . . . Pintér Manci 
2 > beszélő baba . . . Pintér Gizi 
31 . . . Salgó Rózsi 

Az operette zenei betanítását dr. Bródy 
Miklós, a direktor fivére végezte. Bródy 
kiváló tehetségű karmester, aki a Vigoperá-
nak, majd tizenkét évig a Kolozsvári Nem-
zeti Színháznak volt a karnagya. A táncokat 
Nádassy, az Operaház balettáncosa taní-
totta be. 

Természetesen Bródy István rendezi a 
darabot, még pedig nem a népszínházi elő-
adás nyomán. A Népszínházban egykor 

OPERAHÁZ KISKAPUJÁBAN 
(Papp felvétele) 
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rokokó-slilusban játszották „A Babá"-t, Bródy 
most marionette-stilusban játszatja, az egész 
operettenek igy bizonyos álomszerüséget, bájt, 
könnyedséget adva. Bródy rendezői zseniali-
tásának "egyik legszebb bizonyiiéka lesz ,,A 
Baba" előadása. 

Audran operettje minden bizonnyal sok 
jubileumot fog elérni. Bródy István már előre 
mégis nagyszerű müsordarabokról gondosko-
dott. Megszerezte előadásra Ralph Benaczky: 
„Jussi tanzt" cimii és Jakobsohn és Bo-
dansky : „Der Liebesteufel" cimü operettjeit. 
Ezek a premierek is eseményei lesznek az uj 
szezonnak. 

És még egy kedves meglepetés : a szinház 
„buffet restaurant"-jában Wéber budai ven-
déglős lesz a gazda. A hires Wéber. aki-
nek vendéglőjébe járt nyáron egész Pest. 
Most majd télen is hozzá fogunk járni. 

SZENES EMBER NYARAL KIS FIÁVAL 
ÉS A FELESÉGÉVEL 

Gyárfás és a boibüntetés 
Ne tessék megijedni, az igazi Gyárfás 

Dezső, aki kelenföldi villájának környékén 
szokott kocsikázni saját kocsiján és saját 
lovaival, nem kap botbüntetést. De az a 
Gyárfás Dezső, akinek a publikum már ti-
zenötesztendeje tapsol a Fővárosi OrfeumL  

ban, minden este megkapja a huszonöt bo-
tocskáját. Meg is érdemli. Ha másért nem 
lehet rája ezt az Ítéletet kimondani, hát 
megérdemli, mint humor jelhalmozó. Mert ab 

Gyárfás kikocsizik 

ban a két kupiéban, amelyet a mostani mű-
sorban énekel, annyi humort, tréfát és öt-
letet halmoz fel, amiéirt a komikusok bátran 
feljelenthetik humor-felhalmozásért. h f 
egyik kupiéban, amelynek cime: «Botbün-
tetés», elpanaszolja Gyárfás Dezső, hogy 
huszonöt botütést kap azért, mert kilenc 
vaggon tehén túrót 'közvetített kilenc millió 
nyereséggel. Természetes, hogy nem nagy 
örömmel néz) a delikvens a büntetés elé és 
családi tanácsot tartanak odahaza, hogy 
miképpen enyhítsék a fájdalmakat. Most 
tessék elképzelni, hogy mindezt Gyárfás 
Dezső mondja el. Nem tulozunk, ha azt 
mondjuk, hogy a (közönség valósággal «rosz-
szul leszi» a nevetéstől és pillanatokra meg 
kell állni Gyárfásnak, amigi egy-egy sor 
után a publikum1 alaposan kikacagja magát. 
Gyárfás Dezső nagyszerű előadó művésze-
té hatványozza a kjuplé sikerét, amelyet 
Zsoldos Andor irt. Ä másik száma Gyárfás 
Dezsőnek az «Étlap» cimü humoros éne-
kes magánjelenet, amely a vendéglői éte-
lekről és azok elkészítéséről mond1 igen 
szellemes tréfákat, részben prózában, rész-
ben dalban. Nem1 csoda, ha messze vi-
dékről feljönnek az "emberek Pestre, hogy 
kedvencüknek, Gyárfás Dezsőnek ezt a két 
kupiéját meghallgassák. 
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Asc ^ î s & o l o " 

Ezek az előadások arról szólnak, hogy 
a gentlemann, hogy viselkedik a társaság-
ban, hölgyekkel szemben, otthon, színház-
ban, örömökben és bánatokban. És Sacelláry 
György ur, illetve Gyuri bácsi, ezeket az 
előadásokat olyan kedvesen és olyan oko-
san és olyan közvetlenül tartja, hogy az 
«Iskolá»-ban nincs rossz tanuló, nem bukik 
meg senki, itt tiszta jeles mindenki. Ezt a 
bizonyítványt nem mi, hanem a legelőke-
lőbb pesti társaságok állítják ki. 

A világ mindén részéből jönnek tanítvá-
nyok a Szacelláry-iskolába, amely viszont 
a legtehetségesebb növendékeit ösztöndíjjal 

Tetszenek észrevenni? Direkt felujulnak 
mostanság a klasszikus idők. Mint az isko-
lában tanulni méltóztattak, a görögök nem-
csak a gyereket tanították az á-b-c re, da 
felnőttek is jártak iskolába. A felnőttek azt 
tanulták a bölcsektől: hogyan kell élni? 
flz epikureusok ott ültek a bölcsek előtt, 
és hallgatták a görög «lebemannokat», akik 
arról tartottak előadást, hogyan kell az élet 
szépségeit élvezni? A klasszikus idők feluju-
lásának bizonyítéka, hogy most Pesten is 
ygn ílitnn Ó1nfmfíirnc7nfí îci/nla QlartttAîa 

küldi ki külföldre. Az «.iskolának» jelen-
leg három japán vendége van, köztük egy 
egyetemi tanár: R. Kita ur, aki a tokioi 
egyetemen tanárkodlk. Pesten pedig tanul: 
élni ! Itt közöljük az iskola csoportképét, 
melyet a tanitványok elküldtek a Marien-
badban üdülő Gyuri bácsinak, annak bizo-
nyítékául, hogy távollétében is jól vise-
lik magukat. A felvételen a következő ta-
nitványok vannak: I f j . Szacelláry György, 
és Pál, Wampetics Rezső, Zerkovitz Béla, 
Borsay, S horer Viktor, Petr'ovic6 Szvetisz'av, 
Bolváry, Duka, Dénes Oszkár, Dezsőífy, dr. 
Székely és R. Kita, a tokioi egyetem tanára. 

»igazgatója, lelke ennek az iskolának Sza-
celláry György ur, a legkedvesebb és leg-
előkelőbb pesti gentleman, aki önzetlenül 
magaköré gyűjtve az pesti aranyifjuságot, 
mint egy epikureus bölcs tart előadásokat 
az életről. Az «iskola» — igy nevezik Pasten 
Szacelláry társaságát — csupa nagyszerűen 
öltözött, előkelő fiatalember, akik együtt 
jelennek meg mindenütt, a színházakban, 
a versenyen, a legfinomabb vendéglők-
ben, a korzón. S itt hallgatják Gyuri bá-
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kívánságának és a telep nagy színháza ez 
alkalomra hangversenyteremmé alakult át. 
Ezen a színpadon lépett föl életében először 
a nagy nyilvánosság előtt a még csaknem 
gyerekmüvész. Ez a hangverseny Kernács 
Pali művész-keresztelőjévé vált. 

A nagyszámú közönség, a megjelent elő-
kelőségek, a műértő hallgatóság egyre foko-
zódó lelkesedéssel figyelt a hegedűből elő-
varázsolt csodás hangokra, hallgatta a töké-
letes művészi technikájú előadást s az áhítat 
csöndjét az egyes számok után,«mind zajo-
sabb s végül frenetikus ünneplés váltotta föl. 
A művészet birodalmába egy uj tehetség érke-

zett meg. Egy uj, isten ke-
gyelméből való tehetség, a 
kit már a közelebbi jövő 
ragyogóan fog kiemelni 
eddigi szerény ösmeretlen-
ségéből. A téli idényben 
Budapesten önálló hang-
versenyen teljes fölényé-
ben fogja bemutatni rend-
kívüli tehetségét, gyönyö-
rűen igazolva nagy mes-
tere : dr. Hubay Jenő, 
szinte atyai szeretetü, oda-
adó pedagógiai fáradságát, 
melyhez legszebb remé-
nyeit füzi. 

A hangverseny kereté-
ben igen szép sikerrel köz-
reműködtek : Kernács Ist-

Kernács 2 > á l 

KERNÁCS PÁL 

vén zongoraművész és 
Bán János zongoramű-
vész. A zongorakiséretet 
Fligl József odaadással s 
igaz szakértelemmel látta 
el. Kernács Pali műsorán 
Vieuxtemps, Schubert és 
Hubay Jenő müvei szere-
peltek. 

Senki sem próféta a sa-
ját hazájában. Mégis e so-
rok írója most prófétás-
kodni fog s megjósolja, 
hogy Kernács Pali a leg-
közelebb hires és kiváló 
hegedűművész lesz. S ta-
lán — adja Isten'! — a leg-
híresebb s a legkiválóbb. 

Ponori Thewrewk István 

Kernács Pál egy tizenhétesztendős fiatal-
ember, aki agusztus huszonegyedikén Siófokon 
hangversenyt adott. Írni kell erről a fiatal-
emberről, mert mindenki, aki csak hallotta, 
azt mondja, hogy a legközelebbi jövő csoda 
hegedűse Kernács Pali. Hubay Jenő tanít-
ványa a fiatal hegedűművész, aki nyilvánosan 
Siófokon lépett fel először. 

Szüleivel és erősen müvésztehetségü két 
fivérével Siófokon nyaralva — édes atyja 
Kernács Károly az országban ösmert zongora-
gyáros — engedett az előkelő fürdőközönség 
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áI patikus - patikái kapott 

A «patikus» pesti irók és színészek kö-
között annyit jelent: Kiss Ferenc. Évtize-
dek óta törzstagja az Otthonnak, ő az 
egyetlen kibic, akit minden kártyapartinál 
szívesen látnak. Épen ugy ismerik a nevét, 
mint akármelyik hires iróét, vagy színé-
szét és nincsen olyan színházi esemény, ahol 
a «patikus» ott ne lenne. Tavaly Szép 
Ernő «Patikus» eimü darabját féligi Kiss 
Ferenc rendezte a Belvárosi Színházban, 
ö mondta meg, milyen legyen a díszlet, 
tőle tanulta nieg Gellért: hogyan viselkedik 
egy igazi patikus? Kiss Ferencnek az volt 
a legnagyobb vágya, egész életén keresz-
tül, hogy egyszer igazán patikus lehessen 
a maga patikájában. Ez a vágya most telje-
sedett. Szombaton, augusztus huszonnyolca-
dikán délelőtt tizenegy órakor nyitotta meg 
Kiss Ferenc a patikáját; Budapest, IX., 
Csarnok-tér 6 szám alatt. A megnyitás 
nem ugy folyt le, ahogyan más, közönséges 
patikánál szokott történni. Valóságos kis 
ünnepség keretében készítette el Kiss Ferenc 
az első receptet, amelyet egy kis fiu hozott 
be. Az ünnepélyre hivatalos volt Kiss Fe-
rencnek «Otthon»-beli társasága, akik kö-

zül a következők jelen-
tek meg: Szomaházy Ist-
ván, dr. Halász Lajos, dr. 

Rákossi Endre, Boross 
Samu, Radó Richárd, Há-
mori Zoltán, dr . Sooki 
István, ßukovi Károly, 
dr. Varsaágh Samu, Oláh 
Andor, dr. Lehr József 
és Marton mérnök, a pa-
tika tervezője. Radó Ri-
chárd köszönti fel a társa-
ság nevében az u j gyógy-
szertár tulajdonosát. 

— Eljöttem, hogy át-
adjam azoknak az üd-
vözletét, akik ezen a 
kedVes ünnepségen nem 
jelenhettek meg. Engedd 
meg, kedves barátunk, 
hogy Márkus József, Filó 

János, .Zboray Géza, Weisz 
Dani, Kunvári Decsko 

nevében szeretettel üdL 

vözöl jelek! 

KISS FERENC PATIKÁJA 
(Rockel és Kaulich felv.) 

Kiss Ferenc már a harmadik névnél köz-
be vág: 

— Jó, jó, igazatok van, amikor az ember 
az én koromban van, löibb a barátja a 
halottak, mint az élők között! 

Megkérdezem a főnök urat, mit fog ez-
után csinálni, ugy él-e, mint eddig? 

— Hát bizony, most már öregedni kez-
dünk, itt az ideje a komoly munkának. Tel-
jesült a legnagyobb vágyam, nem akarok 
ezentúl csak a családomnak élni. 

Dr. Sprici, Radó Richárd, Szomaházy István, Halász Lajos dr., 
Boross Samu, Rákosi Endre dr. és Kiss Ferenc a patika előtt 

(Rockéi és Kaulich felv.) 
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INTIM PISTA, hogy rendben van-e 
már Gombaszögi Frida szerződése ? 

— Annyit szóval tudnak, hogy 
nem volt rendben. A népszerű Frici 
szerződés nélkül indult nagy európai 
körútjára és mikor visszaérkezett Pá-
risból és Londonból, nem mint szerző-
dött tag állított be ismét a Vígszínház 
igazgatóságához. A mulasztást ter-
mészetesen azonnal reparálni igye-
keztek, még pedig ritka nagy előzé-
kenységgel, olyan formán, hogy a 
Faludi-direkció kitöltetlen szerződési 
blankettát nyújtott át a művésznőnek. 

