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A budapesti színházi életnek emberi szem-
pontból talán legérdekesebb alakja Szirmai 
Imre. Művészeiét nézve is becses személyi-
ség ő, de nem érti és fogja fel ennek az 
embernek egész érde-
kességét az, aki benne 
csak a művészt nézi. 
Igaz, nagyszerű mű-
vészi pálya is van mö-
götte. A régi Népszínház 
férfi pr imadonnája volt 
s aki akárcsak tizenöt 
évre vissza tud emlé-
kezni, az megállapít-
hatja, hogy régen, tizen-
öt-husz évvel ezelőtt 
egy primadonna ünne-
peltebb, körülrajongot-
tabb, mondhatnám 
tiszteltebb személyiség 
volt, mint ma. Mint egy 
óriási szellemi csil-
lár égett a régi Nép-
színház a századvégi 
Budapest estjében, s 
ennek a csillárnak 
egyik ága Szirmai volt 
Kevés ember jár a 
mai hepehupás pesli 
aszfalton, aki annyi 

életörömet, derűt és nemes érzelmességet és 
férfias varázst sugárzott volna szerte, mint ez 
a napoleoni testű, de szelíd és szerény lel-
kületű színészünk. Nemcsak a Nebántsvi-
rágok és Lilik franciásan pajkos, nemcsak a 
Kis szökevény angolosan friss légkörében, 
nemcsak a népszínművek magyaros sirva-
vigadásai közepette volt otthonos és első-

SZ1RMAI IMRE 
a Revü színház igazgatója 

rangú Szirmai, de a drámairodalom maga-
sabb emeletein is, ott, ahol nemcsak a kö-
zönség mulattatása a cél, hanem nemesebb 
igyekezetek és tehetségek is szükségesek. 

Igaz, Szirmaiban, az 
operette-szinpad hősé-
ben volt mindig valami 
látható vágyakozás a 
magasabb régiók után 
s nem egyszer, egy-
eay drámai sikeré-
ben, ezt a vágyako-
zást teljesülés koro-
názta. 

Páratlanul energiabő 
lénye különben nem-
csak térben, de időben 
is túlnőtt az operett-
bonviván szerepkör 
keretein. Mikor ő ugy 
vélte, hogy már nem 
alkalmas arra. hogy a 

» színdarabok ebő, fiatal 
szerelmeseként mű-
ködjék, észrevétlenül 

* átsiklott azokra a terü-
letekre, melyeket a 
skatulyázó színészi esz-
tétika jellemszinészi 
szerepkörnek nevez s 

melyhez a komikus, a komoly apák s más 
idősebb férfiak tartoznak. S itt is derekasan 
működött. Mér jó néhány éve, hogy a diva-
tos operettekben ő játssza a még mindig 
daliás huszárezredeseket, a bájos öregedő 
marquis-kat, a bölcsen eletélvező török pa-
sákat s bizonyára egyetlen néző se tapasz-
talt játékán olyasvalamit, amit lankadásnak, 
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fáradtságnak vagy pláne vénülésnek lehetne 
nevezni- És itt jutni el ahhoz a kérdéshez, 
melynél Szirmainak, az embernek, egész 
csodálatossága feltárul. . Mert igenis, valami 
csodálatosság vagy legalább is rendkivüliseg 
van benne :-az ugyanis, hogy ez az időtlen-
idők óta játszó, ez a két-három évtizedig 
első szerelmesként, jó néhány éve mint jel-
lemszinészféle hóditó, ez a saját bevallása 
szerint is a évig elérkezett szinész 
egy fiatal ember. Fiatalnak lenni nem azt 
jelenti, hogy az ember csak mérsékelt számú 
évekre tekinthet vissza, hanem a test és 
lélek frissességét. Mér pedig aki egyszer ala-
posan megszemlélte a Szirmai viruló arcát, 
sürü sötét haját , csupa izomból összekom-
ponált zömök alakját, lendületes járását és 
egyenes tartását s megfürdött mértékletes 
szavú, egyensulyozottan derűs szellemének 
kellemes kiáramlásában!, az a bevallott 
sok év dacára a jól konzervált harminc-
negyven évesekkel fogja Szirmait egy sorba 
állítani. Az ilyen sokáig fiatalon maradó, de 
nem fiataloskodó emberek az emberi faj ki-
válóságának bizonyítékai s ezért mintegy a 
faj önmagának emelt eleven szobrai. A tudo-
mány tanit arra, hogy az ember normális 
életkora tulajdonképen száz-százhúsz év s 
csupán a társadalmi élet és a környező ter-
mészet rontó hatásai vénitik meg tulkorán 
legtöbbünket. Szirmai tehát egy mustra, egy 
csalogató példány egy oly, egykor talán el-
jövendő világból, ahol az emberi élet ki fogja 
futhatni a formáját; amikor az emberek végig 
élvezik, de nem pazarolják el az életüket. 

Mi az oka ennek a szerencsés életalaku-
lásnak, nem tudnám részletesen elmondani. 
Sejtem azonban, hogy az istenáldotta testi 
konstitúció mellett nagy része van benne an-
nak az igazán férfias, azaz mértékletes, józan, 
de azért egyál talában nem cinikus, sőt szinte 
naivan lelkesedni tudó lelkületnek is, mely 
Szirmai sajá t ja . Szirmai igazi férfi : az a 
színészet terén, ahol annyi a „hitvány gyönge 
báb", nagy dolog. Mert a lélek egyensu-
lyozottsága nemcsak eredménye, de előidé-
zője is a testi erők épségének. Lélek és test 
kölcsönhatásban van s igazi fiatalság és 
igazi egészség csak mindakettő együttes ép-
ségéből fejlődhetik. 

írom pedig mindezt abból az alkalomból, 
hogy Szirmai megint egy uj működési térre 

lépett, megint uj emberként lép elénk Néhány 
napja igazgatója a Revü színháznak, mely az 
Unió részvénytársaság tulajdonába ment át, 
Beöthy László, a részvénytársaság vezérigaz-
gatója, akinek figyelmét nem kerülhette el, hogy 
milyen energia forrás buzog a Király színház 
jeles apaszinészében, nagybölcsen Szirmait 
kérte meg az uj szerzemény vezetésére. Előt-
tünk áll tehát : Szirmai, • a színházigaz-
gató. A nagy mult után üj és érdekes jelen 
és jövő. Mi minden kerül még ki ebből a 
csodálatos emberből ? 

Sz. I 
Kivirulnak e hírre 
A nő szivek szirmai: 
(Mi lehetne a rime ?) 
Igazgató lett Szirmai • 
S hogy még egyszer felhívjam 
A figyelmet rímeimre, 
A nők nagyon örülnek : 
Igazgató lett íme Imre. j-J 

"—4 
• 

I 

Galetta Ferenc, Balogh Böske, Honthy Hanna 
a „Színházi Élet'" boltja előtt autogrammdél-, 

előtt után 
(Astoria foto, Altmayer felv.) 

k. 
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Az Unió éppen jókor vetle meg a Revü-
szinházat , igen nagy operettsiker tesz éppen 
most tanusagot arróf, hogy milyen jó a szin 
ház . A Szilveszter igen nagy sikert aratott 
é s pedig megérdemelt , méltó sikert. A jegye-
ket hosszú időre előre el-
kapkodják , a da r ab sláge-
reit már itt is, ott is hall ja 
dúdolni az ember és olyan 
tá rsaságokban , ahol szín-
házi dolgokról beszélgetni ! 

rendes téma, most igen 
sokszor esik "szó a Szil- i 

veszterről. Aki még nem 
iátta, az erősen érdeklődik, 
ak i mér látta, az nem 
győzi dicsérni, 

Kitűnő, érdekes, épkéz-
láb nagyon jól megirt ope-
rett a Szilveszter. Szöveg-
könyvének mindkét szer-
•zője avatott tollú iró Urai 
Dezső, a Pesti Hirlap mun" 
katársa, régi kiváló mun- 1 

kása q magyar hirlapirés-
nak és a sz ínpadon sem 
ismeretlen ember . A leg- , 
utóbbi években a „Karika-
gyűrű" és a „Királytigris" 
c ímű darab ja iva l volt tisz-
tes e l ismerésben része. 
Balassa Emil a legszor-
g a l m a s a b b és legsokolda-
lúbb sz ínpadi irók közé 
tartozik. Se szeri, se s z á m a 
kabarédarab ja inak , san-
zonja inak , operettforditá-
sainak. Ötletes, hivatott, 
jótollu iró, p o m p á s verselő 
ésSfiatal kora ellenére is 

•elismert nevű szerző. 

Az operett-szovey:, amelyet ketten irtak, a 
leg jobb magyar operet tkönyvek közé tarto-
zik ; Marthon Géza, a zeneszerző, azon ritka 
szerencsés komponis ták közül való, aki kitűnő 
l ibret tót 'kaphat . De ő meg is érdemli . Vér-

BALOGH BÖSKE és GALLAI NÁNDOR 
Revü Színház : „Szilveszter (Av.g ]».' iotografia 
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beli operett-ember, eleget tapasztalt ezen a 
téren, hiszen már Londonban is volt elismert 
operett-karmester. Leleményes, svungos, zene-
szerző, tele van melódiákkal, behízelgő val-
cerek, lüktető ritmusu téncszámok csak ugy 
ömlenek a tolla alól. A Szilveszter tele van 
a legjobb operett számokkal, amelyek egye-
nesen arra termettek, hogy ország-világ sze-
resse, énekelje, muzsikálja őket. 

De lássuk a darabot. A bravúrosan hang-
szerelt nyitány után, amely az elkövetkezendő 
muzsika iránt a legszebb reményeket kelti, 
felmegy a függöny és egy "beérkezett' zene-
szerző bohémtanyája áll előttünk. Éppen Szil-
veszter éjszakája van, a mutató közeledik a 
tizenkettőhöz. A zeneszerző, Herendi János, 
nagy bohémtársaságot lát magánál vendégül, 
többek között ott van Magda, a színésznő, 
akihez a komponistát gyengéd kötelékek fű-
zik, Értjük a komponistát, mert a kis szí-
nésznő Berczelly Magda bájos és szemrevaló 
alakí tásában jelenik meg előttünk, viszont a 
hölgyet is értjük, mert a zeneszerzőt a ked-
ves és kitűnő Tompa Béla játssza. 

Ez a zeneszerző társadalmilag is jól van 
eleresztve. Egy hercegkisasszonyt tanított zon-
gorázni s az előkelő palotában igen előnyös 
ismeretségre tett szert : megismerkedett a her-
cegi jószágkormányzóval, Lojzi papával , an-
nak csinos, fess lányával, Lolával, azonkívül 
egy hercegnek a ti tkárjával. Lojzi papát a 
a mulatságos, humoros Horti Sándor játssza, 
Lolát a temperamentumos, fessül öltözködő, 
nagyon tehetséges Balogh Böske, a titkárt 
pedig a fenomenálisan táncoló Gallai Nán-
dor. Meg kell még jegyezni, hogy a titkár 
szerelmes a jószágkormányzó lányába. 

Sőt a piktor nemcsak ezekkel van jó-
ban, hanem a zongoraleckék megszűnése 
után is fenntartotta az ismeretséget kis tanít-
ványéval , a hercegkisasszonnyal is. Ez a 
hercegkisasszony a darab női főalakja. Honthy 
Hanna játssza igen kitűnően, nagy sikere 
van, szép és elegáns és nagyon szépen éne-
kel. Megcsinált pr imadonna Budapesten. En-
nek a hercegnőnek holnap kell feleségül 
menni egy herceghez, aki viszont a férfi fő-
a lakja a darabnak. Galelta Ferenc játssza a 

BALOGH BÖSKE, GALLAI, HONTHY -H4NNA 
Revü Színház : „Szilveszter" (ROckel felvétel> 
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BERCZELLY MAGDA, TOMPA, HONTHY HANNA 
Revü Színház : .Szilveszter" (Angelo fotografia) 

herceget, a pesti szivek ideálja, aki ezzel az 
alakí tásával méltó babérlevelet rak eddigi 
nagy sikereinek koszorújához. 

Egyszóval a festő lakásán vagyunk és vi-
d á m a n folyik a szilveszteri cécó. Tánc, dalo-
lás, mulatság. És betoppan a kis hereecnő. 
Inkognitóban jött, szeretné kimulatni magát 
szabadságának ezen az utolsó estélyén, mert 
holnap az örökös rabság következik ; férjhez 
kell mennie a csa lád elhatározása és válasz-
tása folytán. Diskurál a zeneszerzővel, aki-
nek éppen egy nagy operettsikere készül, ki-
tűnő uj könyvet kapott. 

És ebből a diskurzusból két olyan dolog 
derül ki, ami a da rab további folyására fon-
tos. Az egyik az, hogy a zeneszerző uj ope-
rettjének témája egy érdekes hindu szokás : 
van egyf éjszaka, mikor lszabad a csók, férj 

is, feleség is mehetnek erre az éjszakéra, 
ahova akarnak és reggel egyiknek sem sza-
bad megkérdeznie a másiktól, hol volt, mit 
csinált. A másik dolog pedig az, hogy a 
hercegnő megvallja, hogy a ha jdani zongora-
leckék alatt bizony szerelmes volt titokban 
egy kicsit a mesterébe. 

Kit ne főzne meg egy hercegnő szerelmé-
nek gondolata ? Herendi is nagyon oda van, 
mikor ez a lehetőség felmerül előtte. Nagy 
főzőcske kezdődik. A zeneszerzőben erősen 
dolgozik a férfi hiúsága, hogy egy ilyen elő-
kelő nő az övé lehet, a hercegnőben pedig 
felébred a szabadság után való vágy. Kü-
lönben is szeszélyes, elkényeztetett lény, aki 
könnyen kapható bolond ötletekre. Most sem. 
kell sokáig rábeszélni, hogy szökjön meg a 
tervezett házasság elől. Sőt annyira meg) 
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hogy inkognitóban eltávozik, de nyiltan, es-
télyi ruhában jön vissza, nem törődik sem-
mivel. Még egy lakáj is elkíséri, aki mere-
ven megáll az ajtófélfánál, mint egy szobor 
és vár. 

A zeneszerző szakító levelet diktál a her-
cegnőnek. Ezt m a j d elküldik a hercegnek. 

Édesem,, elmegyek. 
Most a másé h a d d legyek. 
Egyszer tán megbocséjt, 
Szive, hosv miattam tájt. 
Édesem, kedvesem. 
Elbucsuzunk csendesen. 
Messze szállt már a nyár, 
Vissza ó ne várja már. 

A szökés elő van készítve- És a legkritiku-
sabb pillanatban elő áll a lakáj. Lehajtja a pré-
mes gallérját, amely az arcát eddig fülig el-
takarta, és ime : ez a herceg Lakáikabátot 
vett, a bakra ült és idejött a menyasszonyá-
val, hogv valami helyrehozhatatlan dolog ne 

BALOGH BÖSKE 
Revü Színház : „Szilveszter" (Angelo fotogiatia) 

történjék. És a szakító levelet, amely neki 
Íródott, á t ad ja a hercegnő nevében a zene-
szerzőnek. De a hercegnő nem ad ja meg 
magát olyan könnyen. Rendben van, hozzá 
megy a herceghez, de csak ugy, ha a her-
ceg belemegy a hindu szokásba : évente axt 
a feleségének egy éjszakát, amikor az asz-
szony azt teszi, amit akar. A herceg kemény 
fiu, belemegy a feltételbe. És mikor az első ' 
felvonás kitűnő fináléja után lemegy a füg-
göny, igen kíváncsian várjuk a másodikat, 
amely a következő esztendő Szilveszteri-éj-
szakáján játszódik. Ez lesz az esztendős 
menyecske szabad éjszakája . 

A finálé a legjobbak közül való s az első 
felvonás ál talában bőven ontja a zenei sike-
reket. Nagyon tetszik például ez a szám : 

Nő, te csoda csalfa angyal 
Mint a katlan, a szivem fő. 

Vagy ez a fülbemászó, kellemes keringő-
melódia : 

Drága, bűvös szó a szerelem, 
•Fel van irva minden levelen. 
Sohase fuss előle, utolér. 
Még mielőtt a szivedre ráborul a [tél-
Ne szaladj előle, hova szál lsz? , 
Ha a szép világba tovaszállsz. 
Utadon elkísér a szerelem, 
Maradj itt nálam, velem. 

Viszont kitűnő lüktető tánc muzsika a kö-
vetkező : 

A limonádé nem pezsgő. 
Jobb ez, akár egy rendes nő. 
A poharadba, pajtás, belenézz. 
Csakis a jóbolondnak kell a józan ész. 
A limonádé nem pezsgő, 
Kifutja harminc ezresből. 
De csuda rózsaszínű lelt az élet, 
És a bánat semmivé lett, , 
A bánat úgysem kő. 

De lássuk a második felvonást. Egy esz-
tendeje házasok már a herceg és a hercegnő. 
De csak névleg. A hercegasszony még leány. 
A herceg egy esztendeje akar ja megtörni é s 
magába szerettetni a makacs és elkényezte-
tett nőt. És ma van megint Szilveszter éjsza-
kája. Az asszony szabad éjjele. Vájjon mit 
fog csinálni ? A kérdés elég súlyos, mert a 
házasfelek közt nem tombol nagy harmónia. 
A herceg szereti az asszonyt, de meg akar ja 
törni, az asszony pedig nem hisz a férje 
szerelmében, csak a gőgös férfit látja benne, 
aki presztízs-kérdést csinál az ő makacssá-
gának megtöréséből. Hiába akar ja őket bé-

•kiteni a hercegnő anyja, akit Tarnai Leona 
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igen kitőnően alakit, a dolog nem megy 
össze. Aki azonban jobb szemmel nézi ezt a 
két embert, az valami olyat sejt, hogy ezek 
ketten már szeretik egymást Csak ki kellene 
nyilni a sziveiknek, hogy őszintén beszélje-
nek. Ehelyett a hercegnő nyiltan megmondja 
a férjének, hogy még mindig a zeneszerző 
képe él a szivében. 

A lefolyt év alatt a zeneszerő meg a her-
cegnő nem érintkeztek. Lojzi papa utján pró-
báltak levelezni, de Lojzi papa mind a két 
irányból jövő leveleket elsikkasztotta. Azo-
kat is, amiket a hercegnő küldött, azokat is, 
amiket a zeneszerző küldött. 

Most aztán itt a Sziveszter est és a herceg 
a palota elegáns estélyére meghívta a zene-
szerzőt is. A komponista nagyon meg van 
hatva a megtisztetéstől és túlságosan alá-
zatos és boldog hangon beszél a herceggel, 
aki gratulál a hindu tárgy ú operett sikeréhez. 
Erre a beszélgetésre lép be a hercngasszony 
és megharagszik, hogy a zeneszerző egy ki-
csit gerinctelen. Mikor ketten maradnak, 
szemrehányást is tesz neki : 

— Miért tűri a hercegtől ezt a hangot? 
Gúnyol minden szavával. 

— Engem? — kérdi csodálkozva a zene-
szerző. 

— Engem ! — feleli a hercegnő. 
Szóval elkezdik emlékeiket felújítani. A 

zeneszerző persze még mindig vágyik az elő-
kelő, nagyszerű hölgyre, a hercegnő pedig 
dacból és makacsságból ragaszkodik ahhoz 
a gondolathoz, hogy kihasználja mai éjsza-
káját. Megbeszélik, hogy el fognak szökni. 
A szalonban találkoznak a sötétben jés pont 
éjfélkor szöknek. 

Igen ám, de Magda, a színésznő, kihall-
gatja ezt a beszélgetést. Rohan h a m a r a 
jószágkormányzó leányához, Lolához, hogy 
itt csinálni kell valamit. Lola pedig szalad a 
herceghez. A herceg nem veszti el önural-
mát : 

» — Az én feleségemnek nem kell szökni. 
Mehet nyiltan, ha akar. 

De Lola nem veszi ilyen fölényesen a 
delgot. Van egy kis ravasz terve. A szökés-
kor úgyis sötét lesz a szalon, majd a her-
cegnő helyett bejön ő és szökik ő. Hogy a 
terv jobban sikerüljön, mindjárt szerelmet is 
valU a zeneszerzőnek. Sőt főzi. hogy utazza-
nak el ketten.IDe a zeneszerző nern haj landó. 

ő most tele van a hercegasszonyai való 
szökés izgalmával. 

Itt közbe kell szúrni, hogy az estélynek 
két nagyon kedves kis epizódvendége van : 
két kis grófnő, akik ikrek, mégis az egyik 
francia, a másik angol- Aminek az a ma-
gyarázata, hogy hajón születtek, az egyik 
Calaisban, a másik Dowerben. . Arany Tilda 
és Csemezy Otti játsszák kedvesen és bájo-
san a testvérpárt. Az angol még nyilt szinen 

istapsot kap es ténként . 

HONTHY HANNA 
Revü Színház : „Szilveszter" (Angelo fotografia) 
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De térjünk vissza a tárgyra. A zeneszerő 
izgatottan vár a sötét szalonban És Lola 
terve sikerül. Besurran ő és a komponista 
nem vesz észre semmit. Elszöknek ketten. 
Mikor a hercegnő bejön, hogy szökjék, mér 
hült helyét találja a szöktetőnek. De ott van 
a herceg. És most nagy jelenet fejlődik ki 
köztük. A hercegből elemi erővel tör ki a 
férfias szerelem és a megbántott érzés. A 
hercegnő pedig észreveszi, hogy teljes lelké-
vel ebbe az emberbe • szerelmes. Most már 
odaborulna a lábához, de most már a her-
ceg kérlelhetetlen. Ellöki magától és elrohan. 
A hercegnő zokogva marad ott. Vége a má-
sodik felvonásnak, ismét egy kitűnő finálé-
val. És ebben a felvonásbon jó szám van elég. 
Például egy cigányzenés jó lumpolós szám : 

Sej, hejre tyutyutyu. 
Hallod-e csárdásné ? 
Sej, hejre tyutyutyu. 
Hun az a szöllőlé ? 
Sej. hejre tyutyutyu, 
A bőrt a cigányról ma lenyúzom. 
S mig a snájder nem lesz nyul, 
Mig a potyka vizbeful, 
Mig a keztyü hosszút nyuZ, 
Mig az ördög idényül. 
Biz én furtum-furtom hejretyutyutyuzom. 

És mivel a esókról minden operettben kell 

MARTHON GÉZA 
a .Szilveszter" komponistája 

BALASSA EMIL és URAI DEZSŐ 
a „Szilveszter" szerzői 

egy jó zeneszám, tehát lássuk a Szilveszter 
csók számát. A refrénje itt következtk : 

Csók, te bufelejtő, 
Csók, te könnyet ejtő, 
Hol az a bölcs, ki tudja titkát ? 
Szeszélyes csók, te százvarázsu 
Csók, te lángparázsu, 
Tudod-e, bölcs, hogy jobb : 
Ha sürü. vagy ha ritkább ? 

És igy tovább. A harmadik felvonás a 
palota fogadószobájában játszik. Egyik ol-
dalra nyilik a herceg lakosztálya, a másik 
oldal a hercegasszonyé. Reggel van. A cseléd-
ség suttogásából azt a furcsa dolgot tudjuk 
meg, hogy a házasfelek közül kiki a másik-
nak szobájában egyedül töltötte az éjszakát. 

A házasfelek találkoznak. A beszélgetés 
elég hidegen kezdődik. Sőt a herceg kije-
lenti, hogy el fognak válni. A hercegasszony 
most mér nem birja tovább. Kitárja a szivét, 
amely csupa szerelem az ura iránt. És nem 
tart soká, mig boldogan egymás karjába 
omlanak. 

Ez rendben volna, de mi van Lolával ? 
Ő megszökött a komponistával. Kétségbeesve 
keresik. Különösen vőlegénye van kétségbe-
esve. Csakhamar ez is rendbejön. A szöke-
vények visszajönnek. Lola a titkár nyakába 
borul, hiszen őt szereti. A zeneszerző pedig 
mit csináljon egyedül két szerelmes pár k ö ; 
zött ? Veszi a kalapját és elmegy. És vége a 
harmadik felvonásnak, amelynek számai kö-
zül „A férfi csalva lesz" cimüt kell külön 
megemlíteni. Ennek a táncát „balgal"-nak 
hivják. Az olvasó azt hinné, hogy ez valami 
egzotikus táncnév. Dehogy. Balogh Böske és 
Gallai találták ki a nagyszerű táncot, róluk 
nevezték el balgainak. 
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Huss éves vagy olt! 
Irta : SZIRMAI IMRE 

Kedves Sándorom ! Az első betű, amit 
a z igazgatói tollal leirok, — legyen a 
tied. És biztositalak, kedves Inczuskám, 
hogy amit leirok, az első betűtől az 
utolsó szóig — igaz. Hogy mit érzek 
ebben a pi l lanatban? Hát édes fiam, 
mit mondjak neked? Amióta az eszemet 
tudom és a szivemet hordom — és ennek 
már jó ideje — mindig tiz évvel fiata-
labb voltam éveim számánál, de ma, 
tekintet nélkül tisztes koromra, husz 
évesnek érzem magamat. (Azt gondolod 
ugy-e, hogy majd mához egy esztendőre 
már tiz évvel idősebbnek fogtok engem 
taksálni, mint a korom. Meglehet, — de 
nem hiszem.) Szóval husz éves vagyok. 
— — — Igen, igen, ha mosolyogsz [is 
ezen kedves barátom, ez igy van. 
Ugyanazok a lázas törekvések és vá-
gyak, amelyek husz éves koromban 
megzavarták éjszakáimat, — vernek fel 
álmaimból, hogy papirra vetve gondola-
lataimat, másnap azok megvalósításához 
fogjak. Csakhogy mig akkor csak egy 
szinész kialakulásának tüze hevített, ma 
egy egész nagy szinészcsalád belső 
életének kiépítési munkája lelkesít. Tu-
dom, hogy akadnak majd rakoncátlan j 
gyerekek is ebben a jtérsaságban, de 
édes Istenem, hiszen ez a legjobb csalá-
doknál is előfordul . . . 

De most térjünk ét kérdéseidre. Hogy 
mi a titka az én d/íifó!agos™(?) f iatalsá-
gomnak? Van-e valamelyes"élet-elikszi-
rem ? Van bizony. Ha n e m i is olyan 
illatos és kézzelfo?hitó, mint az isteni 
Emiliának, aki — mint tudiuk — egy 
saját készítésű szappanénak köszönheti 
Loreley-szépségét és üdeségét. De nekem 
is van ifjitó szerem. Jó apámtól örököl-
tem. Egyebet semmit, csak ezt. És ezt 
nem panaszkép mondom, mert ez a 
legnagyobb kincs a világon : a jó ked-
vem. Igen. igen. A jó kedvem az élet-
hez. Én szeretek élni. Bár vannak sokan 

barátaim között, akik azt mondják, hogy 
ez nem élet, ahogy én élek. Kérdezd 
meg például Latabárt. A jó Latyit. 
Ak kinevet érte. De nekem igy tetszik 
így esik jól. S ha az ember azt teheti, 
ami neki jól esik, akkor már szerintem 
jól is él. Az apámnak, aki büszke volt 
arra, hogy hasonlított 111-ik Napoleonhoz, 
— a fia meg állítólag arra, hogy az el-
sőhöz — volt egy nagyon híres házi-
orvosa Szegeden, aki professzornak is 
beillett volna, olyan okos volt. Ez a szép, 
hosszú, elegáns öreg ur, ahogy emléke-
zetemben él, mindig azt prédikálta, hogy: 

TOMPA BÉLA 
Revü színház : , .Szilveszter" (Angelo fotografia) 
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BALOGH BÖSKE, GALLAI NÁNDOR 
Revü Színház: „Szilveszter" 

(Angeio fotografia) 

„Wasser, nur Wasser , inwendig, aus-
wendig nur Wasser !" Németül mondta, 
hát igy irom le. És az én jó öregem 
alkalmazta is ezt a módszert a gyerme-
kei nevelésénél is. Szóval vizet prédi-
kált — és azt is ivott. Édesvizet és ke-
serüvizet. Amennyi csak beiéiért. Pedig 
sok fért belé — az Isten nyugosztalja 
— mert kedves apám legalább két fej-
jel volt nagyobb az ő csenevész fiánál. 
És fürdött, nagyon sokat fürdött. Sze-
rette a hideg tust és a jeges vizet, akár-
csak a „nagy" Szilágyi Dezső. Korán 
reggel megfogta a fülemet (télen-nyáron) 
és kihajított az udvarra a „kút"-hoz 
mosakodni. (Különben is nagyon sze-
rette a fülemet fogni.) Azóta én mindig 
mosakszom. Ha nem is a kútnál, de a 
vízvezetéknél a fürdőszobában. Mosom A; 
a kezeimet — satöbbit. Hideg vizzel, 
csakúgy mint gyerekkoromban. És iszom. 
Iszom. i«zom, addig iszom, — amig csak 

birom. Vizet, hideg vizet. Azt a jó friss 
„vízvezetékit". 

A bort se vetem meg néha, tudod jól 
Sándorkém. De elemem a viz. Meg aztán 
a kártyában még a „vizit" se ismerem. 
És az asszony ? Kérded. Erről lehet be-
szélni, de hogy is mondjam csak, izé 
— Bodóné is másról beszélt, amikor a 
bor árát kérték — erről majd a jövő 
számban Sándorkám, meg a színházi 
terveimről. Addig is ölel a te javíthatat-
lan barátod. 

Csakis addig bizhatsz a művészetedben, 
mig a mával el tudod felejtetni a tegnapot. 

Schneides szinész életrajzából 

Odry Árpád első kritikája. „A szereplők 
közül dicsérettel említjük Odry Árpádot, aki 
Gonzalo szerepében értelmes növendéknek 
bizonyult". 

(Fővárosi Lapok közle's,, 1897. jan. 
25-e'ről, a szine'szakade'mia „Ber-
nardo Montilla" előadásáról.) 

GALETTA FERENC, HONTHY HANNA 
Revü Színház: „Szihesz 'er" 

(Angelo fotográfiát 
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BAYOR GIZI (Miranda) 
Nemzeti Színház : „Vihar" 

, (Astoria foto, Altirayer felv.) 

árbóc, szél süvölt, villámok cikkáznak és 
végül az ördögi elemek elnyelik az egész 
hajót. A csodálat moraja még alig futott vé-
gig a nézőtéren és már ott látjuk az elsü-
lyedt ha jó helyén Prosperot, amint varázs-
pálcájával lecsillapítja a vihart. Kilenc kép-
ből áll a három felvonás és mind a rendező 
művészet legmagasabb fokát reprezentálják. 
De nem csak a díszletek, hanem a játék, az 
összhatás is igen nagyszerű. Minden szereplő 
alakítása egy gyűjtőpont felé tendál, csupa 
stilus, csupa klasszikus érték az egész elő-
adás. 

Ódry Árpád játssza az öreg Prosperot. gyö-
nyörűen zengő, meleg hangon, sokszor mél-
tatott alakító művészetével. Mihályffy Károly 
Alonso, nápolyi herceg üszerepében!|értékes 
alakítást nyújt. Egy fiatal szerelmest szerep-, 
ben igen nagy sikert aratott Abonyi Géza. 
Kiss Ferenc, Sebastien szerepében férfias, 
erőteljes volt. Kurjancs bohócot Bartos ját-
szotta igen kedvesen. Ismét külön kell meg-
említenünk Rózsahegyi Kálmánt, aki egy 
kis szerepet játszott, Horpenes "pincért. Egyet-
len jelenetében annyi bájos humor volt, 
amennyi az egész darabra elegendő lenne. 
Fehér Gyula a kormányos szerepét játszotta 
komor, reális színekkel. 