— Látja, ez igazán gavalléros el-
járás ! 

— Várjanak, még nincs egészen 
vége. A kitöltetlen blanketta nem so-
káig maradt ebben az állapotban : 

a kipontozott helyekre Gombaszögi 
Frida karakterisztikus szarkaláb be-
tűivel sokjegyű számok kerültek, de 
azután előállott az a differencia, ami, 
a színházi szerződéskötéseket rende-
sen megelőzni szokta. Tanulság : nincs 
az a kitöltetlen szerződési blanketta, 
amely körül ne támadhatnának dif-
ferenciák. Mondanom se kell, hogy 
ma már szó se lehet ezekről a diffe-
renciákról, minden szépen elsimult, 
Gomba már ismét szabályszerűen 
szerződött tagja a Vígszínháznak és 
készül,az idei nagy kampányra. 

— És mi van Tisza Karolával? 
— A művésznő összesen tiz napig 

volt tagja a Városi Színháznak. Már. 
próbált is a „Hermelines nő"-bői, 
amikor Palásthy Irén visszaérkezett 
Bécsből. Tisza Karola erre felbon-
totta a szerződését. 

— Micsoda érdekes mozihirt tud? 
— Nagy szenzációja lesz a mozi-

világnak a jövő hónapban: Olaf Föns, 
a híres dán moziszinész Budapestre 
érkezik. A népszerűség dolgában Psi-
landerrel vetélkedő művész a Corvin-
gyár vendége lesz, ahol két filmdarab 
főszerepét fogja eljátszani. 

PETHEŐ, MATÁNY. UJJ, ZILAHY SZEGHŐ, SIMÓNYI 
(Róbert) (Weber) (Chesterfield) (Richard) (Torre) (Sonja) 

BELVÁROSI SZÍNHÁZ: „POLITIKUSOK" (Papp felvétele) 
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' ^ Más külföldi érdekesség nem 
jön Budapestre ? 

— Az ősszel ismét eljön hozzánk 
Feleky Károly, az ismert amerikai 
magyar színházigazgató, aki mult 
ősszel is járt nálunk. Mint tudják, a 
kitűnő Feleky volt az első amerikai 
magyar, aki a bolsevizmus bukása 
után hozzánk ellátogatott és darabok 
megvásárlása fejében számos dollá-
rokat és sok kellemes emléket hagyott 
itt. A magyar szerzők most megint 
örülhetnek: Feleky újra jön és bizo-
nyára friss dollárokat fog magával 
hozni. Még csak Molnár,Ferenc „Li-
liom"-ának és Pásztor Árpád „Örök 
dal" cimü darabjainak bemutatóit 
várja meg, azután áthajózik a vén 
Európába. 

— Rég nem hallottunk valami ar-
tista-hirt. Nem tud valami ujat? 

— Megérkezett Budapestre a 3 
Monley, a legkitűnőbb férfi táncos att-

rakció. Három pompás, elegáns svéd 
uri fiu a három Monley, hárman 
együttvéve alig hetven évesek és egyik 
sem érte még él nagykorúságát. A 
legfiátalabb huszonkét éves, a. leg-
idősebb még csak lesz huszonnégy. 
Megérkeztek és győztek. De az első 
pesti éjjel keserű tapasztalatokat is 
szerzett* a számukra: az első estén 
mind a hárman ellumpolták egy havi 
gázsijukat a Royal Redouteban. Sze-
rencsére nem kellett kétségbeesniök : 
egyszerűen haza telegrafáltak jófajta 
svéd koronákért. 

— A3 Monley tehát ahelyett, hogy 
kivinne pénzt az országból, még jó 
valutát hoz be. 
. — Ugy ám. Most azonban sietek. 

És, hogy ne kérdezzék, mindjárt meg 
is mondom, hogy a Belvárosi Szín-
házba sietek, mert meg akarom nézni 
Simonyi Máriát a „Politikusok"-ban. 
Csókolom kezeiket, a viszontlátásra ! 

GELLÉRT (Pascal) HARSÁNYI (Gregori) 
Belvárosi Szinház : ,.Politikusok" 

(Papp felvétele) 
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Siófok gyöngye 
Siófok gyöngye nem Siófokon látható, 

hanem Budapesten az Apolló Kabaréban. 
Egy nagyszerű operettnek a cime ez, ame-
lyet Harmuth Imre és Vincze Zsigmond 
jóvoltából végigtapsol esténkint a kabaré 
szezonnyitó műsorának közönsége. Nem cso-
da, hogy végigtapsolja; annyi vicc, ragyogó 
énekszám, táncduett amennyi a «Siófok 
gyöngyé»-ben van, elegendő lenne egy egész 
estét betöltő háromfelvonásos operettre is. 
H darab a siófoki strand bárjában játszó-
dik. Itt ad találkozót egymásnak az elő-
kelő fürdőző világ, ide jár Siófok ünne-
pelt gyöngye: Gilda, a hires pesti színész-
nő is. El lehet képzelni, mennyien udva-
rolnak Gildának! Udvarol neki Bér a hi-
res pesti író, aztán Máyerhoffer Tóni a dús-
gazdag prpmontori bornagykereskedő. Vi-
szont Fecske Péter egy selypítő kereske-
delmi utazó Katókának udvarol, Gilda húgá-
nak. Csakhogy Gilda nem szereti a férji-

KÖKÉNY ILONA ABBÁZIÁBAN 

Berky József, Berky Lili, Herczegh Jenő, 
Gózon Gyula Siófokon 

akat. Még Fecske Pétert sem. Meg is 
mondja neki. 

— Hallja utazó ur, hiába utazik a nő-
vérem kezére, ebbe a házasságba nem me-
gyek bele ! 

Nem is megy. Sőt kegyetlen bosszút for-
ral; meg fogja mutatni a férfiaknak, hogy 
milyen aljasak ! 

És azután fantasztikus dolog történik. 
Három alakban jelenik meg egymásután 
Gilda, hogy kipróbálja az udvarlók hű-
ségét, akik égre földre esküdöztek, hogy 
csak őt szeretik. Bért mint egy hatvanesz-
tendős Ikegyelmes asszony hódítja meg, 
Máyerhoffer urat, mint tűzről pattant sváb 
menyecske. Még Fecske Pétert is rande-
vúra csalja egy tizennégy éves kis lipót-
városi csitri képében. Ugy hogy este tiz 
órakor egyszerre hárman várják találkára 
a bar sötétjében. Persze leleplezi magát és 
a szégyenkező, gavalléroknak csak egy vi-
gaszuk van, hogy a másik is póruljárt. 

Nagyon kedves operett a «Siófok gyön-
gye», csupa ötlet, csupa nagyszerű humor. 
Ä zenéje pedig valósággal nagy operett 
muzsika. Gilda pattogó belépője, a hangu-
latos «.Nászutazni, nászutazni jaj, de jó» 
duett, a stilusos menüett, egy ragyogó sváb-
táncszám és végül a «Három lánya volt a 
paksi kisbirónak» kezdetű csárdás egytől 
egyig becsületére válnak a kiváló Vincze 
mesternek. 

Külön fejezet illeti meg) Sz<illösy Rózsit, 
aki a négyes főszerepét játszotta. Ämit ez 
a művésznő produkált, arról csak a legna-
gyobb elismerés hangján lehet beszélni. 
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Ahogy az ideges pesti színésznőt, a még 
mindig szerelemre éhes matrőnát, az össze 
vissza fecsegő bakfist és a promontori sváb-
lányt egy-egy gesztussal egy-egy hanggal 
jellemezte — az művészet. Partnerei közül 
bájos volt a kis Mihályi Vilcsi, Katóka 
szerepében, elsőrangú Gázon, aki a sely-
pítő utazót alakította rengeteg humorral. 
Mint pesti író Virányi Sándor volt igen jó, 
és rengeteget nevetett a 'publikum Újvár y 
borkereskedőjén. Külön élvezetet szerzett a 
három barmuzsikus, akik mindig alkalmatlan 
időben jönnek be egy szentimentális bécsi 
valcert énekelni. 

Nagy sikert aratott a premieren a meg-

nyitó műsor többi darabja is. Harsányt 
Zsolt: «Színész nem ember» című egyFel-
vonásosa a kabaréirodalom egy kis remeke. 
Rózsahegyi, Haraszthy Mici, Virányi Sándor 
játszották hatással. Karinthy Frigyes: «El-
meorvosok» című tréfáján is agyonnevette 
magát a publikum. Békejfy és Újvári jeles-
kedtek benne. Nagyszerű a «Napoleon roko-
na», egy frappáns francia kalandortörténet, 
amelynek Haraszthy Mici és Pártos Gusz-
táv játszották a főszerepeit. Forró Pál bo-
hózata az «tdegen lakás» és két mulatságos 
tréfa a «Nyaral a feleségem» és a «Küz-
delem a létértu egészítették ki még a 
gazdag műsort. 

A HÁROM MANLEY 
A három skandinávot Manley fivéreknek hívják és a Royal-Orfeumban vendégszerepel-
nek. Az első igazi külföldi artisták ők, akik most itt Pesten láthatók. Ámit csinálnak 
igazi békeszám, még pedig a javából. A Manley fivérek a világ legjobb stepptáncosai. 
Nemcsak táncolnak, de énekelnek is. Fiafalok, kedvesek és ugy énekélnek, hogy öröm 

hallgatni. Nagyobb sikerük van Pesten, mint Krisztiéniában. 
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Királylánya, szobalánya 

• A «Délutáni Kabaré» szerdán bemutatott 
uj műsorának szenzációja van. Ä szenzáció 
egy rendes háromfelvonásos operett a ».Ki-
rálylánya, szobalánya...d, amely nagy siker-
rel kerül szinre naponta egy amúgy is gaz-
dag kabarémüsor keretében. Illusztris szer-
zői vannak az operettnek. Szövegét Emöd 
Tamás, zenéjét Marthon Géza szerezte. Ugy 
a szövegről, mint a zenéről csak annyit 
mondhatunk, hogy régen láttunk kabaré-
-színpadon ilyen finom, és értékes munkát. 
Egy ómagyar rege a darab, amelynek stílu-
sos nyelvezete akármelyik klasszikus vígjá-
tékkal fölvehetné a versenyt. A «Délutáni 
Kabaré» legjobb erői viszik sikerre az 
Emőd—Marthon operettet. A női főszerepei 
Szöllösy Rózsi játssza. Az első és harmadik 
felvonásban udvari fraj la Szöllösy, a máso-
dik képben királykisasszony. Mind a két 
szerepben nagyszerüet produkál. Parlnere 
D'Arrigó Cornél, aki egy lakáj és egy Haraszthy 

DÖMÖTÖR ILONA A PARKSZANATOR1UMBAN 
A Revü Szinház uj primadonnáját könnyebb természetű 
baleset érte, és a Parkszanatoriumban meg kellett operálni 
a lábát. Ehrlich Ernő dr. főorvos végezte a műtétet, amely 
kitűnően sikerült. A művésznő most mér jól érzi magát, 
ugy hogy pár nap múlva elhagyhatja a szanatóriumot. Tisz-
telői elhalmozzék virággal Dömötör Ilonát, aki felgyógyu-

lása Jután azonnal elkezdi próbáit a Revü Színházban 
(Röckel és Kaulich felv.) 

házasodó királyfi kettős szerepében nyújt 
elsőrendű alakítást. Szabolcs Ernő, mint 
Almanach gótal herceg nevetteti meg a 
publikumot. Mulatságos színigazgató Sze-
mere Gyula és fölséges fejedelem: Iványi 
Dezső. Fellép egy uj színésznő is a darab-
ban: Zalán flnna. Ügyesen játszik, szép 
hangja van. I ' 

A háromfelvonásos operett mellett nem 
mindennapi a Colosseum kabarémüsora sem. 
Harsányi Zsolt egy nagyszerű kis drámával 
szerepel a «Színésznőbe. 1. Meghatóan szép 
ez a huszperces kis darab,, megkönnyezteti 
a publikumot. És vendégszerepel benne úgy-
szólván az egész flpolló-kabaré. Haraszthy 
Mici, Hercegh Jenő, és Szenes Ernő adják 
a főszerepeket. A legjobb márka jelzi a 
<(Kis garnizon» cirfiii bohózatot is, amely a 
kabaré-müsor másik hosszabb darabja. Flers 
és Caillavet írták a «Kis garnizon»-t. Ne-
vetnek is annyit rajta, amennyi egy három-
felvonásos francia bohózatnak elég volna. 

Mici, Hercegh Jenő, Szémere 
Gyula, Wessely Ily, Sze-
nes Ernő játsszák a fő-
szerepeit. Harmath Im-
re is szerepel egy nagy-
szerű tréfával, cime: Ce-
zacinabarina. Szabolcs és 
Iványi csúfolják ki ben-
ne, a folytatásos filme-
ket. 

A magánszámok között 
Szöllösy Rózsi vezet egy 
mulatságos egyveleggel, 
amelynek a címe: « Nya-
valyás nyaralás», zenéje 
pedig oepraáriákból és 
népdalokból van összeál-
lítva. Haraszthy Mici u j 
Harmath-számmal arat 
tapsokat, két szép chan-
sont énekel a tehetséges 
Wessely Ili is. Szabolcs 
Ernő, D'Arrigó Kornél, 
Szemere Gyula és Sze-
nes Ernő szintén jobbnál-
jobb magánszámokat ad-
nak elő. 