Mindössze két nőszereplője van a darab-
nak, ezek közül is az egyik Arid, inkább 
fiu szerep. Bayor Gizi a fiatal szerelmes 
leány, Miranda személyesitője, egyéniségé-
nek minden varázsát kölcsönözteszereoének. 
F. Mátray Erzsi egyik legjobb alakítását 

ODRY (Prospero), MÁTRAI ERZSI (Arid) 
Nemzeti Színház ; „Vihar" 

(Astoria foto, Altmaycr felv.) 

Vi&ar" a Nemseii 
S 3 i n í > á 3 b a n 

Shakespaere minden munkái közül a leg-
nehezebb vígjátékait előadni. Hosszú ideig, 
vagy egyáltalán nem, vagy pedig csak igen 
primitiv eszközökkel vitték színpadra ezeket 
a technikailag csaknem lehetetlen beállítású 
színdarabokat. A „Szent Iván éji á lom" ren-
dezése is igen sok munkát adott, amig végre 
eltalálták azt a formát, amellyel a darab ér-
tékét ki lehet hozni. A „Vihar" még a vígjá-
tékok között is a legnehezebb. Díszletek dol-
gában valósággal problematikus volt eddig, 
de most. Hevesi Sándor dr. rendezői zseni-
álitása tökéletesen megoldotta a nehéz fel-
adatot. A vihar jelenet beállítása egyenesen 
megdöbbentő. Az ember ugy érzi, mintha 
egy rettenetes tengeri orkánt látna maga 
előtt. Hullámok csapkodnak, recseg-ropog az 
egész hajó, emberek jajveszékelése hallik ki 
a mélységből, felhők tornyosulnak, feszül az 
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nyújtotta Arid szerepében. Jóságos és bár-
sonyos volt minden szava, hűen érzékeltette 
a jó szellemet. 

Kun László igen stílusos kisérő muzsikét 
állított össze az előadáshoz, amelynek nagy 

részét maga is szerzette. És az előadás dí-
szére válik nemcsak a Nemzeti Színháznak, 
de az egész magyar színészetnek is. Előadás 
előtt Vojnooich Géza igen nivós irodalmi 
konferanszot nyújtott. 

Kéis3á3ötvenkéi éves George Danáin 
1668 őszén a világ leghatalmasabb udvari 

ünnepségének fénye és vidámsága ragyogta 
be a versaillesi kastély parkját. A szökőku-
tak a szivárvány minden színében tündököl-
tek. a kert utjain előkelő urak és még elő-
kelőbb hölgyek sétáltak karonfogva és egy 
kis térségen, a pázsiton, nyírott fák árnyéka 
alatt színházat játszott a király. XIV. Lajos 
ő felsége nem restellett kecses táncot lejteni 
a z udvari előkelőségek ballettjében, amely a 
„George Dandin" mókás jeleneteinek keret-
jéül szolgált. Mert a „George Dandin" premi-
erjéről van szó. A spanyolokkal való egyez-
ség megkötésének örömére táncol a király, 
ebből az alkalomból íródik a .George Dan-
din" is. Maga a szerző Molière rendezi a 
darabot . Ő illeszti bele a pásztorjátékokat, a 
ballettokat, Lulli muzsikáját . A látványos-
ságok között a világirodalom egyik legtöké-
letesebb bohózata indul el 1668-ban Versail-
Jesból. Itt annyira tetszik, hogy egymásután 
negyvenszer ad ják elő- Aztán Parisba kerül, 
"hol állandó müsordarabbá lesz. Friss hu-

Odry Árpád (Prospero) 
Nemzeti Színház : „Vihar" 

(Astoria foto, Altmayer felv.) 

mora, csodálatos iróniája nem kopik el a 
rohanó és változó idők alatt. Ahogy most a 
Belvárosi Színházba kopogtat be George 
Dandin félszeg figurája, éppen olyan kedves 
vendég, mint kétszázötvenkét évvel ezelőtt 
volt. Még ragyogó környezete sem fakult meg. 
Vele jön a versaillesi udvari ünnep egész 
fényes társasága, a pásztorfiuk. a pásztor-
leányok, a tánckar, a régi premiere teljes 
hangulata. A »George Dandin" meséje egy 
örökké aktuális problémát hoz a színpadra, 
Azokat a messzaliánszokat ostorozza benne 
Molière, amikor a meggazdagodott paraszt 
hozzá nem illő előkelő családba nősül be. 
Az igy előállott ferde familiáris helyzet avatja 
tragikomikus hőssé Geoige Dandint is. Egy 
vagyonos paraszti ember Dandin, aki rang-
kórságban szenved és egy meggondolatlan 
pil lanatában főnemesi hölgyet vesz el fele-
ségül ; Satannille ur lányát, Angeliquet. Persze 
csakhamar rájön arra, hogy szászor jonb lett 
volna a paraszti rendben maradni, mint egy 
ilyen előkelő családot megvenni drága pén-
zen, amelynek minden tagja külömbnek tartja 
magát őnála- De amig erre rájön Dandin, 
mennyi csúfság esik szegény fején I Angé-
lique az első alkalommal felszarvazza és 
Dandinnak hiába nyilik alkalma háromszor 
is tetten érni feleségét, ezsehogysem sikerül. 
Hiába áll a csalás napnál fényesebben, sze-
gény Dandin mindig hazugságban marad , 
holott neki van igaza. A végén még neki 
kell bocsánatot kérni a csábitótól, hogy gya-
núsítani merészelte. 

A Belvárosi Színház nem elégszik meg 
azzal, hogy csak irodalmi gourmandoknak 
adjon csemegét. Teletömte a darabot a lát-
ványosságok valóságos tömegével. Megtalál-
juk ebben a „George Dandin"-ban azt az 
eredeti pásztorjátékot is, amely a versaillesi 
udvari ünnepségen a da rab keretét adta. 
Nem hiányzik ezenkívül az eredeti kísérő-
zene, a tánc és az énekbetétek sem. Egyál-
ta lában a szöveg teljesen abban a hírhedt 
Volmoeller-féle rekonstrukcióban kerül szinre, 
ahogyan azt Berlinben Reinhardt szinrehozta. 
A Belvárosi Szinház gárdájának szine java 
fáradozik' a siker érdekében. A címszerepet 
Harsányi Rezső adja . A Satanville házas-
párt Bánóczy Dezső és Harmos Ilona, a 
menyecskét Nagy Margit, az udvarlót Bérczy. 
(Egy tréfás inaspár szerepében Matánynak 
és Bánóczynénak van kedves szerepe.) A 
pásztorjáték szereplői : Boyda Juci, Wirth 
Sári, Mészáros Paula, Kállay Angela. 
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Nagyrabecsült olvasóinknak ezennel uj 
játékot nyitunk : a poenlövöldét, melynek 
ünnepélyes felavatását Papp Jancsi diszelnö-
künknek, a poenfőgyilkosnak jelenlétében aj. 
építési munkálatok befejezése után tartja meg 
a szerkesztőség. 

A poénlövölde a poéngyilkosok kedvenc 
szórakozóhelye lesz. Poéngyilkos alatt értendő 
mindnyájunk kedves barát ja , az a bizonyos 
ember, aki soha nem érti meg, hogy van az. 
hogy ha ő njondja el ugyanazt a viccet, amin 
tegnap, vele együtt, halálra nevette magát 
egy egész társaság : senki nem nevet, cso-
dálkozva néznek és nem értik — nem értik, 
mert a poéngyilkos csodálatos szimattal el-
találja azt az egyetlen szót, amit, ha másképp 
mond az ember, a vicc nem vicc többé — 
eltalálja — és vagy másképp mondja, vagy 
pontosan oda rakja, ahol tönkreteszi a poént, 
a csattanót előre, az elejét a végére. Néha 
külsőleg alig változik a vicc, de már halott : 
a poéngyilkos ugy lőtte ki belőle a poént, 
hogy észre se venné az ember. Halálos biz-
tonsággal találja szivén a legegyszerűbb 
adomát — s egy pillanat múlva jéghideg 
komorság és csönd dermedezik, jégcsapok 
lógnak ott, ahol előbb röhejtől duzzadó re-
keszizmok virultak. 

A poéngyilkosnak több alfaját ismerjük : 
ezek közé tartozik az is, szójátékos vicceket, 
ahol a csattanó a nyelv furcsaságából szár-
mazik, feltétlenül németül mond el, ha ma-
gyarul hallotta és viszont. De az igazi,, vér-
beli poéngyilkos nem utazik ilyen olcsó 
sikerre : saját területén teriti le áldozatát, 
gyógyíthatatlan biztonsággal. 

, Van egy ősi példája a poéngyilkolásnak, 
ami azonban, mint poéngyilkolás, külön 
viccnek számit — arról a bizonyos emberről, 
aki nagyot mulatva a babszemen, amit 
Buonapartenek, (buona —parte = jó rész) 
nevez az eredeti vicc, legközelebb megkér-

dezi az áldozatot, kivéve a főzelékből egy 
szem babot, hogy na, mi ez ? aztán diadal-
masan kivágja : ez egy Napoleon. Az igazi 
poéngyilkos ekkora eredménnyel nem elég-
szik meg. A minap valaki a következő német 
poéngyilkolást mondta el : 

— Ich habe einen Kranken besucht, der 
hat drei Füsse. Einen linken Fuss, einen 
rechten Fuss und ein Tiphus. 

Ez a vicc. A poéngyilkos, eredetileg igy 
lövi le : 

— Ich habe einen Kranken besucht. Der 
hat drei Füsse. Einen rechten Fuss, einen 
linken Fuss, und eine Lungenentzündung. 

De ez semmi. Most jön az igazi poén-
gyilkos, aki nagyot röhög ezen a viccpoén-

Várad v Antal, 
aki most ünnepelte 50 éves irói jubi leumát 
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A Színjátszás művészete 
önálló, megelőzte az ösz-
szes művészeteket és ép-
pen olyan régi, mint maga 
az emberiség. 

Gál Gyula 

AZ ORA , 
Angelo élőszobra a Royal Orfeumban 

(Rockel felvétele) 

A költő képzelmében él 
a dráma ; 

Könyvben, ha még oly 
szép : csak holt betű ; 

A színpadon : ott vár 
feltámadásra ! 

Prém József 

•gyilkospoénes viccen — és legközelebb, ha 
szóbakerülnek a poéngyilkosok, példaképpen 
elmondja a fenti poéngyilkolást — magyarul ! 
Elmondja és legyilkolja vele a már egyszer 
legyilkolt viccet, aminek az volt a vicce, 
hogy le volt gyilkolva és ezzel fel volt tá-
masztva, mint vicc. 

Ezek persze ritka szép esetek. A poén-
lövölde nem vár ennyit látogatóitól. Itt egy-
szerűen az lesz a feladat, megállapítani, hogy 
lehet egy jó viccet legbiztosabban lelőni. 
Bárki részt vehet a versenyben, aki erőt érez 
magában a legjobb viccek legmeglepőbb 
tönkresilányilására. 

Feladatokat nem tüzünk ki — az áldozat-
nak kiszemelt eleven, kövér vicceket a pá-
lyázók maguk válogatják ki és küldik be 
élő és legyilkolt állapotban. Megelégszünk 
vele, hogy néhány szép példát közöljünk, 
nagyrészt mesterünknek, Papp Jancsinak szá-
zakra rugó gyűjteményéből. 

— Hogy megfőjjenek. 
Ugyanez, lelőve : 

— Hallotta ? Hindenburgnak ötszázezer 
virslit küldtek és képzelje, mind az ötszáz-
ezret forró vizbe kellett dobni. 

Második példa 
Eleven vicc : 

— Te, rémes dolgot láttam — egy hölgy 
leesett a negyedik emeleti ablakból 

— Borzasztó ! És mi történt ? 
— Egy suszterinas arra ment, fölvette és 

tovább szitta. 
Lelőve : 

— Te, rémes, a negyedik emeleti ablakból 
egy memphis leesett . . . 

Harmadik példa 
Elevenen : 

Egyik katona : Te mi vagy ? Huszár ? 
Másik : Nem. 
Egyik: Gyalogos? 
Másik : Nem. 
Egyik : Szekerész ? 
Másik : Nem. 
Egyik : Repülő ? 
Másik : Nem. 
Egyik : Utász ? 
Másik : Utállak I 

Lelőve : • i 
Egyik katona : Te mi 

vagy ? 
Másik : Én ? Szekerész. 
Egyik : Hét te nem 

utálsz engem ? 
Másik : Dehogynem. 
És igy tovább — lehet 

indulni — start I 

Első példa 
' Eleven vicc: 

— Hallotta ? Hindenburg katonáinak öt-
százezer virslit küldött a hentesek szövetsége 
és mind az ötszázezret vizbe kellett dobni. 

— Miért? 
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Kalandos utazásom Márkus Emmával 
az örök ifjúság lilka felé 

A dolog a Boráros-téren kezdődölt. Ott 
vártunk Márkus Emmával, Párdány Oszkár-
ral és a fotográfussal a villamosra, hogy 
kiutazzunk a művésznő szappangyérába, 
ahol az örökifjuság titkát P. M árkus Emilia 
saját találmányú arcápoló szappanját gyárt-
ják, Rövid két órai várakozás után megérke-
zett a villamos, melyre szerencsések voltunk 
felülhetni. Útközben a művésznő elmesélte, 
hogyan jött rá a titokra, hogvan találta fel a 
fentnevezett szappant ? 

— Éveken keresztül — mondta — tapasz-
taltam magamon és a kollegáimon, hogy 
festés után másnapra az arcbőr összeránco-
sodik. Mindennel kísérleteztem, hogy ezt meg-
akadá lyozzam. Ezt is, azt is megpróbáltam 
és ami jó volt, azt felhasználtam. Egyetlen 
olyan "szer sem volt. amelyben valami ártal-
mas ne lett volna. így lassacskán mindegyik-
nél végigtapasztaltam, hogy melyek a kelle-
mes és melyek a kellemetlen alkatrészei. Az 
összes kémiai elemekkel találkoztam kísérle-
teim folyamán, amelyekből azután összeállí-
tottam egy szappant. Sokáig kísérleteztem, 
amíg rájöttem, hogy az uj szernek milyen 
nagyszerű a hatása. Külföldön egyszer be-
mutat tam egy hires kémikusnak, aki megle-
petve kérdezte tőlem, hogy van-e vegyész-
diplomám ? Kijelentette, liogy ebben a szap-
panban minden alkatrész benne van, amit 
eddig az orvosi tudomány bőrápoló szerekül 
elfogadott. Azóta — bevallom — igen sokan 
kérték tőlem a szappan előállításának titkát, 
d e nem adtam. Volt bennem egy kis női 
önzés. Most azután elhatároztam, hogy tes-
sék itt van, vegye, használ ja , aki akar ja , 
közkinccsé bocsájtom ! Majd meglátja, milyen 
nagy gyáram van ! 

A villamos már kinn járt a csepeli hó-
mezőkön és mi még mindig nem értünk a 
gyárhoz. A nagy hó miatt ugyanis sem Már-
kus Emma, sem a férje nem ismertek rá a 
vidékre. Leszálltunk, gondoltuk, majd csak 
odaérünk valahogy. Párdány Oszkár a fo-
tográfussal előre mént, a művésznő és cse-
kélységem valamivel hátrább, a sinek között 
haladtunk. Nagyon nehezen, mert a hó csak-
nem térdig ért. Egyszerre csak azt látjuk, 
hogy mind a két irányból villamos közeledik 

felénk, a siqek két oldalán mély árok volt, 
át járó pedig sehol a közelben. Egyéb me-
nekvés hijján mind a ketten beugrottunk az 
árokba. Majdnem kitörtem a lábamat . Ez' 
még nem volt elég, a villamosok megálltak, 
az egyik vezető kiszállt a kocsiból és alapo-
san leszedte a keresztvizet rólunk, amiért a 
sinek között jártunk. Nagy nehezen kimász-
tunk az árokból, amikor észrevettük, hogy 
Párdány Oszkár a kalapjával integet. Meg-
találta a gyárat ! Most már két perc alatt 
mi is odaértünk. 