A Kisialady-társaság első 
szinész-tagja : Egressy 
Gábor volt. (1808-1866.) 
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JELENET A „TIZENNEGYEDIKÉBŐL 
Mattyasovszky Ilona, Fenyő Emil, Petrovics Szvetiszláv, Latabár Árpád és Raskó Géza 

A íiszennegyedliK 
Filmbemutatón-voltunk a ínultkor. fl Star 

filmgyár rendezte a bemutatót, amely két 
napig tartott az Omnia inozaókép-palotá-
ban. 

Az első nap eseménye a &Tizennegyedik» 
cimü két részes, 9 felvonásos film volt. 
Falk Richárd, a nemi ég elhunyt filmiró 
irta a frappáns, izgató, arrierikai történe-
tet. Egy angol diplomata-társaságban ját-
szódik a darab, ahol egy csavargó gaval-
lér zsenialitásával óriási karriert csinál, — 
persze, közben rengeteg kaland történik, 
rengeteg attrakció. Balogh Béla rendezte 
ezt a hatalmas filmet, amelyet nagyszerű 
kvalitásai a legjobb magyar filmek közé 
emelnek. Grandiózus munkát végzett Ba-
logh Béla. Evvel a film'jével a legnagyobb 
külföldi rendezőket utolérte, találékonyság, 
finomság dolgában, A főszerepben a Star 
uj fériiprimadonnája, Petrovics Szvetisz-
láv- nyújtott szenzációs alakítást. Kivüle 
Mattyasovszky Ilona, Lóth IIa, Fenyő Emil, 
Latabár Árpád, Bolvári Géza, Gaal Annie 

és Thea. Wort voltak kitűnőek. 
A «Tizennegyedik» két része «Az utca 

fia» és a «Rejtelmes házasság» után a-be-
mutató második napja egy operát hozott, 
az édes romantikáju és érdekfeszítő meséjü 
Hegyek alján-t. A Hegyek alján scenärju-i 
mát Pakots. József, a gyár művészeti igaz-
gatója irta s dk poézissel és hangulattal. 
A rendezés ismét Balogh Béla nagy tudását, 
dicséri. Külön kell megdicsérni a íilrn. cso-
dás táj felvételeit. A filmi főszerepét Lóth IIa 
játszotta tehetségesen. A romlatlan lelkű 
pásztorfiut Petrovics Szvetiszláv adta nagy-
szerűen. Kitűnőek voltak Dénes Oszkár, 
Szarvasi Soma, Pódner Magd'a, Mi hó László. 

A sorrendben utolsó, darab a «Játék a 
sorssal» cimü dráma volt. Ebben Balogh, 
Béla olyan rendezői trükköt alkalmazott,, 
amely feltűnést fdg kelteni. A főszerepet, 
játszó Fenyő Emil kettős érije csodálatos 
jeleneteket produkál a filmen, melynek két. 
női főszereplője- Mattyasovszky Ilona é j 
Thea Wort is bravúrosak. 
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Sziklai Jenő az elmúlt szezonban nemcsak mint színész 
tartozott a legnépszerűbbek közé, hanem mint tánciskolái 
igazgató és tanár is. Egy évig működött csak Sziklai Jenő 
felsőbb tániskolája, de ezalatt az idő alatt is olyan ered-
ményeket ért el, amellyel egyetlen hasonló budapesti iskola 
sem dicsekedhetik. A legelőkelőbb körökből kerültek ki 
növendékei, akik a tánc és a vele kapcsolatos színpadi 
művészeteket tanulták. Az elmúlt év nagyszerű eredményei 
arra indították Sziklait, hogy felsőbb tánciskoláját ebben az 
évben megnagyobbított keretek között nyissa meg. Az iskola 
tanári karát a legkiválóbb művészek és szakerők közül 
választotta ki az igazgató. Sziklai József művezető-igazgató 
mellett a legkiválóbb erők tanítanak: Halmai Tibor, Dob-
rovitz Márta, aki Palásthy Irén helyett a balett tanszakot 
veszi át, Pártos Jenő 
és Tarnai Géza. A 
tantervezet nemcsak a 
modern színpadi tán-
cokat öleli fel, hanem 
kiterjed a szalontáncok, 
mondaine táncok, ritmi-
kus, klasszikus táncok 
tanítására. Minden tan-
folyamon kezdők és 
haladók számára van-
nak kurzusok. Ezenki" 
vül külön gyermek tan-
folyam is lesz. Az is-
kola ezenkívül elvál-
lalja műkedvelő elő-
adások táncrészeinek 
betanítását is. Rózsa-
hegyi Kálmán szinész-
iskolájának és Hollós-
áé előadóképző inté-
zetének növendékei is 
Sziklai Jenő iskolájá-
ban tanulják a táncot 
és csaknem valameny-
nyiszinésziskola szer-

SZ1KLAI JÓZSEF 

ződött tánctanitója a 
felsőbb tánciskola ta-
nári karából kerül ki. 
Innen ered az, hogyha 
valaki nagyszerűen tán-
col egy társaságban, 
szinte önkénytelenül 
megkérdik tőle ; 

— Ugy-e Sziklainál 
tanult táncolni ? 

Valósággal fogalom 
Pesten a Sziklai tánc-
akadémia. A publikum, 
aki annyira szereti 
színpadán a Sziklaia-
kat, természetben is 
szívesen ismerkedik 
meg velük. Hátha még 
művészetet is tanulhat 
tőlük, a tánc nagyszerű 
művészetét. 

Tavalyi rövid sze-
zonja alatt is hatal-

1 mas sikere volt az 
SZIKLAI JENŐ akadémiának. Az idei 

talán a tavalyit is felül 
fogja múlni. Legalább is erre lehet következtetni a közönség 
érdeklődéséből, amely máris órjási mértékben nyilvánul meg 
a beiratások iránt. Ami nem is csoda. 

Megállapítható, hogy a kitűnő Sziklai Jenő és tanárikara 
modern táncpedagógiának igen hasznos szolgálatot fog 

is teljesíteni. Az iskola Andrássy-ut 67 szám alatt 
van, beiratkozni naponta lehet 

HALMAY TIBOR délután 4-6 óra között. 

S3iKlai Jenő felsőbb táncisicoláfa. 
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Megnyílt a Bonbonier! 

1906 szeptemberében nyilt meg a kör-
úton a «Bonboniére» cim alatt az első 
magyar kabaré, amely egy csapásra meg-
nyerte ai klözönségi szeretetét. És 1920 
szeptember 1-én volt a «Bonbonier» újjá-
születése hasonló körülmények közt. Ugyan-
olyan vidám, fiatal arcok vonultak fel a 
közönség előtt, mint akkor, és a decens, 
finom magánszámok, tarka aktualitások, 
szellemes apróságok ép olyan ördögi tem-
póban kergették egymást, mint 11 évvel 
ezelőtt, amikor ez a bájos műfaj meg-
született. Äz u j kabaré élén Kőváry Gyula 
áll, aki a régi Bonboniére alapitói között 
kezdte pályáját. Akkor is élén állt a válla-
latnak, azzal a különbséggel, hogy akkor 
az «első számot» énekelte, mint fiatal kezdő. 
Most öt minőségben szerepel. Mint művé-
szeti vezető, rendező, szerző, 'szinész és 
konferanszié. Hogy minden téren milyen 
kiválót produkált, annak tanuja volt a be-
mutató előadás, lelkes, nagy publikuma, 
mely nem győzte régi kedvencét az elisme-
rés jeleivel elhalmozni. A társulat ép ugy, 
mint a műsor a lecjjobb, amit kabaréban 
produkálni lehet. Az érdeklődés és a siker 
központjában három' értékes és finom jele-
net áll. És pedig: Szomaházi Istvánnak 
:<Oszkár mérget iszik» cimü rendkívül öt-
letes és szellemes tréfája, melyben Bá-
tyai Irén, Somossy René, Kőváry, Sala-
non és Forgács pompás együttes játéka 
fakasztottak sok kacajt. Óriási derültség) ki-
sérte: Szöllösy Zsigmond1 «A lecke» cimü 
Vígjátékának minden mondatát, melynek el-
játszásában: Donáth, Aranka, Radó, Sala-
mon, Gyenis, Perényi és Ormos egymást 
multák felül. Mély hatást keltett: Egyed 
Zoltán: «Csikágó...» cimü kis drámája, 
amelynek tipikus külvárosi alakjaiban kész 
ás perfekt alakítást mutatott be Gömöri 
Vilma, aki nagyszerű drámai jelenség, to-
/ábbá Mihályi Lici, akinek tehetsége most 
xmtakozik igazi erővel. Gyenis és Forgács 
szintén kitűnőek voltak. E három domináns 
produkció mellett számos apró tréfa és tarka 
íohóság szerepel a műsoron. Végigkacagták 
Varsányi Zsolt: «Ha elrrient a gyors...» 
:imü vasúti tréfáját . A filigrán megjelenésű 
Bányai Irén ellenállhatatlanul bájosan ját-

szott ebben egy fiatal asszonykát, míg For-' 
gács a fiatal fér j szerepében mutatott be 
kabinetalakitást. Lovászy Károly «Zenélő 
óra» cimü dramolettjében ismét a bájos 
Mihályi Licinek örült a közönség, aki mel-
lett Somossy René, Fodor, Gárdos Irén 
kitűnően játszottak. Kőváry két t réfája egé-
szítette még ki a műsort. «A4 én órám/» 
tréfában különösen Salamon Bélát kell kü-
lön megdicsérni. Rég nem hallottunk köz-
vetlenebb szinészt nála. Magánszámokban 
is a legtökéletesebbet nyújt ja a Bonbonier, 
amit ebben a műfajban produkálni lehet. 
Rendkívül finom és lebilincselő egyéniség 
Donáth Aranka. Olyan fölényes biztosság-
gal és annyi természetes kedvességgel éne-
kelte Harmath Imre három dalát, akárcsak 
a nagy Medgyaszay Vilma. Harmath Imre 
különben is kitüntette magát. Ö irta Radó 
Sándornak egyik kupiéját, amit Radó pom-
pás humorral, énekelt is el. Továbbá a 
Nyaralásról irt egy kedves duettet, amit 
ugyancsak Radó játszott meg, az ügyes 
Forgács Ernővel együtt. Mihályi Lici, mint 
szólista épp olyan finom1 és tehetséges, 
akárcsak színészi feladatokban. Biztos, hogy 
nagy jövője lesz. Papp János gyönyörű 
hangját a régi fényében élvezte a kabaré 
közönsége. Két szenzációs dalt adott elő. 
Az elsőt Egyed Zoltán, a másodikat Ha-
lász Ernő irta, mindkettőnek zenéjét pe-
dig Nádor Mihály, a kabaré házi szer-
zője szerezte. Bányai Irén két kedves szá-
mát igazi gráciával énekelte. Különösen a 
Radnóti József szövege hatásos. Kőváry 
friss és ötletes konferánszai fűzték egybe 
a kiválóan szerkesztett műsort, melynek töb-
bi egytől-egyig jó számait: Hervay Frigyes, 
Nóti Károly, Dénes Gyula, zenéit pedig: 
Huber Sándor, (a kabaré rendkívül ügyes 
karmestere) a zseniális Buday Dénes, az 
illusztris Vincze Zsigmondi és a tehetsé-
ges Ceg/édy Gyula szerezték. Ha még el-
áruljuk, hogy az intimi kis nézőtéren sza-
bad a dohányzás is, egész biztosra vehet-
jük, hogy a Bonbonier kedvence lesz a 
pesti publikumnak. 

Szakorvosi s a s 
VII. Dohány-utca 39. Rendel : 11-1 és 4 - 7 óráig 
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/l Oalál ßirnöKe IL 

„Ezer poklon át" — a Kertmoziban 

Itt van a haldokló nyári szezon utolsó 
nagy fiimeseménye. A halál hírnöke első 
része olyan hatalmas sikert aratott a Kert-
mozi- ban, amilyenre még nem volt pé'da. 
Pedig a Kertmozi idei első szezonja ugyan-
csak gazdag volt eseményekben. Ne is be-
széljünK másról, itt pergett le a «Fehérfogu 
álarc» és a legtöbb szenzációs amerikai 
újdonság. De mik i voltak ezek a «Halál 
hirnöké-í>-\\<íz képest?. Amit ez a folytatá-
sos film produkál, az a kinematogiáiia 
teteje. Ragyogóan érdekes cselekmény, szé-
dítő bravutok, nagyszerű színészek és meg-
döbbentően csodás amerikai tájfelvételek 
— ennél többet nem nyújthat film. Az ame-
rikai Pathé-gyár remekelt, és a «Halál 
hírnökei, meghódította Pestet. 