Benn a gyárban már vártak reánk. A gyár 
ügyvezető igazgatója, Serényi Richárd és neje 
forró teával és sendviccsel vártak bennünket. 
A munkások nagyon boldogak voltak, ami-
kor meglátták Márkus Emmát. Kiss Miklós 
kereskedelmi igazgató végigkalauzolt bennün-
ket a hatalmas helyiségeken. Márkus Emma 
azonnal bement" a laboratóri imába, fehér 
dolgozó köpönyeget veit fel és megvizsgálta 

Márkus Emma mutatja a kész szappa,.t 
férjének, Párdány Oszkárnak 

lAstoría foto, Altmayer felvétel) 
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a szappan-masszát, amelyből az első tízezer 
tucat készül. Az óriási aknákban gőzölgött, 
forrott a szappan, a művésznő hatalmas fa-
kanállal felkavarta és elégedetten konstatálta, 
hogy milyen nagyszerűen olvad. Egy gépből 
lila színű szalagocskák bújtak elő, azt hit-
tem, selyem ; megfogtam, akkor láltam, hogy 
ez már a kész szappan, csak össze kell pré-
selni. Egészen a plafonig álltak már a tele 
ládák — csupa külföldi megrendelés. Eddig 
százezer tucatot gyártottak, de most ujabb 
kétszázezer van munkában. Olyan gusztu-
sosak, szinte elegánsak a kész szappanda-
rabok, hogy az ember kedvet kapna . bele-
harapni. A művésznő gyönyörködve nézi a 
munkát, minden munkással diskurál, kérdez-
get, nagyon örüf. Elmondía, hogy már ké-
szen vannak az emeletek tervei is. Ha jól 
megy a gyár, feiépitik még három emelet 
magasra. Egészen bizonyos, hogy amilyen 
világhíres színésznő Márkus Emília, olyan 
világhíres lesz egy-kettőre a Márkus Emilia-
szappan. 

A „HATTYÚ" 
í j a nem is tudnád, kitalálnád, 
hogy a színpadról hozzád Molnár szól, 
mert a-Hattyú valóban olyan madár , 
akit megismerünk — a tolláról. 

SZENES EMBER 
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Márkus Emma a laboratóriumban 

(Astoria foto, Altmayer felvétele) 

Medgyaszay Vilmái 
színházat csinál 
Németországban 

Muíf héten Vészi Margit cikkét közölte 
a Színházi Élet, most szintén egy ide-
genbe szakadt magyartól, Medgyaszay 
Vilmától kaptunk cikket. Itt közöljük a 

drága Medgyaszay érdekes Írását : ' 

Kedves Inczel Szerettem volna mér 
régebben irni a Színházi Életnek, d e 
sajnos , egy kicsit szomorú véletlen meg-
akadályozta ezt. A szomorú véletlen : 
férjem. Vámos Árpád betegsége. Napo-
kig nagy lázban, nem kisebb fá jda lmak 
közt mozdulat lanul feküdt egy szanató-
r iumban. Hála Istennek, most már, hogy 
megoperálták, sokkal jobban van, s pár 
hét múlva már el is hagyhathat ja a sza-
natóriumot. Írni, a z o n b a n még nem tud, 
ami bizony nagy kár, mert most mér 
sok mindenfélét elmesélhetett volna ő is 
magának . Az én dolgaimat nagyrészt 
bizonyára tudja . Voltam Münchenben 
augusz tusban , azu tán egy hónapig Düs-
seldorfban, ma jd Drezdában, muli hó-
n a p b a n Berlinben. December elseje óta 
egy ké thónapos svájci turném első két 
hetét abszolválom, Baselben, a Küchlin-
Theater cimü varietében, 15-től Zür ichbe 
szólit a szerződésem, ma jd Bern és a 
többi svájci városok következnek. Ezt a 
turnét a „Schweizer Operetten und Va-
rietetheater Gesellschaft" rendezi a kü-
lönböző svájci „Kleinkunst-Bühne"-ken. 
Február elsejétől Kölnben vagyok, már-
cius elsejétől pedig, alig egy pár h ó n a p 
után, másodszor — Düsseldorfban. Ugy 
látszik, a ra jnaiak különösen kegyelnek. 
Nem hiába, ez a legkülönb német fa j 
Egyelőre április l-ig van fix marsrutám, 
persze, alig néhány n a p múlva már a 
többi h ó n a p is le lesz kötve. Az elő-
jelekből ugy látom, hogy Hamburg jön 
s az tán Hollandia és Krisztiánia. 

Ezek, ugy otthonról nézve, bizony 
nagy dolgok, magam is szívesen belá-
tom, hogy elég sokat elértem, különö-
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Márkus Emma keveri a szappant 
(Astoria foto, Altmayer felvétele) 

sen azt találom tetszetősnek, hogy e 
pár hónap alatt, amióta ismét kinn va-
gyunk Németországban, két nagyarányú 
uj kabaré vállalkozás alakult és mind 
a kettő megnyitó programmjára engem 
kötött le, ami azt jelenti, hogy itt kinn 
ma a legjobb művészi hitelem — ebben 
a műfajban — nekem van. Ha ugy el-
gondolom, kedves Incze, hogy szép fő-
városunk rengeteg lehetőségei ulán mű-
vészetem vásárlói gyanánt egy 60 milliós 
népet, ezenfelül a német Svájcot, sől az 
északi országok közönségét Í3 megsze-
reztem már, vagy hamarosan megsze-
rezni fogom, belátom, hogy megelégedett 
lehetek. Vagyok is. De persze, ez nem 
azt jelenti, hogy most már minden rend-
ben, hogy most itt nyugodt paraszti egy-
formasággal learatjuk az elvetetteket. 
Nem ! Ehez egy kicsit i yughatatlan az 
én természetem, s hál' Istennek, ennél 
gazd gabb a férjem fantáziá ja! Most 
már ujabb, nagyobb tervet eszelt ki s 
most erre készülünk — de erről, ha 
majd meg lesz ! Régebben egy bécsi-
magyar színházra is gondolt, olyanra 
amely minden lehetőséget megadott volna 
a magyar Íróknak és színészeknek, ami 
lehetőségük most otthon nem igen van 
meg, de most olvasta, hogy ezt a tervet 
Feld Mátyás valósítja meg s így gondo-
latban sem foglalkozik tovább vele. 
Mert bizony az a fő, hogy megcsinálják. 

Egy teljisen uj gondolatban is egészen 
nagyarányú szinházterv is foglalkoztatja 
legutóbb, lényegét le is irta — mondha-
tom olvasmánynak is különösen érdekes 
ez a terv — s ezt az írást, egy itteni 
ismerősünk fogja olyan kezekbe juttatni, 
amelyeken keresztül meg is valósitható. 
Ha ugyan ilyen nagyszerű valamit meg-
valósítanak, mert a színháznál, sajnos, 
még százszor igazabb, mint más téren, 
hogy az emberek főleg arra „vállalkoz-
nak", amit mások már kipróbáltak. 

Hát ez minden újság, kedves Incze, 
sokszor üdvözlöm a „Színházi Élet" ol-
vasóit és egész Pestet I 

' — T f ^ y " ^ ^ " 

Autoyramm-clélelöií 
Vasárnap, 1920 december 19-én lesz 

a „Színházi Élet" legközelebbi auto-
gramm-délelőttje. Ez alkalommal a Ma-

/ gyár Színház ú jdonságának, az „Utolsó 
csók"-nak két főszereplője 

Márkus Emma é s 
Tarnai Ernő 

adnak autogrammot. Az autogramm-dá-
lelőlt fél 12 órakor kezdődik. 

Márkus Emma formálja a szappant 
• Astoria foto, Altniayer felvétele) 



Mii főz, művésznő? 
IV. sorozati 

E héten iámét négy művésznőt vizs-j 
gáztattam le a főzésből. Mind a négy 
egyest kap. Én viszont már gyomortá-
gulást kapok a pompás ételektől, me-
lyeket elébem tálaltak. 

Medek Arma, az Opera primadonnája, a 
komoly tudásu szakácsnők közé tartozik. 
Uzsonnára hívott megi, mert a sok próbától 
nincs ideje az ebéd- vagy vacsorafözésre. 
Eziuttal egy szerény igényű, de annál fino-
mabb izü teasüteményt készitetít a művésznő, 
amely összehasonlíthatatlanul jobb a gyári 
uton előállított keksz-eknél. A szendvicsek 
és egyéb sütemények rovására kilenc dara-
bot ettem belőle;, ime a receptje: 

Hat deka vajat habosra keverünk, 
adunk bele 25 deka vaníliás törött cuk-
rot, két egiész tojást, meg egy tojás sár-
gáját, aztán egy fél deka nátront, vagy 
szódabikarbónát és másfél deci tejet. 
Ezt összekeverjük 58 deka fehérliszttel, 
a tésztát összegyúrjuk, kinyujtjuk igen 
vékonyra, a tetejét megszurkáljuk, az-

Váradi Ily nalurszeletet készit 
( V a s a d ! f e l v é t e l e ) 

után kis kerek formával kíszurjuk. Leg-
jbbü a tésztát este tepsibe tenni és csak 
másnap megsütni. 

Szerencse, hogy Medek Anna mindjárt 
megsütötte, mert másnap még többet ettem 
volna belőle. 

Váradi Ilinek saját bevallása szerint kél 
passziója van: a lovaglás, meg a főzés. 
Miután a lovaglásra ez idő szerint nem 
igen nyílik alkalma, annál nagyobb kedv-
vel vezetett ki a konyhába, amikor megkér-
deztem, hogy hajlandó-e előttem levizsgázni 
a főzésből? Kevés ideje volt Váradi Ili-
rvek, megelégedtem tehát égy «rraiursnicli» 
klopfolásánál» megállapítottam, hogy ezút-
tal vérbeli szakácsnővel van dolgom. 

— Hogyne. — meséli kacagja a művész-
nő, aki a szüleinél lakik —• hiszen tavaly, 
amikor egyszer mamáéknak nem akadt sza-
kácsnője, három hónapnál tovább főztem ne-
kik, amig csak a Cigánygrófnő miatt abba 
nem kellett hagynom a kedvenc szórakozá-
somat. 

Mondanom sem kell, hogy a naturszelel 
Medek Anna süteménvt süt 

tVasadi felvétele) 
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basba, hogy befedje a krumplit és főni 
hagyjak, amíg megpuhul és lefő róla a 
viz. Jó időkben virslit is főzött hozzá 
az ember, ugy még jobb izü, de ha mu-
száj, igy is meg lehet enni. 

Bizony meg1 lehetett! Még a tányért is 
majdnem megettem hozzá. 

Simonyi Mária, amikor megtudta, hogy 
mindenképpen csak a saját főztjét akarom 
megkóstolni, szomorúan jelentette ki, hogy 
akikor csak feketekávéval kínálhat meg1. 

— Megvallom magánakj, — mondta — 
hogy most főztem először fektetet; eddig 
csakl barnát meg szőkét főztem, sőt vörö-
set is, de higyje el, ez sokjkal kevesebb fá-
radságomba k'érült. 

Egy viszonvallomással tartozom Simonyi 
Máriának: nemcsak arról győzött meg, hogy 
feketét nagyszerűen főz, nemcsak azt hiszem 
el neki, hogy éppúgy tud főzni barnát, vö-
röset vagy szőkét, hanem elárulok neki va-
lamit: kopaszt is tud! 

Vasadi Ottö 

nagyszerűen sikerült; a recept lediktálá-
sára azonban már nem volt ideje Vdradi 
Ilinek, sietnie kellett próbára a... De jaj, 
hogy hová, ezt még riem szabad elárulni. 

Solti Hennin paprikás krumplira invitált 
meg, megjegyezve, hogy ez az ő speciali-
tása, ezt egész Pesten senki nem tudja nála 
Ízlésesebben elkiésziteni. Krumpli-hámozá ; 
közben fényképeztem1 le a művésznőt, a 
kislánya élénk érdeklődése mellett. 

— Ez a papa kedvenc étele ! — ujong 
lelkesedve a kis Király Kató. 

Solti Heitnin mosolyog és nyugodtan há-
mozza tovább a krumplit. Âzutân részlete-
sen megbeszéljük a konyhában — a krump-
linak sokáig kell főnie — az összes színházi 
[eseményeket, majd lediktálja a művésznő 
a kívánatos eledel receptjét: 
1 Hagymát pirítunk zsírban és mikor 

már pirul, paprikát meg sőt teszünk 
hozzá, izlés szerinti mennyiségben, az-
után belerakjuk a krumplit, letakarjuk 
föd övei és pár percig «dinsztelni» hagy-
juk. Ezután annyi vizet öntünk a lá-

Simonyi Mária feketekávét főz 
(Vasadi felvétele) 

Solti Hermin krumplit hámoz 
(Vasadi felvétele) 
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Megnyílt 
a Renaissance 

Budapest gyönyörű színházzal lett gazda-
gabb : már rendesen játszanak a Nagymező-
iutcai Renaissance Színházban. Egyelőre 
csak filmet, de nemsokára megnyílik a va-
csora utáni rész is, amikor háromfelvoná-
sos vígjátékokat és bohózatokat fog játszani 
a kitűnő társa lat. 

Ä Renaissance Szinház megnyitásához ha-
sonló théâtre párét éveken belül nem igen 
látott Budapest. Egy páholyban ott volt 
József főhercegi és Auguszta főherceg-
asszony, a többi páholyokban hat minisztert 
lehetett látni családostul, a politikai, tár-
sadalmi és művészi élet olyan notabilitásai 
voltak ott, akiket talán nem! is lehetett még 
igy együtt látni. Estélyi ruhák, ékszerek, 
frakkok, smokingok, egyenruhák ragyogó 
szines képe hullámzott a gyönyörű nézőté-
ren és künn a Nagymezőjatcán, az And-
rássy-ut sarkától az Ó-utcáig állottak az 
autók. 

Ezt a rendkívüli érdeklődést, amely film-
elöadásnak még sohasem jutott Budapes-
ten, a Renaissance Szinház meg is érdemli. 
Ámulat fogta el azt, aki először belépett. 
Finom1, előkelő, elegáns, művészi. írók, akik 
ott voltak az iinnepi megnyitón, rögtön el-
határozták, hogy darabot irnak Harsányi 
Zsolt igazgatónak, színészek csak arról be-
széltek, hogy milyen gusztus lesz majd' itt 
játszani. A nézőétr a maga elragadóan 
meleg és finom tónusával, a bűbájos kis 
lámpa-csokrok lila színfoltjaival olyan im-
pressziót ad, amelynek párjáért kétségkivül 
külföldre kell menni. Ferenczi Sándor, a 
zseniális tervező, Körnienái Frírnm, a szob-
rászmunkák művésze éppen ugy alig győzték 
fogadni a gratulációkat, mint Barna Ká-
roly, a vállalat vezérigazgatója, aki hallat-
lan energiával és munkabírással amerikai 
tempóban vaiázsolta elő az uj szinházat. 

A Renaissance Szinház filmjei méltók eh-
hez a nézőtérhez. A kitűnő igazgató, Sik-
lósi- Iván, akinek finom izlése és irodalmi 
rátermettsége előkelő szinvonalat biztosit 

« 

A RENAISSANCE HALLJA 
(Astorii foto, Altniayer felv.) 
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a Renaissancenak, mindjárt megnyitóul 
olyan filmet választott, amely egy csapásra 
népszerűvé teszi az j j filmszínházat. Ä 
Madame Tall:en a fejlett, gazdag olasz 
filmkjulturámak nagyszerű alkotása. Ennek 
rendkívüli sikere utáln most még nagyobb 
sikierrel dupláz rá a szinliáz: bemutatta 
a Sumurum című filmet, amely a kelet min-
dem egzotikus fényével pompázó gazdag tör-
flénet. Ä hires Pola N'çgri játssza a cim1-
sziertíptet, a férfi főszerep pedigi a német 
színművészet hírességének!, Paul Wegener-
nek! jutott. És a világhírű Lubitsch ren-
dezte Mindezt kiitünő szimfonikus zene-
kjar kiséri Dienzl Osz-kér és Rieger Alfréd1 

vezetése alatt. 
Ä Renaissance legfiatalabb színháza Bu-

dapestnek. De a jegyei olyan kelendők, 
hogy bírja a versenyt a legrégibb színhá-
zakkal I s . 