A <Színházi É/eh> röviden említést tett 
már a hatalmas filmkolosszus tartalmáról. 
Egy szenzációs találmányról szól a darab. 
A találmány egy kormányozható torpedó, 
amelynek milliókat érő terveit egy bűnszö-
vetkezet ellopja. A «Halál hírnöke» első 
r^sze azzal végződik, hogy a büns_övetkezet 
elnökét, Harley^t a kalandorkirályt sikerül 
eltenni láb alól. A második rész, amely az 
.«Ezer poklon áh ci'met viseli, itt folytató-
dik. Az ellopott torpedó terveit és a kész 
modellt átveszi a kalandorkirály társa, és 
elrejti őket. A feltaláló unokahuga, aki 
bosszút esküdött a bűnszövetkezet e'len, 
mindent elkövet, hogy hatalmába kerítse 
Harley utódját. Ez sikerül is Jessy-wzk 
bizonyos mértékben, a kalandorral udvarol-
tat magának és már majdhem megcsípi, 
mikor az egy ügyes fogással elfogja. A nő 
kimerül, de halálos veszedelmekbe keiül 
pajtása, jobban mondva szerelmese Bob, 
akit ezer poklon és szenvedésen átkergatt 
a banda. Persze, a terveket mégsem siketül 

elvenni a tolvajoktól. 
Csupa izgalom, ezer gyorsan perdülő frap-

páns jelenet, trükk, vakmerő üldözés jel-
lemzi ezt a második részt. Nagyszerű sze-
repe van ismét Lea Bairdnak, aki Jessyt 
adja, -a feltaláló unokahugát. A legnagyobb 
elragadtatás hangján lehet beszélni fíroo-
ket detektív alakítójáról, Sheldon Lenis-
ről is, aki zseniális dolgokat produkál. 
A közönség örömmel ismeri fel benne a 
miivészt, aki a «Fehérfogu álarca-boa a 
páratlanul népszerű Legant játszotta. 

Minden izében hallatlanul izgalmas és 
grandiózus a «Halál hírnöke». El lehet 
mondani róla, hogy a legjobb amerikai] 
kalandorfilm. Nem csoda, hogy Budapest, 
moziszerető közönsége estéről estére zsúfo-
lásig megtölti a Kertmozit. A legkedvesebb 
pesti szórakozóhely ez. Széltől véde'it kelle-
mes nézőterén, akár a ieghüvösjbb őszi 
estén jól érzi magát az1 ember. És hogy 
máskülönben is jól érezze, arról bőven 
gondoskodik az «Ezer poklon át», Amerika 
legnagyobb filmje. 

Pearl White diadala t e t ő f o k á n ! 

AR A N Y F I U E I I I . 
Omniában és a Tivoliban 

E l i d a -
Ilii; 
Shampoon 

az ideális fejmosó. 

Alapí t ta tot t : 1390. évben. FELEKY KÁROLY 
színházi vál la lata i 

Palace Theatre Building, New-york 

Kábeleim: FELEKY Newyork 

Magyar , sz ínműveket , o p e r e t t e k e t szfnrehoz, d r á m a i és zene i k i tűnő-
ségeke t A m e r i k á b a n és K a n a d á b a n . Sz ínműveket vesz és e lhe lyez . 
Megszerz i a m e r i k a i d a r a b o k e lőadás i j o g á t M a g y a r o r s z á g t e r ü l e t é r e . 
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örömmel látom, hogy a sürün jelentkező 
tanítványok között egyre több a remény-
teljes anyag. Azok a sok százan, akiket 
nem Vettem fel az iskolába, mert vagy 
egészen rossz, vagy nem u j «képaláírá-
sokat» küldtek, mint «magántanuló ik kisér-
jék figyelemmel a többiek fejlődését. 

Bérczy Pista tanítványomat, akinek két 
teljesen megfelelő ötletét a mult héten 
közöltük, ezennel szabadúszónak nyilvání-
tom és őt az okleveles vicclapszerkesztő 
címmel látom el. Ezt a cimet névjegyére 
nyomtathatja és bárhol — külországokban 
is ! — használhatja. Töltse el öt büszke-
ség, hogy elsőnek szabadult fel iskolám-
ban és kisérje továbbra is figyelemmel régi 
iskolájának munkáját . Kedves Bérczy Pista 
kollega, sok szerencsét és babért kívánok. 

Novotny Andor következüket irja: 
A Szenes ember vezetése alatt álló -«vicc-

lapszerkesztői és szabuszói» iskolába való 
felvételemet kérem a közölt két képhez 
való következő két szöveg alapján. 

/. kép. 

TŰNŐDÉS. 
Sziiu növendék: (tűnődve) 
— Ma a taxit húszszorosra emelték, talán 

nekem js huzszor magasabbra kéne emel-
nem a szoknyámat. 

Ii. kép alá nemes egyszerűséggel elég 
lenne talán annyit is irni: 

«Táncosok ha találkoznak». 
I. aláírás, na, megjár ja . De a «nemes 

egyszerűség» ezen a pályán néni haszná-
landó Novotny Andort mindazonáltal ta-
nítványaim közé felveszem, kprem azon-
ban, hogy a jövőben több igyekezetet és 
kevesebb egyszerűséget mutasson. 

./-'. Miklós szorgalmát meg kell dicsérni. 
5—5 szövegaláirást küldött be mindegyik 
képhez. Levelét igy fejezi be: maradok 
Igazgató urnák hii olvasója ás hü irója P. 

Miklós tanítvány.» Béküldött szövegei közül 
közölhetők. 

I. képhez. 
a) Hegedűs Gyula (úgyis mint á Szi-

nészszö-vetség çlnôke). 
— Nem értem. Ennek a nőnek isteni 

lába van és eddig még nem jelentkezett vá-/ 
lam, iiogy operaénekesnő akar lenni. 

b) EgyiK kocsis a másikhoz. 
— Na te gazember ! Nem vitt még el 

az öidög? 
— - Ilyen fiatal ! Sőt én viszem «az ör-

dög»-öt1 

Ií. képhez. 
a) — Ugy-e bár naccsád, azt a tyúkot 

hozza nekem amit a nagyságos követ ur a 
programm beszédekor mindnyájunknak be-
ígért. 

P. Miklóst tekintettel szorgalmira, tanítvá-
nyaim közé felveszem. További fejlődését 
figyelemmel fogom követni. 

Somlyár József levelét igy kezdi: 
« Szenes emher pályázata meglepően ötle-

tes, de annál nehezebb». 
Figyelmeztetnem kell a növendékeket, 

hogy az igazgatónak hízelegni, az én isko-
lámban nem divat. Rz iskolát vagy en-
gem dicsérni felesleges, az engem Ítéletem-
ben nem befolyásol. Mi mindenkor csakis 
az igazságot és a növendékek fejlődését 
tart juk szem előtt. Solymár Józsefet fel-
veszem a következő képaláírás alapján. 

/. kép. Utas: Csak azt nem értem, hogy 
minek van a kocsikon taxi,. Még egyszer 
sent mutatott annyit, amennyit a kocsis 
kért. 

Szorgalmáért megdicsérem Balogh Lász-
lót, ki 17 aláírást és három verset küldött 
be. Sajnos, közölhető nem volt köztük. Ké-
rem öt, hogy jövőben n e a mennyiségre, ha-
nem a minőségre helyezzen súlyt. «Kislány 
16» jeligére levél küldőjét meg kell dor-
gálnom. Miket írjon egy harmincnyolc éves 
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kislány, ha Ön ilyeneket küld' be? Weinber-
ger Sárikát és K. B. ödönt, ha több 
szorgalmat látok, legközelebb felveszem. 

Az e heti postával még a következő le-
veleket kaptam: 

Kövesi Aranka (VI. Próféta-utca 6. I. 6.) 
az első kép alá ezt i r j a : 

«A hölgy: Ha nekem olyan orront volna, 
mint Hegedűsnek, rögtön magasabban hor-
danám.*.> 

A második kép ^á i rása ez: 
«.4 paraszt: Ha nekem egy ilyen szép 

tyukom lenne, tüstént megenném. 
A ballerina: Ha nekemi pedig egy ilyen 

birkám lenne, azonnal leölném.» 
Kövesi Aranka fel Van véve a tanodába. 
Viszont nincs felvéve Debreczeni Péter 

(Erzs'ébet-körut 19.) A viccei jók, de nem a 
képekhez valók. Pótvizsgára utasítom. Nem 
veszem fel az M. S. (Gödöllő, Rudolf-ut 
18) aláirásu levél küldőjét sem. Őt pláne 
osztályismétlésre kell utasítanom. D. Irén 
(Mátyás-ut 9.) az első kép alá ezt i r ja : 

«Hölgy: Oh Hegedűs ur! Milyen várat-
lan találkozás! 

Hegedűs: Csak parancsolja, asszonyom, 
s a legközelebbi találkozást majd megvá-
rom.» • 

E g y e ! Irénkét felvettem a tanodába. P. 
Gyula (Mezöbetény) ha szorgalmas, szin-
tén tanítványom lehet. Tank Pubit (Mis-
kolc, Görbe-utca 28) ezennel felszólítom, 
hogy válasszon más pályát. Nem vicclap-
szerkesztőnek való. Braun Andor (Mező-
kövesd) remélhet. Az első kép alá ezt i r ja : 

«.Hegedűs: Nem tudom, a lábát muto-
gatja-e, vagy a cipőjét. Egyik se szép, de 
mindkettő drága.» 

A második kép alá röviden, de elég szel-
lemesen ennyit: 

«Színházi habitué 1920-ban.» 
Ezért a második aláírásért felvettem. 
Mcrkler József (Arany János-utca 9.) a 

következőket i r ja : 

Nagyságos 
Szenes ember «tanoda-igazgató» urnák 

Budapest. 
Tisztelt Szerkesztő ur ! • 
Ezelőtt öt esztendővel, atnikor»..el-

hagytam a középiskola padjait , egy vicc-
lapot akartam «griindolni!» — Akkor 
azt gondoltam, hogy az ilyen természe-
tű lapalapitás nem a legnagyobb vic-
cek közé tartozik és csak ma — olvas- • 
va a Színházi Élet-ben az Ön álta 
hirdetett vicc-aláiró pályázatot, — látón 
be akkori véleményem helytelenségét. 
— A\ert ha «viccelni» tudni nem is a 
legnagyobb vicc, jól tudni «viccelni» 
— mindenesetre az ! — Ma boldog va-
gyok, hogy bohó tervem megvalósí-
tása akkor elmaradt és így ezekben a 
forró hónapokban csak ilyen kivételes 
esetekben «kell» fejemet vicceken «tör-
nöm». — Nem is irigylem, hanem saj-
nálom, nagyon sajnálom Önt, kedves 
Szerkesztő Uram! Az I. és II. ábra 
»megfejtése» a túloldalon olvasható. 

Fogadja tiszteletem nyilvánítását 
Merkler József. 

Elolvastam a «túloldalon olvasható» vic-
ceket és igazat kell adnom Merkler Józsel 
kollegámnak: sajnálatra méltó vagyok, na 
gyon sajnálatra méltó... 

We:sz (Vidor) Sándor (Miskolc, Zsolo-
zai-kapu 5. szám) megbukott. Pótvizsgára 
utasitom. Z. Károly az! első kép alá ver-
set ir: 

*Szép egy pár. 
Csak az a kár. 
Hogy arcukra 
írva látod: 
Láncot, láncot, eszterláncot.» 

Na, ilyen rossz verset én is tudok írni 
Viszont na én direktor lehetek, Z. Károly 
nyugodtan lehet tanítvány. Felvettem. Nem 
vettem fel Rákosi M. ' urat, Steiner Jozseí 
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^ legnagyobb S3inéS3i 
siRer a varietében 

Az a siker, amelyet a «Vészjel» című 
amerikai dráma a Fővárosi Orfeumban elért, 
most már ' túlnőtt azokon a szinészi sike-
reken, amelyet addig varieté szinpad pro-
dukált. Csortos Gyula hatalmas és párját 
ritkitó színjátszó talentumát estéről-estére 
olyan tüntető ünneplésben részesiti a pub-
likum, amelyet a legforróbb Vigszinházi 
premiereken is alig láthattunk. Szinte el-
törpül e mellett a csodálatos szinekkel és 
felülmúlhatatlan művészi eszközökkel felépí-
tett alakítás mellett, a darabnak különben 
is újszerűen izgalmas cselekménye. Az a 
nagy monolog, amelyet Csortos Gyula a 
mozdony párkányáról mond el, valóban mél-
tó arra, hogy elejétől végéig minden szavát 
fonograph lemez vegyék fel és az; i f jú szi-
nésznemzedéknek tanítsák. Ugy látják Csor-
tost ebben a jelenetben, mint egy embert, 
akinek semmije sincs, csak fájdalmakkal 
és keserűségekkel teli szive. Percekig tom-
bol a közönség a jelenet után és perce-
kig nem tér magához az elragadtatástól. És 
mikor már a színész befejezte munkáját, 
jön Csortos az artista és olyan bravúros 
trükkel esik! a tóétméteres magasságból alá, 
amelyet a legnagyszerűbb cirkuszi mutat-
vány is megirigyelhet. Alig van néző, aki 
beérné azzal, hogy egyszer nézi végig a 
darabot. Dacára annak, hogy a vonatel-
gázolási jelenetet már mindenki előre tudja, 
mégis olyan vonzó erővel bir Csortos Gyula 
alakítása, amelyet nem lehet elégszer látni. 