MÄTTYASOVSZKY Ilona és Bolváry Gé-
za, a Star filmgyár rendezője magán film-
színész iskolát nyitnak 1921. január 1-én. 
Ä tanfolyam, mely 3 hónapig tart, elméleti 
és gyakorlati kiképzésen kivül: box, vívás, 
torna és tánc. Csak jó) megjelenésű, intelli-
gens növendékleket vesznek fel, kbrlátolt 
számban. (Rózsa-utca 08—b. II. em. 2., d. 
u. 3—5-ig. Telefon 777.) 

K MOZI-KÖNYVTAR (Szerkesztik Barna 
Jenő és Vajda Ferenc) első száma december 
22-én jelenik meg rendkívül érdekes tarta-
lommal. Főbb cikkek: «Ä filmgyár kivül iés 
belül.» «Élet a műteremben.» «Ä mozipri-
madonna.» «Hogyan öltözködjünk és fes-
sük magunkat a filmen.» «Husz métertől 
húszezerig.» «Hogy kell mozidarabot írni?» 
Egy szám ára 10 korona. Kapható minde-
nütt. 

A RENAISSANCE'PÁHOLYSORA 
(As'oria foto, Altmayer felv.) 
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J ö n a C i t t l e F o x 

BIHARY, RÁTKAI, DÉNES, THURY 
Corvin-film : „Litlle Fox" 

Mintha amerikai filmet látna az ember. 
Lüktető cselekmény, izgalmas fordulatok, 
bravúrok, trükkök, a mese szédületesen gyors 
tempóban megy előre, pompás plenáirek, dus 
interiörök, tökéletes tisztaságú fotográfiák. Az 
amerikaiaktól szoktuk meg azt a szinte hi-
hetetlen készséget, mely minden filmüket jel-
lemzi. A Little Fox amerikai film, ha csak 
c filmet nézzük, mert mindazok a qualitások 
megvannak ebben a filmben, amelyek az 
amerikai képeket jellemzik. A film alatt ott 
látjuk a Corvin márkát. Kellemes meglepetés, 
tehát magyar filmgyár is tud olyant produ-
kálni, hogy azt hisszük arról, hogy — ame-
rikai. 

A Little Fox meséjet el sem mondjuk. 
Csupa ötlet, invenció. Ifj. Radó Antal dr. irta. 
Mintaképe a scenáriumnak, mert tág teret 
ad benne ugy a rendezőnek, mint a színé-
szeknek és scenikusnak. Legjobban talán egy 
szóval lehet jelemezni ezt a mesét : érdekes J 
5 | A Corvin filmgyár ifj. Radó-ciklus pompá-

san elképzelt és filmre irt jeleneteit nem 
hagyta kiaknázatlanul , Mo/ndr Dezső dr. 
vezérigazgató áldozatkészséggel és szakérte-
lemmel bocsátott rendelkezésre Garas Már-
tonnak, a rendezőnek mindent, ami ehhez a 
nagystílű filmnek elkészítéséhez szükséges. 
És Garas Márton rendezői tehetségének min-
den készségét belevitte a filmbe. Aki meg-
nézi a Little Fox-ot, avval a benyomással 
távozik, hogy Garas ezúttal valóban első-
rangút produkált . 

Külön szenzáció, hogy Rátkai Márton a 
Little Fox, a pici detektív, aki mindent föl-
derit és kibogoz. Paza r humorával, mókáival 
ugy megnevetteti a nézőt, mintha színpadon 
hal lanánk is a vicceit. Akárhol kerül szinre 
ez a film, mindenütt frappirozni fogja» az 
embereket Rátkai kivételes művészete. 

Hálás szerepekhez jutottak a darabban 
Boyda Juci, aki az amerikai milliárdos lény 
alakját nagyszerűen állítja elénk. Czartorisky 
Máriának is igen szép és megérd molt si-



kere van. Lukács Pál és Dénes Oszkár ját-
szanak még két nagy szerepet. Mindkét mű-
vész elsőrangút produkál. 

A L'ttle Fox cimü filmet, mely után a 
Corvin filmgyárat az amerikai filmgyárakkal 
egy sorban emiithetünk, december tizen-
nyolcadikán mutatja be a főváros egyik leg-
nagyobb mozgószinháza, az Uránia. 

MAGYAR KOMPONISTA SIKERE MÜN-
CHENBEN. Ä «Wien-München» cimü nagy 
müncheni varieté-szinházban most volt a be-
mutatója a Rund ums Vergnügen cimü nagy 
revünek!, amelynek szövegét Curt Robitschek, 
a nálunk is jólismert német iró irta. Ro-
bitschek a bábom alat t i t t katonáskodot t 
Budapesten és igen jól ismeri a magyar 
színházi viszonyokat. Uj darabja inak , amely; 
a kétezer befogadóképességű színházban, 
igen nagy sikert aratot t , legtöbb zeneszá-
mát ötvös Adorján komponálta és a pat-
togó zenéjü énekszámok nagyban hozzájá-
rultak a da rab szokatlanul nagy és őszinte 
sikeréhez. 

BOJDA JUCI 
Corvin-film: .Little Fox" 

Déryné 
Iffyaszszonyom, kit Thália szekere 
immáron az kék Végtelenben visz, 
emlékedre ketses mellyű Aktrisz 
ma szent Tűzben ég Szümnek szűz Tere. 

Isten küldött az fagyos Honi-Rögre, 
hogy Bűbájt tégy az Magyar-Elmén, Szivén. 
Kasse, Kolozsvár s Buda : ez rózsás íven 
lettél Szimbólumvá mindörökre. 

Az Tsászár-Város Béts Uttzáin jártál. 
Az Práter Porondján táncolt kis Tzipellőd. 
Elmélázva Magyar-Tsodákra vártál. 

Böjtelő hava• Künn világolt az Hó. 

Az Naplód irtad Fagygyu-gyertya fénynél. 

Az Bú volt melletled, meg az Koppantó. 

Debreczeny Miklós. 
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INTIM PISTA, hogy mi van Fedák 
Sárival ? 

— Hazajött egy pár napra Bécs-
ből. Elment ide-oda látogatóba, is-
merőseinek nagyszerű bécsi történe-
teket adott elő, most még megvárja 
a Vígszínház premierjét, a Hattyút, 
aztán hétfőn visszautazik Bécsbe, 
ahova ujabb szerződés köti. Meg-
állapodott Sarkadi Aladárral, aki 
most a Rolandbühne igazgatója, 
hogy fel fog lépni nála vendég gya-
nánt. Meilhac és Halévy egy egyfel-

Lánczy Mici 
az „Intim Kabaré" tagja 

(Labori felv.) 

vonásos énekes darabjában fog ját-
szani. 

— Mit tud még külföldről? 
— Kaptam egy pár képeslapot. 

Például Roboz Imrétől és Lenkeffy 
Iczától, akik a Semmeringre mentek 
rövid üdülésre. Aztán Vértes Marcel-
tól, a piktortól, aki folyton uton van, 
most Bécsbe ment egy pár napra, 
de már a napokban megy vissza 
Franciaországba. Aztán Falus Elek-
től, Londonból és Párisból, aki köz-
ben maga is megjött és nagyon ér-
dekes élményeket mesél. 

— És itthon? 
— Itthon az uj színház megnyi-

tása az esemény. Ott voltam a Re-
naissance megnyitásán és a „Koldus 

• és királyfi" bemutatása közben szem-
tanuja voltam, mikor Dienzl Oszkár 
bemutatta a kis Lubinszky Tibort 
József főhercegnek és Auguszta fő-
hercegasszonynak, akik mosolyogva 
és érdeklődve diskuráltak az apró 
müvészszel. 

— Mi újság a régi színházaknál ? 
— A Nemzetinél Balázs Sándor 

darabjára, az Álarcosokra készül-
nek a Vihar után. A két női fősze-
repet Bayor Gizi és Náday Ilona 
játsszák. A színház próbáin és ren-
dezői konferenciáin különben kul-
.tuszminiszteri engedelemmel egy ér-
dekes fiatalember vesz részt egy ido 
óta : ifjabb Tolnay Ákos, a festő-
művész fia, aki igen talentumos iró 
és színházi rendezőnek készül. 

— Hát a többi színházaknál ? 
— A Revü Színházban nagy moz-

galmat okozott a tulajdonos változás. 
A Szilveszter premierje után bankett 
volt, amelyen egyszersmind elbú-
csúztatták Wertheimeréket, az igaz-
gatói családot. Valaki azzal vigasz-
talta őket, hogy ne sajnálják az el-
adást, hiszen a szerződés szerint 
husz év múlva ismét az övék lesz 

. a színház és akkor majd a legfiata-
labb Wertheimer-fiu lesz a direktor, 
aki most tizenhat éves. 

— Hova siet ? 
— Hattyú-jegyeket szerezni. Két 

héttel előre is nehéz. Viszontlátásra. 
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Nyilatkoznak a Búcsukeringő szereplői 
(Pálmay Ilka, Petréss Sári, D'Arrigó, Sziklai, Sik a 
szerepeikről, Tapolczai és Ferenczi a szereplőkről) 

Amióta Strausz Oszkár „Bucsűkeringő"-jét 
próbálják, olyan a Városi Szinház, mint egy 
nyüzsgő hangyaboly. Kora reggel kezdődik a 
munka és késő éjjel fejezik be. Színpadon, 
zongoraszobákban, színészek, karmesterek, 
kardalosok, szabók, öltöztetők, díszlettervezők, 
mechanikusok dolgoznak és mind a decem-
ber huszonkilencediki nagy premiert készítik 
elő. De nem csak a színháznál, hanem a 
színészek lakásaiban is minden a nagy elő-
készítő munkálatok hangulatét viseli magán. 
Előadás után késő éjszakáig szerepeket gya-
korolnak odahaza olyan szorgalmasan, mint 
a kis színinövendékek az első vizsgaelőadás 
előtt. 

Külsőségekben és belső művészi értékben 
esemény lesz ez az előadás. Maga a darab 
az operettek klasszikus nívóját képviseli, a 
szereposztás egyenesen szenzációs. Petráss 
Sári ebben a darabban lép hosszú évek után 
először a magyar közönség clé, s ugyancsak 
ebben a darabban mutatkozik be a Városi 
Színház színpadán a szinház uj bonvivantja, 
D'Arrigó Kornél, valamint Sziklai Józsefet is 
ho3szu betegség után a Bucsúkeringő egyik 
legkedvesebb szerepében látja viszont a 
publikum. 

Az előadás dátuma még jó messze van, 
de a színháznál mér minden ugy megy, 
mintha holnap lenne a premier. Teljes dísz-
lettel, teljes szereptudással, zenekarral pró-
bálnak. Benéztünk az egyik próbára és be-
szélgettünk a szereplőkkel. Megkérdeztük tő-
lük, hogy milyen szerepeket játszanak, milyen 
sikerre számítanak, általában mi a vélemé-
nyük a darabról ? Kivétel nélkül lelkesedés-
sel és elragadtatással beszéltek. Itt adjuk a 
nyilatkozataikat : 

Pálmay lika: 
— Csakhogy végre játszhatom egy olyan 

szerepet, amelyben egy kicsit kitombolhatom 
magam. Már régóta az a vágyam, hogy egy 
kicsit táncolhassak, mulatapssak, huncutkod-
hassak, nevethessek a színpadon és csak 
most jutottam hozzá, hogy erre alkalmam is 
legyen. Majd meglátják, hogy meg van még 
bennem az a régi vidámság és játékos kedv, 
amelynek hosszú idő óta nem adhattam meg-
nyilatkozást. Naponta végigpróbálok egy pár 
táncot és egyre jobban bele jövök a mun-
kába. Eleinte magam is azt hittem, hogy ne-
hezen fog menni a dolog ilyen hosszú szü-
net után, de az első táncpróba után mér 
tapasztaltam, hogy minden kitűnően megy. 
Sokszor kislányaim hamarabb elfáradnak, 
mint éa. Én vagyok Sziklai Jóskának a leg-
szorgalmasabb tanítványa. Ő tanítja be 
ugyanis a táncokat és én nem tudok eléggé 
hálás lenni olyan kedves, olyan ügyes. Elemi 
iskolás korom óta nem voltam ilyen jó ta-
nuló. Remélem, hogy nagy szorgalmamért 
nemcsak a tanitó úrtól, de a publikumtól is 
egyest fogok kapni. Különösen nagy örömömre 
szolgál, hogy a húgommal, Sárival együtt 
játszhatom és ismét nagyon-nagyon büszke 
lehetek rá. 

Petráss Sári : 

— Amikor arról volt szó, hogy Pesten fel-
lépjek, nagyon nehezen tudtam válaszolni. 
A szivem a Király Színházhoz vonzott, ahová 
sok-sok szines, kedves emlékem fűzött. És 
most, hogy itt vagyok a Városi Szinház szín-
padán, ugy érzem magam, mintha mindig itt 
lettem volna. Ennél kedvesebb emberekkel, 
készségesebb, jóindulatubb, szívesebb kolle-

Slapittalatl : 139Q. éviién. FELEKY KAROLY 
színházi vá l la la ta i 

Palace Theai re Building, New-Uork 

Kábeleim : FELEKY tiewyork FELEKY KAROLY 
színházi vá l la la ta i 

Palace Theai re Building, New-Uork 

Magyar sz ínműveket , o p e r e t t e k e t u l n r e h o z , d r á m a i és z e n e i !slSöii#» 
s á g e k e t A m e r i k á b a n és K a n a d á b a n . Sz ínműveke t vesz és e lhe lyez* 
M e g s z e r z i a m e r i k a i d a r a b o k e l ő a d á s 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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gákkal soha életemben nem találkoztam. 
Öröm és boldogság közöttük lenni és velük 
dolgozni. Ugy érzem magam ezen a színpa-
don, mintha odahaza lennék. Talán ez a 
kedvező külső körülmény is hozzájárult ah-
hoz, hogy annyi szeretettel és ambícióval 
készülök arra a premierre, amelyen meg fo-
gom látni, hogy vájjon a hosszú idő alatt, 
amíg nem voltam idehaza, elveszítettem-e 
Pest szivét ? Nékem minden ambícióm az, 
hogy nemcsak azok fogadjanak vissza sze-
retetükbe, akik eddig szerettek, de boldog 
lennék, ha azokat is meghódíthatnám, akik 
csak most fognak megismerni. A szerepem 
olyan, amilyent még életemben nem játszottam. 
Van benne érzés, sziv, hangulat, érdekesség, 
esemény, ének, tánc, dráma, tréfa, minden, 
amit szerző és rendező egy szerepben csak 
összetudnak gyúrni. Nem volna nagyobb 
örömöm, mintha ezt a sok értéket ki is tud-
nám hozni a premieren. 

D'Arrigo Kornél : 
— Elfogult és meghato't vagyok, ha erről 

a szerepről kell beszélnem. Sokszor ugy ér-
zem, hogy azért jötte n ebbe a drága városba, 
a drága és kedves emberek közé : azért ta-
nultam meg ezt a színes, hullámos magyar 
nyelvet, hogy ezt a szerepet eljátszhassam. 
Az én színészetem lelkem minden érzését, 
egyéniségem minden idegszálát annyira be-
tölti, hogy amikor egy szerepre készülök, a 
külvilág számára nern is élek. Ezt a jelen-
séget sohasem tapasztaltam még olyan nagy 
mértékben, mini most. Boldoggá tesz az in-
térieur, melyben játszom és kollegáim, akik-
kel szerencsés lehelek együtt játszani. Nem 
a partnernek járó köteles udvariasság, hanem 
legbensőbb meggyőződésem, hogy ha sikerem 
lesz ebben a szerepben, azt igen nagy mér-
tékben fogom a többi szereplőnek, különösen 
a partneremnek köszönhetni. Sokszor azt ve-
szem észre, hogy a próbák alatt mások játé-
kát figyelem, ahelyett, hogy a magaméval 
törődnék, olyan nagyszerű ebben a darab-
ban mindenki. 