A fiatal és nagyon tehetséges Bojda 
Juci igyekszik méltó; lenni illusztris part-
neréhez. Nagyon őszinte hangjai vannak, 
fiatalsága, szépsége és tehetsége biztosan 
diada'maskodik a nehéz szerepen. A Fővárosi 
Orfeum igazgatósága még szeptember hó-
napra is megnyerte Csortos Gyulát a sze-
rep eljátszására, hogy a közönség óhajtá-
sának eleget tegyen. 

irat, K. /.-né úrhölgyet és Csábrági Ist-
/ánt. Azért nc busuljanak, hanem pályázza-
lak újra . Aki mer, az nyer. De aki rossz 
;iccét mer irni, az megbukik. «Egy első 
îlemista» a második kép alá ezt i r ja : 

«.A paraszt: Ezt a tyúkot azért hoztam, 
hogy a kisasszony bőre alatt egy kis hus 
(íőjjőn. Ezt a birkát pedig azért, hogy ta-
karja üe bőrével a csontjait.» 

Egy első elemistától egészen jó. Felvet-
tem. Mire Il-ik elemista lesz, még job-
bat foq irni. F. F. megbukott, osztályismét-
lés! «Rebus» szabadúszó lett a következő 
aláírásokért: 

I. ábra. Hegedűs: Ha én is saját foga-
tomon fűzhetném! a cdipőmet!... ' 

A nő: Ha én olyan híres lennék, mint 
ez a Hegedűs, már nem is kellene így a 
cipőmet fiizni!» 

II. ábra. «Mi történik, ha a ballerina 
birkát kap? 

Semmi különös. Annak is szarva nő...» 
Egyes! «Rébus» szabadúszó! 
Moni Aranka (Újpest, Arpád-ut 13) a 

második kép alá ir ja: 
«Manapság ilyen birkatürelemmel, ki néz-

het más, mint vidéki, egy ilyen tyúkot?» 
Na, elég rossz. Viszont nemi elég rossz 

Dr. R. 1-né (New-York, jelenleg Budapest) 
aláírása az első képhez: 

«A nő, aki látta az ördögöt!» 
Mi\ .•el közismerten udvarias vagyok höl-

gyekkel, Móni Arankát és R. I.-nét fel-
veszem. 

SZENES BÉLA 
igazgató helyeit, L. GY. tanár 

A DRÁGA KÖLCSÖNDIJ. 
Tapolczai Dezső jelmezköl-
csönzőjébe a minap beállít 
egy fiatalember, valami mű-
kedvelő társulat rendezője. 

— Kérem szépen, kaphat-
nék kölcsön három alsónadrágot ? 

— Hogyne ! — volt a válasz. 
— És mennyi a kölcsöndij ? 
— Ötszáz korona naponta — feleli Ta-

polczai. 
A fiatalember elsáppad és rémülten néz 

Tapolczaira, aztán csöndesen mondja : 
— Most már négy darabot kérek. 

Könyvújdonságok 
a „Színházi Elet" könyvesboltjában 
beszerezhetők (Erzsébet-körut 29.) 
M. Leblanc : Az üvegdugó . . . i 30.80 
Göndör : Gyorsfutásu mozdonyok „ 59.40 
Jobb : Öszi vihar 17.60 
Szabó : Pályamutató . 26.40 
Fraccaroli : Magyarország a bol-

sevizmus alatt 39.60 
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Megnyílik 
a Moziakadémia 

Sokat beszélnek mostanában egy uj film-
gyárról, amely szokatlanul hatalmas len-
dülettel indul neki az u j szezonnak. A film-
gyárat «Turul»-nak hivják, és — amint ezt 
megírtuk a «Színházi Élet»-ben, kitű-
nő direktora, Beöthy Zoltán, az Unió vezér-
igazgatójának, Beöthy Lászlónak a fia. 
Alig néhány hete indult el a «.Turuh, 
jóformán csak első 'nagyobb filmjével lett 
készen, máris az érdeklődés középpontjá-
ban áll. Aki tisztában van vele, hogy mozi-
körökben milyen takarékosan bánnak az 
előleges véleményekkel, az tudja, hogy mit 
jelent ez az érdeklődés. Ugyancsak abszo-
lút művészi munkának kell ott rejtőznie, 
ahol ilyen kíváncsiság' hatja át a szakma 
embereit. Ezúttal a Turul művészi pro-
grammjának egyik sarkalatos pontjáról aka-
runk beszámolni. Arról van szó, hogy októ-
ber elején «Moziakadémiát» nyit a Turul. 
Kiváló színészekből, írókból, mozi-szakem-
berekből álló iskolát, amely tisztán és ki-
zárólag moziszineszeket fog nevelni. A spe-
ciálisan magyar tilmgárda megteremtése, 
régi terve Beöthy Zoltánnak. A mai hely-
zet, amely rendes színészeket visz a vá-
szonra, nem igen jó hatással van a film 
fejlődésére. Mennyi stilus, mennyi különbö-
ző irány vegyül össze egy ilyen filmen, 
amelynek szereplői a különböző állami-
és magánszínházak tagjaiból kerültek ki. 
A film karakterére föltétlenül kihatnak ezek 
a különféle játékmódok. Határozottan szük-
ség van a nagyarányú és komoly moziis-
kolára, mely összegyűjtve egy sereg iiaíal 
tehetséget, egyforma irányba haladva ne-
vel színészeket a film számára. Érdekes, 
hogy mindezideig egyetlen filmgyárunk 
nem gondolt egy ilyen «Moziakadémia» 
létesítésére. 

Most végre megnyílik az első «Moziaka-
démia». óriási felkészültséggel indul meg, 
a rohamosan fejlődő filmkultura igényei-
nek teljesen megfelelőleg. Máris rengeteg 
jelentkezője van. Talán épen növendékei 
közül fog kikerülni a szezon nagy star-ja, 
aki u j értékeket, fog adni a Turul-nak 
és vele a magyar mozimüvészetnek. 

A «Moziakadémia-» alapítása is világo-
san jelöli meg azt az önzetlenül tiszta és 

komoly utat, amelyen a «Turul» haladni 
kíván. Szép és jó filmeket csinálni és 
uj tehetségeket hozni — a prograrnm egy-
szerű, de dicséretreméltó. Most, amikor az 
ország úgyszólván minden segitő forrásából 
kiapadt és gazdaságilag rengeteg segít-
ségre szorul, nemcsak kulturális, de állami 
érdek is a magyar filmek gyártása és 
kivitele. Ha ebben a munkában csak egy 
kis szerepe is leszi a «Turuh-naV,, elérte 
célját. Nem is olyan nehéz elérni. Hisz 
sehol a világon nem: szaladgál annyi mozi-
tehetség, mint Pesten, sehol a világon 
nem oly fejlődésképes ez a művészet, an int 
épen Magyarországon. / 

Ami a «Turul» gárd'áját illeti, az a 
legeslegjobb. Leszerződtetett művészek : Tar-
nay Ernő és Andorffy Ida, a Magyar 
Szinház tagjai, akik elismert művészek a 
mozivásznon is. A «Turul»-nál játszanak 
Balassa Jenő, D'Arrigó Kornél, Fiilöp Sán-
dor és mindenekelőtt a kedves Lucy Wett, 
aki csak még ezután fog igazi meglepetést 
szerezni. A rendező Vájna Károly, aki Né-
metország legelső gyáraiban tanulta a mes-
terségét, hogy milyen alaposan, azt bizonyí-
tani fogja az első «Turul»-film. Scenikus-
nak Pán Józsefet szerződtette Beöthy di-
rektor. Az Uher-nél volt Pán József, egy 
csomó szenzációs kiállítású film az ő ér-
deme. Főoperatőr a kitűnő Amst-er, akit 
szintén nem kell bemutatni Pestnek. 

Első szerző, akit kihoz a «Turul», — 
Lázár István. Lázár eddigi scenáriumait 
felülmúló drámát irt a gyárnak. \A nap 
lelke» a cime a drámának, amely egy 
fiatal tudósról szól. A tudós szenzációs 
felfedezést tesz, de a világraszóló talál-
mánynak nagy ára van. Mikor már min-
dent elért, akkor eszmél rá, hogy elvesztette 
legnagyobb kincsét, a családi boldogságát. 

-A Lázár darab a «Turul» egész gárdáját 
foglalkoztatja^. Külön szenzációt képeznek 
benne a budai hegyekben és a Balaton 
mellett készült nagyszerű tá j felvételek. 

Mindene van a Turul-nak, színésze, da-
rabja, csak mégi irodája nincsen. A Metro-
pol-szállóban tanyázik a direkció hetek óta. 
Beöthy direktor már főszerepet is adna 
annak, aki alkalmas irodahelyiséget szerez 
neki. Átadjuk a felszólítást a «Színházi 
Élet» olvasódnak. Ki akar filmstar lenni? 
Tessék jelentkezni: Metropol-szálló II. 37. 
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A. vörös 
— Halálra unja magát és a párisi bará-

taira gondol, — szólt magában elkeseredve 
a szegény András, aki szentül meg volt győ-
ződve róla, hogy a tegnapi jó hangulatot is 
csak a Mustos bácsi jelenléte okozta. 

La Rosier kisasszony azonban nem árulta 
el gondolatait, csak szeliden mosolygott, 
mint a névnapi üdvözletre siető bak l is, aki 
köténye alatt illatos virágbokrétát rejteget. 

Behozták a feketekávét: még mindig nem 
találták meg a tegnapi hangjukat. Beszél-
gettek, de semmi nem volt a szavaik mögött; 
két idegen udvarias társalgása volt ez. 
az utcán, a vasúti kupéban, vagy egy zsur-
társaság asztalkáinál, ahol a könyed fe-
csegés minden értékes tartalomnál többel 
ér. Le Rosier kisasszony arcán azonban va-
lami titkos derű ragyogott, mely szelíd 
és komoly meghatottsággá mélyült, mikor a 
férfi aggódó pillantása az övét keresztezte. 

— Az álmos gyermeket mesével kell 
elaltatni, — mondta végre mosolyogva, mi-
kor András már-már minden beszédtárgyá-
ból kifogyott. — Üljön ide az édesanyja 
commode-ja mellé, majd mesélek magának 
valamit, amitől a szempillája leragad. 

András leült a Isis zsamolyra, melyen a 
megboldogult Dombyné, varrás közben, 
negyven évio pihentette a lábacskáit, azián 
belekezdett a mesébe, hogy a nagy, naiv 
gyermeket álomba lulujgassa. 

— Véghetetlen hómezők középen, tor-
nyos kastélyban, melyet komor, fehérfejű 
jegenyék őriztek, élt egyszer egy kislány, 
ak; azt hitte hogy az egész világot ő érte 
teremtették. Pötöm, csúnya, kenderfejii kis 
leány volt, nyáron akkora szeplők voltak 
nz arcán, liogy sirva fakadt, ha a tükörbe 

H P A R I S B A N : R o u g ß f j ß S C o c o t t ß s 

I B k P E S T E N : \ 

Fards du 
Sphinx 

S t * k 
Étkezés 

után nem tűnik el 

Naponta egyszeri használat 

Gyártja: Sphinx-müvek részv. - társ . 
T e l e f o n : 128—00 K é r j e m i n d e n ü l « 

Szlnfjási regény (22) 
irta : Szoma&áxy István 

nézett, eleven kis pajtások helyett csak 
néma és üvegszemü bábukkal mulatott, a 
nagyok szerették és sajnálták, amiért ilyen 
rut V*olt, de a kislány mégsem érezte 
magát boldogtalannak: a leikecskéjében, a 
hova senkisem látott, trillázó hegedűk, ko-
moly csellók, tündéri hárfahangok zenéltek 
s azt esthomályban, az éjszaka sötétjében, 
álombeli alakok játszották neki csodálatos 
játékait. Két világban élt a csúnya kis-
leány: az egyikben aranyszínű buza hullám-
zott, ökrös szekerek camogtak a nyíri al-
konyatban, csizmás béresek ballagtak az 
eke- után, feltürtruhás leányok tépték a 

szőllöfürtöket, hangosszavu szomszédok kva-
terkáztak a házigazdával, pulykák forogtak 
a nuáison szél f u j t ' é s eső csurgott a régi 
csatornából, — a másikban titokzatos zene 
szólt, hősök és királykisasszony sétáltak 
kétszázéves ludósok gunnyasztottak boszor-
kánykonyhájukban és lányosképü apródok 
vittéK a hercegkisasszonyok uszályát. Az 
egyik világot mindenki látta, aki a çsunya 
kis leány körül élt; a másik csak akkor tá-
madt iöl, amikor a sötétség lebocsátkozott 
a lö'.dre és a bolond kis fantaszta a gon-
dolataival egyedül maradt. Nem alszik még? 

András intett, hogy: nem és Le Hosier 
kisasszony tovább folytatta meséjét. 

— A sötét gond egyszer meglebegtette 
fekete szárnyát a csúnya kisleány fölött és 
mielőtt ráeszmélt volna, hogy mi történt 
vele, az egyik világot hirtelen elrabolta 
tőle. A tornyos kastély előtt dob pergett, 
lármás idegenek jártak az édesanyja szo-
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báiban, örökké jókedvű apja beköltözött a 
sötétségbe, a kvaterkázó szomszédok mo-
gorván elkerül ték a házat), s a buzavetés, 
az ökrösszekér, a szüretelő lánysere)g|, a han-
gos konyha mind beleveszett a hóba, mely 
a gyermekkor meséit .eltakarja. A csúnya 
kislegjjy azonban nem volt boldogtalan; 
hiszen a másik világot, melyet óvatosan 
rejtegetett, emberi gonoszság nem vehette 
el tőle. A tündéri zenekar akkor is ott ját-
szott, mikor egy kopott nagykendőbe bur-
kolva a kastélyból elvitték. Nem ásit még? 