Sík Rezső : 
— Nagyon szeretem a férfias, komoly szín-

padi alakokat. Most egy ilyen szerepet ját-

szom. Nemcsak operettben, hanem a legko-
molyabb műfajokba is beillene ez a figura, 
amelyet emberi tulajdonságokkal és színészi 
eszközökkel lehet életrehozni. 

Sziklai József: 
— Rettenetes sok dolgom van a darabbal , 

egy hónap óta táncokat tanulunk, krónikus 
izomlázat kaptam. A tanítványaim egytől-
egvig elsőranguak, biztos vagyok felőle, hogy 
egy sem fog megbukni. Folyton rájuk figye-
lek, lesem minden mozdulatukat, azt aka-
rom, hogy tökéletes legyen, amit táncban 
produkálnak. Ja igaz, én is játszom a da-
rabban, egy nagyon kedves, szimpatikus 
embert, egy udvarlót, kinek minden nő tet-
szik. Azt hiszem, ezt az alakot a szerző ró-
lam mintázta meg, tehát remélem, hogy jól 
is fogom eljátszani. 

Ferenczi Frigyes : 
— Husz esztendő óta nem került a ma-

gyar közönség elé olyan opereit, mint a 
Bucsúkeringő. Érték, klasszis, nivó olyan, 
amilyet csak a régiek irtak. Rendezésileg 
hallatlan sok problémát nyújtott, amikor hoz-
záfogtam, szinte lehetetlennek látszó jelene-
tekkel állottam szemben. Az igazgatóság 
azonban a technikai és színészi eszközöknek 
olyan pazar kollekcióját bocsátotta rendelke-
zésemre, amelyekkel minden feladatot meg 
lehet oldani. Nem túlzok, ha azt mondom, 
hogy ez az előadás díszére fog válni nem-
csak a Városi Színháznak, de a magyar ope-
rettszinészetnek is. Nem vagyok optimista, de 
azt hiszem, hogy hosszú, fáradságos mun-
kánknak meg le3z az eredménye. 

Tapolczai Dezső : 
— Amit a többiek mondottak, azt én mind 

érzem. Ugy járok közöttük, mint az apa a 
gyerekei között, mindegyikért drukkolok, 
mindegyiket féltem, óvom, szeretem és mind-
egyik sikere az én sikerem is lesz. 

H n i f l f f l í l E j N l 6 8 minden szépséghibákat, aror&ncokat, 
f l U J J l U Í U n U l szemölcsöt, azaalőt, pattanást végleg ol-
tívolit vlllanykezoléssíl RUCKOLCZ KÖVÉREK Kozmetikai 
Intézete Budapest, Klrály-u. 51. I. 9. Arckrémek éa pu-
íorek diszkrét vidéki siétküldeso 
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Douglas Fairbanks 
Hudapesien 

Az európai embernek talán különösnek fog 
tetszeni, de Amerikában ma már tényleg az 
a helyzet, hogy egy jól nevelt yankeenek két 
foglalkozása van, egy rendes és a mozi. 
Amerikában a mozi olyan hihetetlenül nép-
szerű, hogy mi azt Európában föl sem fog-
hatjuk. Valóságos filmvárosok vannak, film-
negyedek, filmtelepek. És a moziszinéízek 
sokaságára nézve mi sem jellemzőbb, mint-
hogy ma Amerikában legalább ötszáz mozi-
szinész van és ez mind — star. 

De ezek között a starok között is van négy, 
akit a starok starjának neveznek. Big four 
(erős négy) ez a nevük. Ezek 

Mary Pickford és férje Douglas Fairbanks 
Charrie Chaplin és a rendező Griffthis 

Azok a filmek, melyekben e nagyságok 
szerepelnek, olyan hallatlanul grandiózusak 
és olyan mérhetetlenül drágák, hogy európai 
valutában azokat meg sem lehet fizetni. Így 
hozzánk csak ugy kerülhetnek, hogy az 
amerikai filmgyárak megbízottai kibérlik az 
itteni mozgókat egyenesen ezekre a filmekre. 

A Royal Apollónak most óriási áldozatok 
érán sikerült egy sorozat Fairbanks-filmet 
megszerezni, melyek közül kettő rövidesen 
bemutatásra kerül. Az egyik cime : Amerikai 
arisztokraták, pompás vígjáték, mely az 
amerikai „lipótvárosi" életet figurázza ki, a 
pálinka királyok, cipő fejedelmek és nyek-
kendő hercegek életét. 

Douglas Fairbanks kétségtelenül már első 
filmje után kedvence lesz a fővárosnak. Na-
gyon szép ember és nagyon érdekes ember. 
Kiváló szinésztalentumához olyan bravúros 
sporttudás járul, amilyenrs nincs példa még a 
nagyszerű amerikaimoziszinészek között sem. 

B r a v ú r j a i k ö z ü l p é l d á u l e m l í t é s r e m c M ó 

Douglas Fairbanks 
az „Amerikai arisztokraták" cimü filmen 

hogy egy fáról átlendül egy másikra akkor^ 
amikor a távolság a két fa között 5—6 mé-
ter. Ugyancsak kedvelt bravúrjai közé tarto-
zik valahonnan egy fáról, vagy emeletről le-
ugrani robogó autókra. 

Ilyen szenzációkat rejtegetnek a Fairbanks-
filmek, melyek elé most érthető kíváncsiság-
gal néznek a filmvilág emberei. 

Niobe asszony 
Abel Gancenak, a kiváló francia mester-

rendezőnek nevét kna a budapesti filmközön-
ség is jól ismeri. A «Jaccuse» és a «Ti-
zedik; szimfónia», ez a két grandiózus film 
valósággal a szivébe markolt az emberek-
nek és megmutatta a film eddig ismeretlen 
lehetőségiéit s jelezte a jövő filmjének pá-
ratlanul nagyszerű prespektiváját. 

Érthető tehát az a fokozódott érdeklődés 
méllyel az u j Abel Gance film elé néznek 
az emberek. December huszadikán mutatja 
be a Royal Apolló Abel Gancenak leg-
újabb filníjéit, a «Niobe asszony» cimü szín-
müvet. Ebben a darabban Abel Gance u j 
oldaláról mutatkozik be, mint drámai ren-
dező. Az egész darab elgondolásában és be-
állításában a legtisztább művészet. Erős 
drámai motívumok', izgató lelki emóciók, mé-
lyen megindító jelenetek sorakoznak a da-
rabban. Az az érzésünk!, mintha a világ leg-
első drámai színházában néznénk végig egy 
előadásit. 

Az Abel Gance darabnak főszerepét most 
is, mpnít a «Tizedik szimfóniát» Emmy \Lynn 
az Odeon művésznője játsza. 

E képen kivül még1 Osborne film is kerül 
bemutatásra a huszadiki műsor keretében. » 

Érdekes újítást hoz mjáír e hétlen a Royal 
Apolló. Plakjátjain, szinlapjain előre közli 
ezúttal és ezentúl mindig egy havi műsorát. 
E heti szinlapjából már kiderül, hogy a 
Niobe Asszony után egy Gaby Deslys fil-
met vesz műsorára. Utána Lubitsch Ernőnek 
a világ! egyik legnagyobb tehetségű rende-
zőjének nagy koncepciójú filmjét a «Ata-

aime Dubarry»-\. mutatják be,. Ezt követi 
m|ajd' a műsoron a «Tüzes ostor» cimü 
szinmü, melynek főszerepéi Fanny Ward 
játsza, Amerika egyik legvseniálisabb bra-
vúrjairól ismert színésznője. A Fanny Ward 
kiép után a vGolcondan címmel mutat be 
egy nagyszabású filméi a Royal Apolló. 
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Mi lenne 
a legszebb film? 

Mielőtt a «Színházi Élet» mozipályáza-
tára beérkezett pályázatok harmadik soro-
zatát ismertetnénk, figyelmeztetnünk kell a 
pályázókat, hogy csak egészen eredeti öt-
leteket. küldjenek be hozzánk. Hiábavaló 
fáradságot kjövet el az, aki külföldön, 
vagy itthon megcsinált filmtippet ad egy 
érdekes szereposztás kedvéért. így például 
használhatatlan Vörös Lajos pályamunkája, 
aki az Elnémult harangok-\sal szeretné meg-
filmesítve látni. Rákosi Viktornak ezt a re-
gényét, mégi a magyar mozigyártás gyerek-
éveiben megcsinálták. Önhibájukon kivül es-
nek el a jutalomtól Szo/ka Ilona (Buda-
pest) és Gerö Béla (Miskolc). Bizonyára 
nemi tudták, hogy filmtémáik már feldolgo-
zás alatt állanak. R«Sas útja» cimü re-
gényt a Korona filmgyár rrwst készítette el. 
Gerö Béla tipjét pedig], «Az arany három-
szög)) cimü Maurice Leblanc regényt Deésy 
Alfréd scenirozza éppen. 

Hz e heti postában azért ismét akad egy-
néhány figyelemreméltó pályázat. Godva 
Irén (Budapest) Molnár Ferenc legutóbbi 
nagy regényét ajánlja mozidarabnak. Az 
«Andor» szereposztása igy festene Godvq 
Irépke szerint: 

Andor 
Turnovszky Ella 
Turnovszky Iván 
Péchy Lajos 
Nagy Ervin 
Gyulay Olga 
Gyulay Irma 
Jolán 
Rácz szerkesztő 
Csirke 
Révész ur 

Törzs Jenő 
Lenkeffy Ica 
Vándory Gusztáv 
Margittay Gyula 
Z. Molnár László 
Báthory Giza 
Bánhidy Hona 
Mihályi Vilcsi 
Tanay Frigyes 
Makay Margit 
Tarnay Çrnô 

Kimérve k a p f ) a l ó 
legfinomabb 
6G éves 

£'/Im'forg antique 
illatszer 

Kertész Károly M. T. 
Budapest, IV., Bécsi-utca 2. 

Kölnivíz főraktárában. 
Teleion 13 3^-17. 

Ugyancsak Molnár Ferenc munkáját a 
«Liliomot» szeretné filmre vinni egy «Mo-
xrafongó». A «Liliom» főszerepeit pályázó 
a vigszinházi együttesnek! osztaná ki, a li-
geti csibészt Csortos Gyula, a kis cselédet 
Varsányi Irén játszaná. Ezenkivül a ma-
gyar irodalmat — persze Jókain kivül, aki-
nek regényeire számtalan pályázat érke-
zik!, — csak Vörösmarty Mihály «Csongor 
és Türtdet,-)*i kjépviseli. A nagy költő tün-
déri játékának két címszerepét Tarnai Er-
ílöre és Váráéi Arankára osztaná a levél 
irója. 

Nem oszt Hl szerepeket, de annál több 
világirodalmi remekmüveket hoz fel pályá-
zatában Agai Iltnre (Budapest), amelyeket 
twind alkalmasnak talál a mozivászonra. 
Levelében egyszerre a kivetkezőket emliti 
föl: 

Goethe : Faust 
Dante : Divina comoedia 
Klopstock : Messiás 
Heine : Atta Troll 
Maeterlinck : Kék madár 
Hauptmann : Takácsok 
Romain Rolland : Jean Cristophe 
Gárdonyi : A láthatatlan ember 

Ugyancsak Agai Imre vár nagy sikert 
Rostand «Cyrano de Bergerac))-)áió\ is, 
amelyben Cyranot—Pethessel, Christiánt— 
Várfbpnyiwl, Rageneaat — Rózsahegyivel, 
Rpxánt—Lenk\ejfy Icával játszatná- Rostatid-
darabot vinne filmre a «Tarnay rajongó)) ál-
nevű pályázó is, a «Sasfiókot». Törzs, Be-
regi Oszkjár, Hegedűs Gyula, Tarnai Ernő, 
Márkus Emma játszanák a darab fősze-
repeit. Viszont egészen az ókorba szalad 
vissza mozitémáért az «Elektra» jeligés pá-
lyázó. Sophokles remekét, az «Elektrát» 
scenirozná éjt mozidarabbá, ebben a ki-
osztásban : 

Elektra Pauley Erzsi 
Orestes Tarnai Ernő 
Gyám Beregi Oszkár 
Klitamnestra Jászai Mari 

"Magda és Piroska)) szerint Flaubert «Bo-
várynéjm lenne a legszebb filmi, Báthory, 
Gizával és Törzs Jenővel a két főszerepben. 
Platz Olga szerint Hugo Viktor drámája a 
Borgia Lukretia. Bulyovszky Aladár pedig 
a Notre Dante cimii Hugo Viktor regényben 
szeretne gyönyörködni, ha Petrovich Szve-
tiszláv és Lucy Dorrmne játszhatnának' 
együtt a filmen. 
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Lengyelvér 
Két részes, tiz felvonásos, nagyszabású 

filmet mutat be december 20-tól kezdődőleg 
a Corso-mozgóképszinház. Az első rész cime 
a „Kakukfiók", őt felvonásos, érdekes meséjü 
romantikus történet. Főhőse Janek, a lengyel 
fölkelők egyik vezérének fia, aki már gyer-
mekkorában idegen házba, Dynár grófhoz 
került s együtt nevelkedik fel annak leányá-
val Xéniával. Az idők folyamán Janek nem 
feledkezik mes soha arról, hogy mi a köte-
lessége Xéniával szemben. De az ősök 
arisztokrata gőgje évek multával teljesen át-
gyúrja Xénia grófnő jellemét s amikor egy 
napon a cselédség intrikája miatt megtudja, 
hogy Janek, akit ő bátyjának hitt, nem igazi 
Dynar gróf, elfordul tőle. Most megkezdődik 
a nagy harc Xénia grófnő és Janek között, 
mely avval végződik, hogy Janek megsértve 
és megalázva anélkül, hogy származásának 
titkát fölfedezné, elmegy a Dynár-grófi kas" 
télyből. 

A film második részében, mely szintén öt-
felvonásos s melyet december 27-én mutat 
be a Corso, megtudjuk, hogy Jenekből az 
idők folyamán ünnepelt művész lett s jelen-
leg épp hivatalos Mária Regina őfensége 
udvarához. Itt találkozik megint Janek Xéniá-
val, aki most az udvari intrikák között úgy-
szólván tehetetlenül áll. Janek rövid idő alatt 
tájékozódik a helyzetről, egy csapásra elvágja 
az intrika minden szálét s megmenti Xéniát, 
ki ekkor már szive egész hevével szereti őt, 
s aki most bünbánólag és boldogan borul 
karjaiba. 

A filmet, amelynek meséje különösen eb-
ben a második részben rendkívül szövevé-
nyesen bonyolódik, Pakots József irta. Nagy-
szerű fantáziája tág teret adott rendezőnek, 
színészeknek, scénikusnak, operatőrnek. Ba-
logh Béla nagy készséggel és ötlettel ren-
dezte a filmet, melyben fölötte hálás szere-
pekhez jutottak Mattyasovszky Ilona, Bojda 
Juci, Lóth Ila.Gaá/ Annie,Petrovich Szvetiszláv 
Vándory,c Ujváry.A filmet gyönyörű plenairek 
és pazar interieurök teszik dússá. 