— Nem, - mondta András és fejét, 
mesehailgató gyermekek módjára, a könyö-
kére támasztotta. 

— A csúnya kisleány most már nem hal-
lotta többéi a koránkelő madarakat, nem lá-
tott többé zöld vetést és nem köszönthette 
többé reggelenkint a vén jegenyéket, me-
lyek a félelmetes éjszakában silbakoltak 
fölötte. Egy folyosón élt, közel az éghez, 
piszkos cselédleányok, mérges családapák, 
időelőtt megőszült asszonyok és maszatos 
gyermekek közt, vasárnap is koplalt és gyű-
rődött iskoláskönyvekből szivta magába az 
unalmai,- mely ugy elkerget minden álmot, 
mint a májusi szét a bárányfelhőket. De ő 
ott, a rozzant folyosón is mindig hallotta a 
láthatatlan zenekar játékát s ha szemét a 
levegőbe szegezte, tetszése szerint szétsu-
hant előtte a kárpit, mely mögött, tündér-
kastélyokbnn, erdei tisztásokon és arany-
csipkés parkok mélyén, királynők, herceg-
kisasszonyok és apródok hajbókoltak. Még 
most sem alszik? 

András most már csak a nagyranyilt 
szemeivel árulta el, hogy nem alszik. 

(Vége következik.) 

Eslélycipok GEBŐHÉL, 
Budapest , Kossutt \ Lajos-u. 4 

TÖRÖK RÚZSA CREME 
szeplő , májfol t , p a t t a n á s és arc-
t i sz tá t lanságok ellen. Ideális arc-
ápoló. Ara 35 korona 

Főraktár : 

RúczGy. János 
gyógyszertára ^ 

Kiskunhalas W r . 
77 

A3 ablaktisztító Költő 
a k i i m á d t a a m t í v é s ^ e t e t 

A költőt, bér hogy is tagadjuk, JVeu-
veltnek hivják. Sőt : Samunak ! Ez a 
Neuvelt Samu küldte be hozzánk az itt 
következő „irány verset". Hódolattal és 
elismeréssel adózunk itt a Neuvelt köl-
tészetének.,de — pe haragudjék ránk a 
költő — zavarban vagyunk : nem a hirde-
tés, vagy nyilttérrovaíban kellene közölni 
az „Egy vágyam van . . ." cimü költe-
ményt? Jaj, mi lenne, ha Neuvelt iskolát 
csinálna és a cipész, a szabó, a kofa, a 
kárpitos, a rőfös, s a többiek mind, vers-
ben ajánlnák föl szolgálataikat ? Jól néz-
nénk ki ! . . . 

* 

EGY VÁGYAM VAN . . . 
(írta: Neuvelt Samu, 

ablaktisztító, Bulyovszky-utca 35. szám.) 
Egy vágyam van, egy óhajom ! 
Elárulja szerény dalom : 
Imádom a művészetet. 
Művésznőket, Művészeket. 

Nagyon, nagyon boldog lennék, 
Ha óhajom teljesednék. 
Ablakokat tisztogatok 1 
Sok munkával pártoljatok. 

Nagy művésznők, nagy művészek, 
írók, szerzők és Ítészek ! 
Ha nem tiszták az ablakitok, 
Tisztítom én, csak hívjatok. 

Egy lev. lapot hogyha kapok, 
Rögtön szerszámot ragadok, 
Művészeknek olcsó áron 
Ablakot megpucoválom. 

Olcsón, s szépen, Isten tanú, 
Címem itten : Neuvelt Samu 
35 Bulyovszky utca. 
Postás már a többit tudja. 

A Iegkolosszálisabti s i k e r : 

C INABAR II. 
o ROVAL-APOLLÓBAH 

u n C i n fll/IIT v * g l e g eltávolít D A C H M A N C I 
fill |\/I1 Iliiül kozmet ika i intézete. M i n d e n n e m ű 
linJHLntniin I s z é p s é g h i b á k kezelése, szeplöel távo 
litás, ráncok Kisimítása, arcgőzf t lés és a r c m a s s z á . s 
ju tányos bérletben. B u d a p e s t , V I I . , A l m á s s y - u . 3 
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Debreczenbe kéne menni 
Dalosjáték három felvonásban 
Irla: FARKAS IMRE (3) 

H über: Zum! Kukuk! Das ist aber doch 
schon zu viel. — Ich werde dich auffressen... 
megreggelizem, megeszem, megölöm. 

Baloghné: Ugyan sógor! 
Huber: Salátát adjon hozzá szomszéd-

asszony, salátát. 
Baloghné: Ugyan, hiszen olyan szerelmes-

nek látszik az istenadta. 
Huber: Szerelmes? Még inkább megeszem. 

(Lottéra) Te meg mit vigyorogsz nekem itt? 
Gét's herein. Ne is lássalak. Schnell. (Beker-
geti a lányokat.) 

Baloghné: Ugyan sógor, ne tüzeljen. Majd 
az uram elintézi szépen. 

Huber: Ja, ja, ja, schon gut. Ämire kijö-
vök, tiszta legyen itt a levegő. 

Balogh: Mindenekelőtt kedves öcsémuram, 
jól érzi ott magát az asztal tetején? 

Tommy: Ellenkezőleg. 
Balogh: Hát akkor mért nem száll le? 
Tommy: Mert még ezid'eig — au! — 

nem jutott az eszembe. 
Balogh: Hát most oszlán hallgassék meg 

egy okos szót. Ha lovat, pipát akar vásá-
rolni, várja meg, mig a házhoz hozzák. 
Utána ne fusson, elibe ne álljon, érte ne 
menjen. Hé Sándor! — szipen lassan, kímé-
letesen mutasd meg ennek az urnák az or-
szágúját. . . Na isten vele uramöcsém. 

8. JELENET. 
Tommy, Sándor, Jutka. 

Sándor: Luval akar elmenni a tisztelt 
ur, vagy ökörrel? 

Tommy: Miér? 
Sándor: Mer ha lu kell, itt vagyok én, 

ha meg ökör kell, itt a Márton öcsém. 
Tommy: De én egyáltalán nem akarok 

elmenni. 
Sándor: Muszáj ! Ez a gazdám paran-

csolatja. Tudja mit? Ha mán Debrecenbe 
van, fogadjon az ur talyigát. 

Tommy: Hallja maga mister. Elmegyek. 
Mondja — tudja-e ön — au — hogy mi 
a szerelem? 

Sándor: Hogy tudom-é? Äz isten akárhová 
tegye, meghiszem azt. Nem látja az ur, mi-
lyen rossz bőrben vagyok? 

Tommy: Te kedves ember, titokban hivni 
ki nekem a szép Grétét, mert ha én vele 
nem beszélhetek, akkor én meghalok s ak-
kor te fogsz engem temetni el. 

Jutka: Hijja ki már aást a szép nirnet lányt 
neki, biz isten megesik a szivem rajta. 

Sándor: Hogy én kihijjam? Hát oszt ha 
bajba kerülök? 

Jutka: (cirógatja) No lelkem Sándorom. 
Tommy: (szintén) No lelkem Sándorom. 
Jutka: (riszálja magát) Tegye meg mán 

no, az én kedvemért. 
Tommy: (szintén riszálja magát) Meg-

tenni nekem. 
Sándor: Ebadta ángliusa, hagyd abba. 
Jutka: Hijja már ki no, elpusztul a sze-

gény. 
Sándor: Én nem hivom, mer gyün az már 

magától. 

9. JELENET. 
Tommy, Gréte, majd Lotte. 

Gréte: (le a verandáról) Das war schön, 
schön. Hogy jöttél utánam? 

Tommy: Igen ! Direkt az akác. Két lovat 
hajszoltam agyon,* csak azért, hogy meg-
mondjam neked Y love you, szeretlek és 
bárhova visznek én érted jövök és hűséges 
leszek hozzád. 

Gréte: Nicht so laut, meghalják. 
Tommy; Ä te mérges papa meglátni fogja. 

Tommy jó fiu, tujd dolgozn(i... és Tommy nem 

á á fényképészet i szaküzlet 
B U D A P E S T , 
Rákóczi-ut 80 

Eladás nagyban és kicsinyben. * Telefon: József 2 8 - 3 2 
„FOTO 
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elvenni előle semmit. Csinálunk nagy-nagy 
gyái ketten mérges papa és jó fiu Tommy. 
Meglátni fogja és Grétit nekem adja. Gréti 
szereted Tommyt? 

Ciréte: Und du? 
Tommy: For ever. 
Grete: Ich auch. 
Tommy: AI! r ight! 
Lotte: Auh ist das poezisen. Wie in 

einem Roman. Bee, bee... (nyelvét öltögeti 
Tommyra. 

Tommy: De miss Lotte ! 
Lotte: Utállak Tommy. Ich hasse dich. 

Gratuliere a vőlegényhez, hahaha! (elsza-
lad.) 

Tommy: Miss Lotte. 
Gréte: Nem baj Tommy, nem báj . Lotte 

nem szeret téged, de annál inkább Gréte. 
Tommy: Akkor nekem mindegy, ha egész 

világ összedől is. 
Gréte: Olyan nagyon szeretsz? És miért 

éppen engem. Annyi szép nőket lát'.ál. Ele-
gante schöne Damen. Ugye? 

Tommy: Az igaz. Csak ránézek a nők-
re igy — nőcske kaput. 

Gréte: Oh, die Armen! 
Tommy: De nekem csak egy kell: Huber 

Gréte, mert Huber Gréte... 
Gréte: Nem tud ilyen szépen beszélni 

senki. 
Tommy: Szepességről Debrecenbe gyönni. 

Szál virágot hozni, postakocsival tovább 
menni, üzleti ügyben. Az nekem semmi. 
Sma fu. 

Gréte: Hát tovább megy? 
Tommy: Azonnal. Szekér nem vár. Gréti 

iiü marad hozzám? 
Gréte: örökre. " 
Tompiy: All r ight! ./Varadjon meg szelíd-

nek, mint galamb és szeresse nagyon ezt 
a gyönyörű amerikánust. 

Gréte: Szerétem. Ich liebe dich. 
Tommy: Y love you. 
Gréte: Y love you. 
Tommy: Egy puszit, egy pirinkót. 

Gréte: Azt nem. 
Tommy! Muszáj! 
Gréte: Cviki puszinkót, vagy ordentli-

chet? 
Tommy: Egy ordentlichet. 
Gréte: Das war aber gut. Sehr gut. 
Lotte: Gott wie idealisch! Nur der Mond-

schein fehlt. 
Tommy: Fleur Lotte, pleas. 
Lotte: Dank schön. 
Gréte: Lotie sei gut zu ihm. Szeretem. 
Lotte: Mit dieser gespitzte Nase, da muss 

ich lachen. 
Gréte: Én itt legyek messze — und ich 

bin so traurig — ti legyetek jó barátok — 
irjál nekem róla, szeressétek egymást, amig 
haza jövök. 

Tommy: (vizsgálja Lőttét) Freilein Lott2 ! 
Gréte: Legyetek jó barátok. Jó fiu, csak 

kicsit bdlondös. Ein amerikáner, weist? Ti 
lesztek otthon, Gréte itt messze Debrecenbe. 
Ne haragud> Tommyra. Csak kicsit szeresd. 
No, add ide a kezedet, igy, Tommy te is 
add ide. Igy, most boldog vagyok.. Lot'e, 
Lotte, jó kis testvérkém. Ich konnte lanzen 
vor freuden. 

Lotte: Du bist verrückt Gréte. 
Duett és tánc után: 

Huber kijön a házból: Gréte, Gréte wo 
steckt die Gréte, felkutatok egész házat 
utána mindjárt . 

Pista: (a ház mögül) Ejnye, ki üvölt itt 
olyan rémesen? (meglátja Hubzrt) E bizo-
nyosan a csereapám. 

Huber: Ez biztosan a cseregyerek. 
Pista: Az vagyok, instálom. Pista a ne-

vem. 
Huber: Ah gyere ide Pista. Mutasd ma-

gad nekem. 
Pista: Igenis, instálom. 
Huber: Mit akar ez mindig az istállóval. 

Hallom, nem vagy rossz gyerek. Csak kicsit 
veres a szemed, csak kicsit sápadt az arcod. 
Na majd a jó hegyi levegő... 

Pista: Nincs jobb az alföldi napnál. 

^ S j e Z f ó j g e r 

^^^^^faM-.t NÁDORJ3, 
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legkedvezőbb feltételek mellett áruba bocsájt. Ezen újítással 
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Huber: Csak azt nem értek, mit akar 
mindig az istállóval... Gyere nekem beval-
lani, jól tanulsz? 

Pista: Igenis, instálom. 
H über: Jól kártyázolsz? 
Pista: Nem tudok, instálom. 
Huber: Eztet már szeretek. De iszolsz? 
Pista: (hallgat) 
Huber: Ahá !... Most miért nem mondod 

az istállót... Nna? 
Pista: Hát néha... el... eliszogatok, in-

stálom. 
Huber: Hát az se nem szabad... tudsz... 

Még rá érsz te inni, azlán, ha nem érsz rá, 
akkor se magadba fogsz inni... majd csak 
velem fogsz inni... tudsz. 