HAMIS FOGAKAT drb 50 K-ért 
veszskét 

Őszülés 

Ő l l í T O P O b n t Wyíohogrod, Tisza Kálmán-tér 10 
& r V i i 6 l C ! \ C ! Levelezőlap hívásra jövök. 1 0 

HÁZASSÁG? 
Kérje 212 es bizalmas ki-
mutatást megfelelő partiek-
ról adatokkal, arckéoekkeK 
Davi dovits Erzsébet-körut 17 

c EZ ARIN A Ulli. 
H Gregaaris bosszúja 

az OHHIABAN 

1 V Ö I R U H Á K A T 
m ű v é s z i e s e n a l a k i t m o d e l l e k s z e r i n t . 

FÜREDI BÉLANE angol, francia női divattenne. 
Kossuth-Lajos-utca 

S z a k o r v o s i = s í 
VII. Dohány-utca 39. Rendel: 11-1 és 4 - 7 óráig 

ABEL C3ANCE-EMMY LYNN 

N i o b e asszony 
a ROY&L-APOLLQB&N 

ellen használjon dr. Dyun 
Hairrestorert. Nem na|-
festö ezer, hanem • haj 
eredeti színét adja vlMza. 

Uj SÂRCIPOK, sár- és hócipő-javitások 
BÖRCIPŐ-TALPALÁS GUMM1VAL 

Neumannál, VI., Nagymező-u. 44. 
Hölgyfodrászat ondulációval, hajmosás, manikür, szép-
ségápolás és fagykezelés. Mérsékelt árban, elsőrangú 
munka. Tanítványok teljes kiképzésre felvétetnek. Cim: 
Szántóné, V I . , H o r n Ede-utca 12 . sz. 

Mme EleR 
IV., Párisi-u. 4. 

Vf modellelt 
Kalap olc! 

KUtön nagy ocassló 
oaj/ály 

Telefonon Is megrendelheti 

A Z UJSÁG-«t 
Telefonszámok : József 16.26. József 13-35 
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Tarján Vilmosnak, a kitűnő újságírónak róla : legjobban a New-Yorkban lehet va-
egyik legsikerültebb müve, hogy feltámasztotta csorázni. Itt közöljük azt a bizonyítványt 
halottaiból a régi, békebeli New-Yorkot. A amelyet a pesti irók, művészek és művésznők 
színházi világ és az irodalom kitűnőségei irtak alá, s amelyet Tarján Vilmos közjegy-
mind a New-Yorkban vacsoráznak Még pe- zőileg hitelesítve a New-York irattárában 
dig olyan nagyszerűen, hogy irást is adtak helyezett el. 
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Műkedvelők 
ELŐKELŐ KÖZÖNSÉG jelenlétében folyt 

le a Budai Katholikus Kör 3-én magtartott 
hangversenye, melyen megjelent József fő-
tierceg és családja, Schoppa pépai nuncius 
és több notabilités. A gazdag műsorban sze-
repeltek Dohnányi és Dienzl, dr. Székely -
hidy és Medek Anna. Nagyon tetszettek 
Koncz János hegedüszámai, valamint a Bu-
dai Dalárda és a budapesti helyőrségi zene-
kar számai. Vezénylő karmesterek voltak: 
Fricsay Richárd, Szeghő Sándor, dr. Fro-
reich Ernő és Hoppe Rezső. Az estély fény-
pontja gróf Apponyi Albert egyesületi el-
nök beszéde volt, Elismerésréméltó buzga-
lommal fáradoztak a művészi hangverseny 
sikerén Vadkerti Lászlói, a kör kultur elnö-

ke, Masztig Emil háznagy, Adamachky Géza 
igazgató, dr. Kruzsincz/iy Elek és dr. Po-
gányt Nándor. 

A DUNAHARASZiTI Önk;épző-Kör a múlt 
héten előadást rendezett, amelyen «7~ul a 
nagy Krivánon»-\ adták elő. Az előadás 
amelyet Marossy Lajos elnök és Turóczy 
József főrendező vezettek, igen szépen si-
került. 

M AV. GÉPGYÁR ÖNMÜVELŐDÉSI KÖ-
RE december 5-én jól sikerült Mikulás-
estélyt rendezett. Az estélyi Szieberth Imre 
elnöki Mikwlés-prolólgljával Opata Margit 
nyitotta meg). Szinre került Farkas Imré-

9 

Hegedűs Gyula, Mertz Ilonka, Túróczy József 
Dunaharaszti műkedvelők: 
„Tul a nagy krivánon" 

(Túróczy felvétele) 

nek «Bábjáték» oimü egyfelvonásos ope-
rettje, P. Polner Ernő zeneszerző vezeté-
sével a kör zenekara kíséretével. A szerep-
lők Iköziil sikert arattalk Opata Margit és 
Staindl Antal, a kör primadonnája és bon-
vivantja, jók voltak még a műsor kereté-
ben Márthon Aranka, Marjón Györgiy és 
Petruska Jenő. Az est főszáma kiskéri Tóth 
Gizella hangverseny énekesnő volt, aki P. 
Polner Ernő zeneszerző kíséretével ma-
gyar nótákkal szórakoztatta a nagyszámú 
közönséget. 

A J. SZ. SZ. TARSULAT kiskorúak 
csoportja Zádor József főtisztelendő, Lel-
kes Teréz és Miiller Annus vezetésével Mi-
kulás-délutánt rendezett. Különösen jól ját-
szottak Mirschinszky Boriska, Oál Margit-
ka, Liszák Tercsike' és Peschjnik Irénke. 

A «HAJTTYU» Mü'kedvalö Társaság 12-ém 
kitűnően sik,évült tánccal egybekötött ka-
bjaré-estélyt rendezett. Az egyes számokjso-
rán különösen Markovits Tusika, Polgár 
Bözs(ik|e, Markovits Gigi, Skreikusz Ella, 
Szilágyi Piroskai, Winig Józsa, Polgár Er-
nő, Reiner Zoltán, Frantíf. Zsigmond, K ra-
mier Lászlói, Kemény Márton 'és Földes 
Mikjósi tűntek ki. Léderer Gyula a társaság 
művészeti vezetője nagy siksert ért el sa-
ját szerzeményű énekszámával. Az előadás 
rendezése is az ő érdeme. A zenei vezetést 
(Turzój Nagy Gábor művésziesen 'látta el. 
Tjáncrendező Kurzveil Rezső volt. 

A «vTATRA» TURISTA-EGYESÜLET 
Földiáki, Sándor főrendező vezetésével nagy-
szabású tánccal egybekötött kabaré-estélyt 
rendezett. A műsor pereiében Klug Mária, 
Grosz Ernő, Szalay József, üyarmaly Ilus, 
Haász Lusztig Blank;a, Pilis Károly nagy 
tetszést arattak1. A zongoránál Fényes László 
ült. Komlós Laci szellemesen konferált. 

AZ ANONYMUS műkedvelő színpad egy-
másután rendezi sikerült előadásait a Bu-
dafoki-ut 14. szám alatti kis színházban. 
Legutoljára Villányi Pndor «Királynőm, meg-
halok érted» cimü drámáját adta elő az 
ambiciózus gárda nagy sikerrel. Az előadá-
son o szép kiállítás és az ügyes rendezés 
mellett különösen a három főszereplő Bod-
nár Lonci (Mária), Lettner Vilmos (Gru-
moff), Hevesi Lajos (Borinsky) tünt ki te-
hetséges játékával. 
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A bölcs király 
Komédia egy felvonásban. Irta: Liptai Imre. 

Szinrekerült az Andrássy-uti Színházban, a következő szereposztásban : 
A bölcs király . Szeghő Endre 
Jojád, a sereg hadnagya Székely Lajos 
Sziram építész, az elóni taf tományból . Boross Géza 
Szirám építész, az argóbi tartományból Bársony István 
Sisa, szerecsen, afrikai szolga . . . . Fekete Pál 
Naffala asszony, Ophirból Marosi Adél 

Argóbi (Beleszól): Ugyan idegen asszony, 
csukd be és fogd be ajkadat... Nem akar 
itt veled senki se paráználkodni... Zaöud 
lánya. 

Naftala (Tovább panaszkodik) : Amiért égy 
k|icsit talán a szeme tétovázik... 

Argóbi: Nem azért... Dehogy!... Sem-
miért se... Nincs annyi kincse a királynak, 
ki bánja a szemeid!... Ne félj, ne is re-
mélj, nincs itt paráználkodás... Más baj 
van itt öreg! tevecsont... hogy az a Szirám, 
akit te keresel, tiz nap és tiz éjjel utazván 
tengeren és ó, nem tudván benne sehol 
elmerülni... hogy az a Szirám nemi én va-
gyok... (Kiált). Nem én vagyok!... És én 
már itt sem vagyok!... vadászni megyek 
a szidóni piacra... Ég veled... (Hz elónihoz.) 
Te meg vigyázz magadra... Felebarátom! 
ÖVjojn ég, Szirám!... (Gyorsan el.) 

Elóni (Vissza akarja tartani): Szirám!... 
Hé Szirám!... 

Sisa: Hogy szalad ! 
7. JELENET. 

Előbbiek — Argóbi nélkül. 
Elóni: Elment!... (Visszafordul. Nézi Naf-

talát.) Itt hagyott... Ki ez az asszony?!... 
Most én mit csináljak veled?!... 

Naftala: Mindegy... Csinálj amit akarsz... 
( Lerogy a székre.) Legjobb, hogyha megölsz 
Szirám... Ölj meg Szirám... Ha már ezt meg 
kellett érnem... Nekem!... Aki egykor gyer-
meket szültem neked... 

Elóni (Riadtan): Nekem?!... 
Sisa (Meglepetve): Guzi-guzi-guzi-guzi... 
Naftala: Gyermeket, akit ó, korán elvett az 

ég, de amig élt, hü feleséged volt neked... 

És ime az anyját, aki husz év után fölkere-
kedik, hogy veled és melletted töltse el 
hajlott idejének végső napjait... Csúffá te-
szitek egy szerecsen rabszolga előtt... 

Elóni: De asszony... 
Naftala: Mit asszony?... Nem Lmersz?... 

Én anyád után anyád vagyok... Hogy nem 
ismertelek meg mindjárt?... És mohóságom-
ban, hogy megöleljelek, egy másik férfit 
Iibrdott a klebelem?.... Ó, mert a szemeim 
már fáradtak egy kicsit... És husz év... na-
gyon hosszú idő... És azóta bizony nem ju-
tottam eszedbe, hogy fölkeressél... Hiába 
várt. a mama... 

Elóni: De én... Naftala... esküszöm... 
Naftala: És én nem tudtakn, hogy itt két 

Szirám lakik... Én csak egyet ismerek... fiz 
az, hogy most már egyet se... Nem1 tudom... 
Az arcotok vonásai... Elmosódtak egy kissé 
az emlékezetembe... Megi is változhatott 
igaz az én Szirámom annyi idő után... És 
ha csak egy lett volna itt... bizonyosan meg-
tudtam volna mondani, hogy ő az... az én 
drága vőm. De hogy két Szirám is lakik 
e házban... Most már nem tudom... Az az, 
hogy megállj csak(... Hè a másik azt mondja, 
hogy nem ő az, akkor... akkor (Tárt karok-
kal) te vagy az, Szirám!... Te vagy!... (Rá-
veti magát.) Te vagy!... Ölelj meg!... (Meg 
öleli.) 

Elóni (Kibontakozik): Nézd asszony.!.. 
Engedj!... Engedj!... Mert nem szeretem 
ha vihog a szerefcsen... (Sisához.) Takarodj 
ki!... (Fel kap egy vesszőt). Takarodj!... 
Nem látod, hogy ez családi jelenet... (Mi-
után Sisát kikergette.) Nézd asszony. Most 
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nem hallja senki... Jót mondok, szedd össze 
az eszed... Hallgass ide... Én ugy utálom 
asszonyba a vénet, mint gyümölcsbe azt, 
amelyikbe hernyó lakik... Te Naftala... Te 
úgyis már nemsokára csak por leszel... 
Öreg vagy... Idővel szét fognak szórni a 
világba, hogy tőled pusztuljanak el a mo-
lyok... 

Naftala: ó ! ÓL. Mit beszélsz?!... S:i-
rám!... Naftala!?... Ah, hova kerültem... 
Micsoda csapás... 

Elóni (A vesszővel fenyegeti): Semmi 
csapás... Mert nézd... amig szépen Vagyunk... 
Nékem te nem szültél és nem fogsz soha 
szülni se gyermeket, se feleséget. . Nekem 
nem volt feleségem soha!... És tőled már 
nem is lesz... Hát hagyj nekem békét és 
menj Isten hírével ahová'akarsz... Mert ha 
még egyszer a nyakemba ugrasz és hozzám 
tapasztod a kebled két zátonyát... hát én, 
ha asszonyhoz még nem nyúltam... téged 
bizony... az Isten rossz néven ne vegye... 
ugy elverlek, hogy... 

Naftala: (ájuldozik,) Ó, ó!... Tíz nap, iiz 
éjjel... Húsz év után!... SzirámL. Szirám!... 
Hol van az én vejem... 

Elóni: Nincs neked már helyén se|m a ve-
jed, se!m a fejed... Ereg'gy, idegien asszony... 
mert én bizony elverlek, ha még egyszer a 
nyakamba kapaszkodol... 

Naftala: (ájuldozik. Siránkozva) Tiz nap, 
tiz éjjel... jöttem ide... ÔL. 

Elóni: Vissza se lesz több, ha mindjárt 
elindulsz... 

Naftala: Isten!... Elkergeti szegény lá-
nyodat... 

Elóni: Lány?... Hol vagy te már attól 
Naftala... Mint a havas bérc attól, hogy va-
laha láva volt. 

Natala: Hát liol van az a Szitám? Hol 
vari ÖZ, akit én keresek?... Az a nyomorult, 
isteníelen, ripők?!... Akinek még! az álmaira 
is én vigyáztam egykor... 

Elóni: Az álmaira mondod? Na mér bizo-
nyos, idegfen asszony, hogy te az argóbi Szi-
lám árva anyósa vagy... 

Naftala: Nem tudcm én, hogy hová való... 

Ne memlékszem én már arra... Csak azt 
mondd meg idegen, hogy hol találom íreg. . 
hogy vég:e megpihenhessek valahol... 

Elóni: Szaladj utána Naftala. Itt ment 
el a szemed előtt... 

Naftala: Ez a dárdás, aki nem akart meg-
ismerni?... 

Elóni: Azt már nem tudom1, hogy nem 
akart-e megismerni, vagy valóban nein is-
mer... Annyi szent, hogy te se tudod, kit is 
keresel voltakép... De ha volt egy vejed, 
ak(it Szilámnak hivtak.... szaladj utána,mert 
nekem sosem volt feleségem, hát igy anyó-
som se lehetett se Oszlurban, se másutt az 
Isten háta megett... 

Naftala: (alig tud szóhoz jutni. Végre ki-
tör az ég felé) jaj! . . . Istenek!... Én mind 
annak a bitangnak az arcvonásait... Én azt 
járt megpukkadok... Hogy is felejthettem el 
hittem, csak ide jövök... Mert mit éljen egy 
magános, gyönge nő egyedül... És itt meg 
fogom találni azt a Szirámot, akit én kere-

sek... De ó, ki gondolta volna, hogy több 
Szirám van és egyik! sem az... Ó csak ke-
rüljön a kezembe az iglazáj... a Libanon szik-
lái közt nem harsogi ugy a vihar, ahogy én 
azt előveszem... (Lerogy. Sir.) Naftala f... 

8. JELENET. 
Előbbiek Sisa. 

tSisa (A vállán egy nagy ládával jön 
jobbról): Hová vigyem ezt a ládát, amit 
a némber hozott?... 

Elóni: Mi ez?... Mit cipelsz te itt? 
Naftala: Hadd kint szerecsen, hiszen nincs 

itt nekem helyem... Magam is megyek, de 
nem tudom hová... hová... (Fejét lehajtja). 

Sisa: Nem bánom én, ha mindjárt visz-
szamegy a tengerbe is, ahonnan jött az 
idegen asszony.... de én bizony nem1 ha-
gyom a kapu előtt azt a sok drágaságo", 
ami ebbe van... 

Elóni (érdeklődve): Mi?!... 
Sisa: Csupa arany, ezüst... Még az hiá-

nyozna, hogy hiányozna valami... Ohói! Nem 
vagyok bolond... Itt hamar karóba húzzák, 
vagy megkövezik azt, aki lop... 
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Előtti: Arany? Ezüst?... Sisa!... 
Sisa: Színültig uram... (Naftala felé hu-

nyorít). Itt belülről soKkal szebb az ábrá-
zata, mint ott kívülről... Hova tegyem hát?.. 
Mert nehéz egy kicsit... 