Pista: Igen is, instálom. 
Huber: Hanem azt kikötök,... ne mond-

jál nekem mindig az az istálló... az istál-
lódat neked (bemennek a házba) 
Lotte jön Sándor bácsival a ház mögül. 

Sándor: Hát bizony, kisasszonyka, már 
nálunk ilyen minden. 

Lotte: Das ist interessant. És itt senki 
nem beszéli németül? 

Sándor: Mi az ebugatlának... Volt itt 
egy kerge szürszabó, aki világot látott, az 
makogott egy kicsit németül, de az is bele-
halt nemsokára... Ugy kellett neki. 

Lotte: Gestorben? Schrecklich! 
Sándor: Ja, ja, . kisasszonyka, azért hát 

vigyázzon arra a diága életyire, oszt tanul-
jon meg hamarosan magyarul. 

Lotte: Zipsenbe nem beszélnek sok tna-
gyart. 

Sándor: Hát nem is irillem iiket. Annál 
többet beszélnek másutt. 

Lotte: Hol? 
Sándor: Hát a Dunán innen, Dunán tul. 
Lotte: Ja, ja, die Donau. 
Sándor: Nem csak a Donau... a Tisza 

is... Tiszántúl. 
Lotte: Ti...szán tul. 

Sándor: Látja, milyen szépen megy. Hátha 
még a nótáját tunná. Megtanítom én egy-
kettőre. 

Grete: Ja, aber von der liebe. 
Lotte: Hát akkor én inkább soha sem 

leszek szerelmes, (el a ház mögé) 
Gréte: Látod Tommy, most már minden 

jó? Ich wolle tanzen. Komm Tommy. 
Tommy: De itt freilein Gréte, megláthat-

nak. 
Gréte: Oh du schlimmer Tommy. Nem 

teszed meg, mit a Gréte kiván, akkor én ha-
ragszom rád'. 

Tommy: Te Tommyra haragszol... Ak-
kor én is haragszom rád. 

Duett. ' 
Mondja csak ön aranyos, 
Miért hogy ön laragos, 
Miért nem néz reám, 
Azért, hogy ön takaros. 
Nem szép, ha ön haragos, 
Kacagjon most reám, 
Kicsi cicuskám. 
A helyzet oly zavaros, 
Azért vagyok haragos. 
Oh hagyja el maga 
Nem tetszik nekem igy a világ, 
Haragszom, 1 aragszom rád1. 

Gréte Tommy. 
IT. 

Gréte: 
A vérem ugy kavarog, 
Nem láttam ily alakot. 
Mindig nyomomba .jár, 

' Egyre csak itt zavarog. 
Emeli a kalapot, 
Kacagjon most rám 
Kicsi cicuskám. 

Tammy: 
Bocsánat, ha zavarok, 
Ne tartson már haragot, 
így nem mehet tovább, 
Mondjon már mást is, 

DIANA 
PUDER 

H i n d e n U t t k a p h a t ó ? 
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Az angyalát ! 
Ne csak hogy: haragszom rácf. 

Refrain:Haragszom rád... stb. 
Én is te rád1. 
Azért, mert kerülsz, 
Akár a gyerek az iskolát. 
Haragszom rád, 
Én is te rád, 
Uracskám, 
Kisasszony, haragszom. 

I. 
Hallod-e mán, hallod-e mán, 
Elhagyott a babám ! 
Hallod-e mán, pedig talán 
Ha elment, elment, mit bánom én, 
Szeretett igazán. 
A lelke raj ta, nem várom én. 
Tanultam egy régi, régi hortobágyi nótát 
Áztat eljárom én. 

Refrain: 
Tul a Tiszán ég a ház. 
Zsúppal födött, kukorica, kukorica góré. 
Barna kislány mit csinálsz? 
A te szived csak a régi szere'emmel szól-é? 
Hallga, hallga, hallga csak, 
Hátra kötözöm a sarkadat. 
Recseg a nád, ropog a nád, 
Ugorj ki hozzám hát. 
Hallod-e mán, hallod-é mán, 
Visszajött a babám. 
Hallod-é mán, azt mondja mán 
Szeret még igazán. 
Ha elment, elment, mit bánom én, 
Én rám ne vessen, nem várom én. 
Vártam rá én épp eleget. 
Várjon most már más is. 
Szemébe vágom én. 

ALEGELŐKELÖBB TOILETTE 

nuEM ~Y 
PUDEnJ 
S Z A P P A N 

Refrain: I 
Betét jelenés. 

Gréte: Tommy, most siess — a postakürt 
— a papáék mindjárt indulnak, siess, siess, 
gyorsan. 

Tommy: Good by my dear! Szivem itt 
marad, csak a lábam megy. 

Gréte: (kituszkolja) 
Huber: Potztausend element! Majd én 

adok annak a sviháknak, annak a betyár-
nak. 

Balogh: Sohse mérgelődjék Huber sógor. 
Huber: De igen, verfluchter Kerl, azért 

is mérges vagyok. 
Nagyasszony: Ne siessen már ugy Huber 

szomszéd, még egy kicsit maradjon, no 
ebédig. Szépen kitelepszünk valamennyien 
ide az almafa alá és itt eszünk. 

Huber: Was? Hogy megint belepotyogja 
nekem a töltött káposz'ába der Háderlump? 
Nem, nem. Soha többet, még csak almát 
sem eszem életemben. Ich muss gehn. Lotte, 
köszönni. 

Lotte: (a Nagyasszonyhoz) Kisztihand! 
Gréte: (ráborul az atyjára) Väterchen ! 
Huber: Sei gut Gréte — légy derék kis 

mátyár lány... mire fehér lesz a Balumont, 
odahaza leszel — pár hónap az egész... 

Gréte: Väterchen — én olyan szomorú 
vagyok. 

Huber: Hát a fiu nem jön velünk? 
Balogh: A gyerek talyigán megy Fehér-

tóig —• ott lakik a százkalapu Tóth kománk. 
Huber: Was? Százkalapu Tóth? 
Balogh: A'hát. Az a keresztapja a gye-

reknek, osztán amolyan istenes ember. Meg 
akarja áldani. Ott osztán felszáll a brassói 
szekérre. 

Huber: Nem fog lekésni? 
Balogh: Hamarább odaér a Fecske luval, 

mint azzal a rossz batárral. 
Huber: Alles in Ordnung, Gréte! 
Gréte: Väterchen ! 
Huber: Légy erős Gréte. Stark muss man 

sein. Nézz meg engem — wie leicht es mir 
geht. Aber dieser gemeiner ne kerüljön a 
szemem elé. 

Sándor: Mehetünk ! 
Huber: Adieu Gréte ! listen á ldja szomszéd. 
Nagyasszony: Sándor, befogni a Fecskét. 

Pista is indul mingyár. (Rámutat Grétére, 
aki sírdogál. Baloghhoz): Gyerünk, hagy-
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juk itt egy kicsit, ilyenkor magában szeret 
lenni az ember. (El.) 

Gréte: Levelet akarok irni. 
Sándor: Levelet? Hát osztán kinek? 
Gréte: Az apámnak. 
Sándor: Ugyan mér fárasztaná magát. 

Csak utána kell kajabálni. Megyek is. Hé, 
Huber ur! 

Gréte: (megfogja a karját) Nem, Gottes 
Willen. Azért akarom irni, mert nem akarom 
elmondani. Irni könnyebb. 

Sándor: Üssön meg a guta, ha értem. 
Irni könnyebb, mint elmondani? Én inkább 
napestig jártatom a képem, minthogy leír-
jak három bötiit. Dekát — fiatalság, bolond-
ság. Mindjárt hozok papirost. Ehifa a tinta-
tartó is. Emitt a ludtull. Tiz éve a legjobb 
eleven gunár vót, aki hordta. 

Gréte: Nincs tinta. Beszáradt. 
Sándor: Azon is segítünk. Föleresztjük 

egy kis borral. így la. 

Gréte: (irni kezd) 

írom ezt a levelemet félve, 
Én jó atyám bocsánatát kérve. 
Vágyak ragadják a toljam, 
És most im bevallók mindent, amit 
Eltitkoltam. 
Oh, mert szeretek egy fiút régen, 
Neki örök hűséget ígértem, 
ö, ah csak ő, ah csak ő, kell énnekem. 
Más senkisem. 
Kiragyog lelkemben a tavasz, 
Bóditó mámoros, sugaras. 
Mert elmondták százszor is énnekem, 
Édesem, kedvesem. 
Engem is ölelt már a legény, 
Pihegve pihentem kebelén. 
Egy világ nyilott ki énnekem, 
Az édes szerelem. 

Sándor: (fejcsóválva) De bolond dolog, 
amikor a fehércseléd megveszekszik. (El a 
levéllel) 

Pista: (jő) Aggyisten húgom, eszem azt 
a pici piros szádat. Hogy kerülsz ide a mi 
portánkra? 

Gréte: Én vatyom a cseregyerek. 
Pista: Hja ugy. Te vagy a cseregyerek? 

Gréte; Hát te ki vagy? 
Pista: Én is a vagyok la. Cseregyerek. 
Gréte: Minket kettőnket csere-berélnek 

össze-vissza? 
Pista: Azt vélem, hogy: igen. 
Gréte: Akkor tu bist Balogh Nagy Pista. 
Pista: Ugy hinak. Te meg nem lehet-z 

más, mint Huber Gréte. Igaz? 
Gréte: Igaz. 
Pista: Nohát Huber Gréte, nem tudom, 

miféle szél sodort ide, de — bár hordott 
volna másfelé. 

Gréte: Tán szívesen hagytam el az alte 
nestünket. Sivgr, lapos Debrecen«. Fehér 
falak, muskátli bazsalyikom... brrr... 

Pista: Tán bizony az a szebb, az a 
girbe-gurba vidék, mi? Ahol az ember nem 
lát messze, mert kőbe, meg fába ütődik a 
szeme — bezzeg itt nálunk ! Ellátsz odáig, 
ahol az Isten szabad ege összeborul az 
anyafőddel. 

Gréte: De én nem akarok olyan messzire 
ellátni. Das ist nicht interessant« 

Pista: Ne rugódozz te kis német. 
Gréte: Grobián. 
Pista: A vót az öregapád. 
Gréte: Na schön schaun wir aus. Te 

mégy be Huber-házba. Iglón, a nippek, 
meg a cseresznyefa bútorok közé. Felborí-
tasz mindent evvel a nagy kezeddel, lábad-
dal. Tu grosser Laki, dú. 

Pista: Te meg itt akarsz maradni ezzel 
az abroncsos szoknyáddal, meg ezzel a pi-
sze oroddal? Meg ezzel a fikciós beszéded-
del? 

Gréte; Az én beszédem finom — a ma-
gáé parasztos. Darf man so mit die Damen 
umgehen? 

Pista: Hát pedig én aszondom, hogy én 
elég jól tudok umgéholni a dámákkal. De-
hát dámája válogatja. 

Gréte: Also ich bin keine Dame? Also 
was bin ich? 

Pista: Tudja Isten mi vagy, hugám, de 
nekem sehogy se tetszel. 

Gréte: Vice versa, vice versa. 

(Folytatjuk) 

aíSI c i t y p r o g e r i a míPrW Az előkelő világ legkedveltebb bevásárló helye 
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HACCÓ, Ml ÚJSÁG ? 
HARMATH IMRÉNÉ a legújabb színésznő 

ma Pesten. Künn játszik a Kolosszeumban 
a férje darabjaiban és éppen olyan tehetsé-
ges, mint az ura. Kedves, fiatal és szép. 
Olyan otthonos a színpadon, mintha mér régi 
színésznő lenne(. A közönség sokat tapsol 
neki. 

A MAGYAR ÉS A NÉMET ARTISTAK 
NEM MEHETNEK ANGLIABA. Innen-on-
nan két éve lesz már annak, hogy a nagy 
világháború véget ért, de egyes dolgokban 
még ma is fennáll a háborús helyzet. 
A berlini «Internationale Artisten Lage» 
legutóbbi ülésén nagy elkeseredéssel tár-
gyalták a londoni artis:ák egyesületének 
azt a fa 'ároza 'á t , fogy német, osztrák és 
magyar artisták angol varieté-színpadokon 
fel nem léphetnek, illetve, hogy az angol 
artisták ezekkel együtt nem működnek. Több 
indítvány merült fel abban az irányban, 
hogy a német artisták ugyanilyen határoza-
tot hozzanak, de hosszú vita után elvetet-
ték ezt az indítványt, azzal az indoko'ással, 
hogy a nélmet artistáknak nem szabad 
olyan határozatot hozniok, amely a nem-
zetközi artista forgalomnak kerékkölője le-
hetne. Az angol artisták kezdenek is már 
feltűnni a német varieté-szinpadokon. A 
berlini Busch-cirkuszban most vendégsze-
repel egy 22 lagból álló angol box,ver-
senyző-csoport, a Wintergartenben fellép 
a Reeves and Mewes nevű angol artista-
pár és a jövő szezonra már egész serég 
angol artistaszámot kötöttek le a német 
nagy varieté-szinházak igazgatói. A bécsi 
és a budapesti varieté-szinházak egyelőre 
nem számitla 'nak ezeknek a számoknak g 
felléptetésére, mert a valutáris differencia 
nálunk olyan nagy, hogy egy ilyen szám-
nak' a fizetése a mi pénzünkben százezre-
ket tenne ki. 

GUTHI SOMANÉ énekiskolájaban (Rákó-
ci- tér 6.) a beiratások megkezdődtek. Nö-
vendék felvétel naponta 2—4 között. Te'e-
fon: József 10—69. 

SELYEM LAA.Pfl ERNYŐKET, függő 
nyöket, teritőkeí, páinákat, könyvkötéshez 
szükséges vásznat batitzmunkával, legszebb 
és legjutányosabb árban készit Sándorné, 
Krisztina-köi ut 8—10. 

tZ IJJ TÁNCOK. Párisban most tar-
tották meg nagygyűlésüket a francia tánc-
mesterek. Ez a ígyülés minden évben rneg 
szokta vitatni az u j táncqkat, amelyek in-
nen indulnak diadalutjokra. Az idei gyűlé-
sen a modern táncok kinövéseit panaszol-
ták el, majd bemutatták az uj step-tánco-
kat, amelyek közül háimat fogadtak el és 
valószínűleg ezek lesznek az u j szezon 
modern táncai. Az egyik tánc neve «ber-
ceusa», a másiké «séduction», a harmadik, 
amelynek legnagyobb sikere volt a hindu 
eredetű «ïechega». A gyűlés után természe-
tesen tájjeverseny volt, amelyen az első 
dijat egy olasz táncospár, a háború előtt-
ről Budapesten is jól ismert Pierrino Fara-
honi és Georgette nyerték el. 

GELLÉRT LAJOS A\oziakadénrá;ában 
(V., Akadémia-utca 3., I. emelet) szeptem-
ber 15-ig bezárólag lehet felvételre jelent-
kezni, még pedig minden hétköznap dél-
után 4-től 6 óráig. A moziakadémia tan-
anyaga: geszluskultura, pantomim, ilmtör-
ténelem, jelmeztan és maszkirozástan. 

BARNIJM ÉS BAILEY EUROPABAN. A 
legnagyobb amerikai cirkuszvállalat, ame'y 
annak idején bámulatra ragadta egész Eu-
rópát is, a most következő évadban ismét 
európai vendégszereplésre indul. Az euró-
pai méreteket messze meghaladó cirkusz 
decemberben lajózik át a kontinensre és 
karácsonykor kezdi meg tizenkét-hetes ven-
dég játéká ' a londoni Olympiában. Tárgya-
lások indultak meg afiban az irányban, 
hogy a cirkusz Budapesten is vendégsze-
repeljen, a jövő nyáron. 

AZ «ERÉNYI—ROSSI ROSINA magán-
énekiskola» csakis a jelentkezések sorrend-
jében vehet fel u j növendékeke1, mivel a ta-
nítást csakis Rossi Rosina operaénekesnö 
és Erényi R. Antal énekmester végzi és 
a mult évről igen sok már az ujabb elő-
jegyzés. Jelentkezni lehet: Erzsébet-kö. ut 
10—42, d. e. 10—2. 

GERSTER Jolán énekiskolájában a beiratás 
megkezdődött. Beiratkozni lehet minden hét-
köznap délután 4—5 óra között : 1. kerület 
Fehérváry-ut 26. 

NálunK a megrendelő 
AKór g r ó f , aKár zsidó. 
Munkánk. minőségében 
Ugyanax a nívó! 
(Hitricfjstein takarítási vállalat) 
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Szerkesztői üzenetek 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosí-
tást 5 színházi vonatkozású kérdésre. Kézira-
tokat, rajzokat nem adunk vissza és azok 

megőrzésére nem vállalkozunk.) 
Vederemo. 1. Tessék Gellért Lajos moziaka-
démiájánál érdeklődni, ahol teljesen modern 
alapon fogják a filmművészetet tanulni. Cime: 
V ; Akadémia-u. 3. 1. 2. Az á-contó (olasz) 
színházi nyelv szerint : gázsi-előleg. Á-contót 
minden hónap 8-ik és 24-ik napján szokás 
fizetni, azonban ez nem kötelező a ; igazga-
tóra nézve. Némely társulatnál az á-contót 
kifizető közeg percentet is huz fáradságáért, 
Ha a színész tulkivételben van, akkor nem 
számithat á-contóra. Az á-contó-rendszer sok 
baj előidézője ; ebből származnak a színész 
anyagi gondjai, mert a mint elsején és tizen-
ötödikén levonással megkapja gázsiját, á-contó 
miatt nem tudja azt ugy beosztani, hogy 
adósságét minden irányban törlessze. — He-
ves i o lvasó . A versek nem váltak be. Ki-
vételesen ma postára adluk b. cimére. — 
«Színpad.» A beiratkozások most veszik kez-
detüket. A Rózsahegyi és Rákosi szinészisko-
lába már be lehet iratkozni. Ha pedig mozi-
színésznővé akarja magát kiképezni, ugy 
tessék Gellért Lajos moziakadémiájába irat-
kozni. (Akadémia-u. 3.) — M. Lulu. 1. Való-
színűleg az illető művésznő kapja azt a sze-
repet, Erről annak idején màjd megemléke-
zünk a Színházi Élet-ben. 2. Törzs Jenő 
1887. április 23-án szülelelt. 3. Igen, Sasfió-
kot ő játsza, az Uj földesurat is és a többi 
felsorolt szerepek mind az ő kezeiben voltak. — 
Hótb I. Cs. ftpátfalva Az az enlékoszlop 
az első magyar színigazgató nagyságát, el 

nem muló dicsőségét hirdeti abban, a kis al-
földi városban, kiről a „Színházi Elet" szer-
kesztői üzeneneteiben már nagyon sok meg-
emlékezést közöltünk. Röviden ennyit : 1790 
október 25-én Kazinczy Ferenc és gr. Ráday 
Pál támogatása mellett megkezdi Budán a 
legelső magyar szinielődás vezetését. E l v o l t 
az első impulzus a nemzeti színművészet 
megkezdéséhez. Kelemen azután Makóra vo-
nult vissza, onnan Csanádpalotára költözkö-
dött, ahol 1814-ban meghalt. (Ezelőtt 30 évvel 
a szegedi színház megünnepelte a magyar 
színészet 100 éves jubileumát, mely alkalom-
mi i Kelemen 82 é / e s leánya is jelen volt, 
Kelemen, emlékét Szegeden egy utca-név is 
hirdeti.) — Horváth é s társa. Asphalea. 
(görög = teljes biztosság) Hidraulikus erővi-1 
működő színpadi berendezés a m. kir. Opera-
házban. Alapja az, hogy a sülyeszthelő és 
emelhető színpad, valamint a zsinórpadlásról 
függő háttér viznyomással jár. Berendezése 
228.C00 forintba került. Kautsky^ diszlelfestő, 
Gwiner gépé>z-épités/ és Róth Ferenc építő-
mester találmánya. (1882) — S egedi. Fényké-
pét megkaphatja a Színházi Elet kiadóhiva-
talában. — Debreceni. A Színházi Élet-ben 
a nem előfizető olvasóinknak is mindenkor 
készséggel válaszolunk, ha 5 színházi tárgyú 
kérdésről szól az illető postája. — K. fbdgy 
Köszönjük, sajnos papirhiány miatt nem 
tudjuk elhelyezni. — Százszorszép . 1. Buda-
pesten. 2. 1895. 3. Az. Orsz. Szinészegyesület 
iskoláját. —- F. Béla. Ügyvéd szerepet játszik. 
— Pápai s zösz ike . 1. Nőtlen. 2 Még nya-
ral. 3. Zerkovitz Béla. 4. Budapesten, 1894-
ben. 5. Rákosi Szidi szinésziskoléját. — Filn • 
művész . Gellért Lajos moziakadémiéja : 
V., Akadémia-u. 3, alatt van. Beiratkozás 

Brilliánsokat, g y ö n g y ö k e t , 
r t l - a + í r i - á t é k s z e r e k e t m i n d e n k i n é l d r á -
J J I a l l I l a i } g á b b a n v e s z S Z É K E L Y E M I L 
é k s z e r ü z l e t e B u d a p e s t , K i r á l y - u t c a 51 T e r é z -

Cimr è° tessékSf így el ni 1 TelefOíl JÖZSßf 105-35 

Szabni, varrni tanítok 
niayántdnulásra tanköny-
vem kapható varrónőknek B. G E I G E R E T E L N É L , 
"nulóknak külön tanfolyam K á r o l y - k ö r u t 10 s z á m 

KOTTAUJDONSÂGOK KAPHATÓK a „SZÍNHÁZI ÉLET" könyves-
boltjában VII, Erzsébet-körüt 29 

K ERTMOZI 
(Város l ige t i fasor és 
Aréna -u t s a r k á n ) 

Hetenként uj miisor f 

KERBS HENRIK 
UHU rf ap-utca Z9. Telefon: József 3-86 iiimrtoMmös ! 

Szőrme-, szőnyeg-
poroló, megóvó, szőnyeg-
mosó é s javító-intézet. 

L a k á s t a k a r i t á s , 
padlóbeereszlés és féreg-
irtási vállalat. 
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délutánonként. — Kálmánka. 1. Jogász. 2. 
3. 4. Magánügy. 5. Igen. — Könyvmol . 1. 
26. 2. 23. 3. 4. 5. Magánügy, — Frici 22. 
1. Nem rokonok. 2. 32 éves. — Nemo. 1. 
Horn Ede-u. 20. 2. Szeptember közepén. — 
S z í n é s z n ő szeretnék lenni. Tessék a Szí-
nész Egyesülethez fordulni kérésével, (VIII., 
Baross-tér 9.) ahol megadják a feleletet. — 
W. Ró^si Tessék a kiadóhivatalnál érdek-
lődni. — H. F. és <3izí 1. Párhuzamos-próba 
az, midőn egy és ugyanazon időben a szín-
ház tagjai két helyen próbálnak, például a 
színpadon és a táncteremben, vagy a festő-
teremben, esetleg a büffében ; de az is pár-
huzamos-próba, ha egy délelőtt két darabból 
készülnek a színészek és azokból állandóan 
tartanak próbákat. 2. Az Átuádolás szinész-
nyelven annyit jelent, hogy a színésznek élet-
kora miatt uj szerepkört kell változtatnia s 
így a primadonna anyaszinésznő, esetleg ko-
mika, a tenorista apa, vagy jellemszinész 
lesz ; a naiva is átlépi a korhatárt és társal-
gási szerepkörre szorítkozik. Mert változnak 
az idők és így az átuádolás elkerülhetetlen 
a színészek világában is. — Csárda-Királynő. 
1. Székelyudvarhelyen született 1893-ban 2, 
Nem járt szinésziskolába. 3. Fő-u. 22. — 
Ballerina. 1. 35. 2. 23 és október 28-án lesz 
a születésnapja. — G. K. János , Szeged. 
1, Tessék az illető művészeknek levelet irni. 
2. Ne.n járt szinésziskolába, miután szinész-
szülők gyermeke. Első fellépte 14 éves korá-
ban volt a Vígszínházban. — H. L. Szep-
tember 19-én, a Hunyadi László operával. 
— Szegfű. 1. 35. 2. Nem. — Z. Miklós. 
Nem közölhető. — Fekete tulipán. 1. Nőtlen, 
2. Igen. — B. Erzsébet. Egyelőre el vagyunk 
látva, de meg papirhiány miatt sem közöl-
hetjük. — Ht-rmelin s nő. Budapesten szü-
letett 1898 október 28 án, Heraldnénál tanult. 
— A többire nézve a mult számban irtunk 
bővebben. 

Sscin&ászi képrejtvény 
Megfejtési határidő 1920 szeptember 10. 

A megfejtést lapunk 1920 évi 38. 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. 34. számában közöli 

rejtvény helyes megfejtése Jutalomjáték. 
Helyesen fejtették meg 543-en. 
Az első dijat Goldschmidt Magda (Aradi-

utca 22.), a második dijat Guttmann Magda 
(fhg. Sándor-utca 30.), a harmadik dijat 
Vajda Endre (Ferenc-körut 27.) nyerték meg. 

S z e r k e s z t i : I N C Z E S . A N D O R . 
Kiadja a .Színházi Elet" r.-t. -

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

tózseM 16-55 D I T R I C H S T E I N 

Férjhez a k a r menn i ? Akar nősülni ? 
Kérje 204-es bizalmas kimutatást adatokkal,arcképekkel. 
DAVIDOVICS. Erzsébet-körút 17. (Ogjelzés te len) 

H f l m i S f n g t í k g r t é z I í t és a r anyé r t 
l e g t ö b b e t f i z e t W Y S C H 0 3 R 0 D 
Tisza Kálmán-tér 13. ::::;:: Levelezö-lapra jövök! 

MEGNyiLT a z 

Oumw mim 
Erzsébet -köruí 26 

K ÁNTOR ÉS KELEMEN ' « i * 
VI I . , E r z s é b e t - k ö r u í 5 6 . 1/4. 

Aopicvl 
a pénzét,. 

hogy eladj I ócska hanglemezeit 
potom áron 

cserealkalom 
3 ré<i vagy törött hanglemezért tet-
s j é s a3erlnt választhat egy jó kar-
ban levő legsikerültebb felvételű 

hanglemezt 

Hungszerotiöon 
Felceíe Mihálynál 

Budapest, VIII., Jóxset-körut 9. 
legújabb f e lvé te lű lemezek nagy raktára 

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