Naftala (feltekint): Ä ládám!... És a 
többi?... 

Elő ni: Több is van?.... 
Sisa: Azt is mindjárt liozom... Őrizze, 

aki akarja... Mert szó, ami szó, én átme-
gyek a Fehér Benjáminhoz, mert egy kis 
citromos borra szomjazom... 

Naftala (fölkel): Megyek már... Majd én 
a málhámat tovább vitetem... Visszamegyek 
a hajóra... Vidd csak ki a többihez szere-
csen... . —» 

Elóni (halkan Sisához): Arany? Ezüst?... 
Sisa (egy aranyat mutat lopva): Sisa 

ujja olyan mint a kigyó nyelve... 
Elóni: Ó! Tyrhuszi arany!... 
Sisa (halkan): Megcsíptem egy kicsit a 

láda oldalát és egy kis csomó helyén, ami 
kijárt, ilyen sárga vért eresztett... De most 
mér csak vigye az idegen asszony, mert 
baj lesz urami, Ha a többi ládát is megta-
lálom csípni... 

Elóni (az égi felé): Ó Astaret az elóni 
Szirám istene... Három elsőfüves bárányt ál-
dozok) neked ezért... Ez aztán manna!..'. 
(Hangosan parancsolva.) Szerecsen rab-
szolga! Elég volt a tréfából!... És hogy 
mersz te az urad dolgába avatkozni... Vidd 
a dïàga Naftala holmiját oda... (A jobb 
ajtóra mutat.) 

Naftala (odafigyel): Hová? 
Elóni (csak Sisához) : Nem az volt a 

parancsod, hogy amikor én itt a messziről 
jött anyával egyedül maradok, akkor nem 
szabad többé próbára tenni... (Hirtelen Naf-
taiához. Megöleli.) Mama!... Arábia drága 
rózsája... Ophir kincse... Szirám szemefé-
nye... Bocsásd meg1 a pajzán tréfát és a 
próbatételt... (Hirtelen Sisához). Viszed 
mindjárt teherhordó szamár... ahová mond-
tam1! (Jobbra mutat.) 

Sisa (álmélkodva a jobboldali ajtón be-
ífiszi a ládát, azután a továbbiak alatt kijön 
és le nem véve a szemét az elóniról jobbra 

elmegy és hasonló játékkal ujabb ugyan-
olyan ládát visz a jobboldali szobába.) 

Naftala (ezalatt): Tréfa?... Próbatétel?... 
Elóni (mellé kuporodik): Hiszen én ftiár, 

amikor a tenger kivetett... izé, amikor a 
hajóról a partra dobták... szóval mihelyt a 
lábad uj otthonom földjére lépett, mindjárt, 
de mindjárt megismertelek Naftala!... Naf-
tala!... • — 

Naftala: Hogyan? 
Elóni: Mert igen... igen én vagyok Szi-

rám !... És te az én szép, drága anyó-
sokn|>... 

Naftala: Te vagy?!... 
Elóni: Csak mivel itt, husz év alatt, ami-

óta tőled elszakítottak odafent... véletle-
nül megtaláltam egy másik Szirámot, aki 
véletlenül nekem rokonom és szintén épitő-
knüvész... Tud'od kis anyó, aranyó, kanya-
ró... izé Naftala mama., a művész ember 
mind tréfás és ötletes: eszünkbe jutott-
hogy próbára teszünk... Vájjon megisme-
red-e ' annyi idő után a te jó, ,hii kis 
vejedet?... De most már elég volt... (Ki-
tárt karokkal.) Naftala!... A fiad, vőd,.. 
Szirám én vagyok!... 

Sisa (most megy harmadszor át a szinem. 
Nagyot tüsszent és kiszalad.) 

Naftala: Igen?... 
Elóni: Igen! Jöjj!... Drága asszony!... 
Naftala: Te vtagy? 
Elóni: Én vagyok! 
Naftala (pofon üti): Nesze... Végre... 

Csakhogy megtaláltalak!... így fogadod te 
liiusz íév után Zabud leányát, Naftalát? 
Anyádat?... 

Elóni: De kérlek jövevény... 
Naftala: Előbb egy idegen férfi... aztán 

egy torzképü szerecsen súrolja hozzám a 
pofáját és ez tréfa?... pajzán próba tett?... 
Ezért jövök én ide Ophirból... 

Elóni (az arcát dörzsöli és fölfelé san-
dít): Istenek nagy kamatokat szedtek... De 
ezért most már csak két bárányt áldozok... 

Naftala: ...Hogy veled' töltsem el hát-
ralevő napijaim?... Ezért akarom én gon-
dbdat vigyázni... bölcsen vezetni minden 
lépésedet, hogy amint a lábamat beteszem 
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megtréfálj egy idegen előtt?... (Pofon üti). 
Elóni: Jaj!... (Az ég felé.) Ez most már 

igy lesz azért a kis ezüstért, aranyért?... 
Megállj As tar te, most mér csak egy bá-
rányt áldozok... 

Naftala: (Jobbra mutat) Itt lakol? 
Elóni: Itt!... (Hátrál előle.) 
Naftala: Mars! Előre!... Majd beszélek a 

fejeiddel Szirám... 
Elóni: Mégi többet is akarsz mondani?... 

(Magának). Jobb lett volna mégis a ten-
gerbe dobatni Sisával... 

Naftala (dörgedelmesen): Takarodj!... 
Elóni: (Béugrik jobbra az ajtón): Egy 

bárány csülköt se adtok!... 
Naftala: Majd ráncba szedlek én téged... 

te... te... művész... betyár!... (Utána jobbra 
el. Miégi folyton hallatszik a pörlekedése.) 

9. JELENET. 
Az argóbi és Sisa. 

Argóbi (Néhány pillanat múlva az előbbi 
jelenet után, szomorúan jön jobbról, a dár-
dáját a vállán hozza, mint a halász az üres 
hálót. Maga elé tekintve megy balfelé a 
szobája felé.) 

Sisa (utána kullog.) 
Argóbi: Az egész piacon egy lelket se 

lalÄtam... nem, hogy egy aranyat... Szo-
morú nap ez, Sisa... 

Naftala (hangja az elóni laklásából): Majd 
megtanítalak!... Tréfa?... Próbatett?... Ve-
lem?! (Csattanás hallatszik, mintha vala-
kit pofon ütöttek volna és nyomban utána 
valami edénytörés.) 

Argóbi (megdermed. Oda néz:) Ez az 
anyósom1 keze... Ismerem1... Ezt nem lehet 
elfelejteni... (Sisához.) Mi történik ott, Sisa? 
Bent van a jövevény, az elónival? 

Sisa: Hogyne volna, mikor az elóni Szi-
rám1 a veje neki.... 

Argóbi: Neki?... A veje?... (Nevetve le-
zuhan egy székre.) Hát beleharapott?... 

Sisa: Ki? 
Argóbi: Naftala. 
Sisa: Dehogy. Az elóni Szirám harapott 

bele... — 
Argóbi: Mit?... Ö adta ki magát a Naf-

tala vejének?... 

Sisa: Bizony uram!... Az elóni Szirám 
bölcs ember, nem olyan mint te, akji a pi-
acon kergetsz egy aranyat és itt három lá-
dával elszalasztod... Az elóni már bevite-
tett magéhoz mindent, amit az öreg ten-
geri szörny hozott... 

Argóbi: Ali?... Aranyat? Három ládával 
bevitetett magéhoz?... Kinek az aranyát?... 

Sisa: Az ophiri fehér öregasszonyét... 
Argóbi: Te láttad? 
Sisa: (Mutat egy aranyat) Látom is... 
Argóbi (megnézi): Mi?... Hogy?... Ki?... 

Te?... Hisz ez arany! (Elveszti a fejét.) 
Naftala?... Aranyak?... Az elóninál?... Mi-
kor én ott hagytam nem volt egy girizd 
hagymája se... 

Sisa: Most van... Rengeteg kincs... Há-
rom láda ilyen... 

Argóbi (kapkodva. Elveszti a fejét): Az 
anyósomnál?!... Ó L . Menykő!... Menydör-
gős menykőj!... És én azt mondtam, hogy 
nem ismerem... hogy öreg tevecsont, és 
a dárdámmal az ajtóra akartam szögezni... 
Ó L . Az én drága Naftaiám'!... OlphirbólL. 
Hát hogyne ismerném!... Hogy a kénköves 
isten haragjában ne ismerném!... Mondtam 
én, hogy nem ismerem? (Megrázza a szere-
csent). Te szamár!... Te fekete állat! Hogy 
merészelted az elónihoz vinni az anyósom 
holmiját!... 

Sisa: De Szirám!... Ó L . 
Argóbi: És ide azt az aranyat!... (Nézi). 

ArajiyL. Igazi arany!... Három ládával!... 
(Az ég fel.) Astareti.!... Köszönöm', köszö-
nöm!... Ezt te küldted nekem!... (Sisához.) 
Hamar ! Szaladj ! Hozzál ételt, bort, ka-
lácsot, ünnepi lakomát!... (Oda adja az 
aranyat.) Itt Van... megjött... visszatért... 
megkerült az én drága anyósom... (Jobbra 
rohan. Dörömböl az ajtón. Mialatt Sisa el-
szalad.) H é ! " Hé!... Szirám!... Naftala!.. . 
Naftala!... Hamar ide hozzám... 

10. JELENET. 
A két Szirám és Naftala. 

Elóni (Felkötött arccal megjelenik az 
ajtóban): Ki az?... Ki dörömböl itt?... 

Naftala (megjelenik, már otthonosabb ru-
hában): Ahá!... A szomszéd. A másik paj-
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zán, Szirámü... A tréfás Argóbi!... A ri-
pökjft... Mit dörömbölsz itt?... Nem ti-
vornya hely ez! Nem csapszéki, ahol egy 
Zabud leánya lakik... 

Argóbi: Mi az elóni? Az arcod!?... 
Elóni (alig tud beszélni): Jó, jó... Csak 

bízd1 rám.... 
Naftala (Argóbira): Mit akarsz!?... Majd 

mindjárt a tied is... ha irigyled... (Felé 
megy). 

Argóbi: Naftala! Nem ismersz?... Én va-
gyok, Szirám!... Hamar ide hozzám... (Mint 
egy polyóshoz.) Guzi-guzi-guzi-guzi !.... 

Naftala: Mit? Még csúfolódsz?... Tudom 
már, hogy kieszelte ki a gonosz tréfát Naf-
taiával ! 

Elóni (uszitva): Ö L . Ö L . 
Argóbi: Én?!... Naftala!... Engedj! Meg-

ölöm!... (Az elónihoz). Te tolvaj! Zseb-
végé! Ki akarod lopni a zsebemből az én 
anyósomat ! 

Elóni (Naftalához) : Látod, látod Zabud 
rózsája?... Már újra kezdi... Mondtam ugy-e 
hótgy ravasz mint egy hiúz... (Az argóbi-
hoz.) De várj csak! Majd ad neked a ván-
dor anya! Az én anyósom! Az én Naf-
tala anyám!... 

Argóbi (Kétségbeesve szembeszáll): Mi?... 
«Naftala anyád!?...» (Naftaiához). Hallod? 
Hallod ezt dadám?... Fényes nappal ilyen 
gaz árulást!... (Az elónihoz.) «Naftala 
anyád?...» Neked!?... A tiéd!... Hát tni 
ez a szegény öreg asszony itt?... Egy ki-
tett gyerek tálén, hogy csakúgy felkapod 
és elviszed... 

Naftala (a két Szirám között): Mit?... Mit 
beszélsz?... 

Argóbi (csak elónihoz): Te gyermekrab-
lók... Te már anyósokat rabolsz?... 

Naftala (rémüldözve): Mit?... Ó L . Elva-
gyok rabolva?... Hol vagyok?... 

Argóbi (k i t á r t Karokkal) : Sz i rámnál !... Ná-
lam!.. . Én vagyok a ve jed! . . . 

Elóni: Ne hallgass rá!... Csak a pénzedet 
akarja!... 

Argóbi (csak Naftaiához): Naftala!.... (Di-
adalmasan.) Hogy ki az igazi, azt mindjárt 
megláthatod... Ó ne haragudj ha bizonysá-
gommal gyenge testedet illetem... De egy 
kjis szemölcs van ugye a bal válladon, nem 
nagyobb, mint egy kis káposztafej... 

"Naftala: Honnan tudod? 
Argóbi: A lányodnak is volt a vállán egy 

ilyen kis fekete bogyó és mindég azt mond-
ta, hogy anyajegy, amit tőled örökölt... 

Naftala (pironkodva): Igen.... De az 
enyém kisebb... Ó a boldogult uram, hogy 
szerette.... 

Elóni: Ó, a nyomorult... elkaparitja... 
Argóbi: Nos?... Naftala!... Ki tudhatja 

ezt még kivülem? Kinek az anyósa vagy?... 
Ki a te fijald?... 

Naftala: És akkor ez?... (Az elóniia 
mutat.) 

Argóbi: Egy lókötő, aki el akart tőlem 
kötni, Naftala... 

Elóni (Naftaiához): Azt mondta rólad: 
tevecsont... hogy nem is ember ágyékából 
születtél... hogy szörny vagy, akinek az 
agyában megromlott a velő... 

Naftala (vészesen 'argóbihoz): Igaz!... 
így fogadtól... 

Elóni: A dárdájára akart szarni, mint 
egy szárnyas egeret... 

Naftala: Ezt tette bizony ez a Szirám; 
kS azt mondja, hogy a vőm... így fogadott... 

Elóni (Argóbihoz): Na agy-e?... És most 
valami fekete bogyóval akarsz bennünket 
elszdéitenj... Azt is én meséltem Naftala 
neki... Én tőlem tudja azt a kis szemöl-
csöt, amjit a válladon nálam jobban senki 
sem1 szeret... • (Folytatjuk.) 

MÙLCSÔMKQHYVràU 
• m Budapest, VI., Andróssy-úf 6. 
100,000-nél több magyar, német, francia, ango 

r í 

H í j r é e n i i t f feap h a í ó 5 
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U/IRRÓ, MS UJSÂG? 
NYUGDIJJÄSOK KARACSONYÄ. Igen 

nagyszabásúnak ígérkezik az a müvészes-
tély, amelyet a New-York-kávéházban ren-
deznék a fővárosi színészek és újságírók, 
az öreg nyugdíjas színészek; javára. Olyan 
nagy miisor lesz az estélyen, amelyből bát-
ran ki lehetne állítani egy pár nagy hang-
versenyt is. A főváros legelőkelőbb1 opera-
énekesei, dizőzei, komikusai és táncosai lép-
nek fel külön-külön csoportokban. Nagy bár-
hangverseny is lesz, azonkívül is minden, 
ami érdekes és kellemes, Egy belépőjegy 
ára kétszáz korona. Jegyek a New-Yorkban 
és a Színházi Élet-nél kaphatók. 

JANUAR 10-ÉN Mészáros Alajos-emlék-
ünnepet rendez a Nemzeti Siirtház. Ez al-
kialomímal a «Constantin abbé» fog szinre-
kerülni Mihályfi Károllyal a címszerepben. 

SZINA\UVÉSZETi AKADÉMIA növendé-
dékeinek ez évi első vizsgádarabját a 
«Bort», a tolt heten mutatták be. A vizs-
gán Oyenes László tanár tanítványai ját-
szottak meglepően jól. Iványi Márta, Etter 
Géza, Kolár Mária, Dávid Mihály, Hegedűs 
Tibor, Kaczur Mária, Fazekas Bertalan, 
Nagy Lászlói, Vágii y Panni, Andai Ernő. 
Kemény László és Somody Pál, mindanyian 
biztató tehetségek. 

H. BÁRSONY DÓRA, az Operaház tag-
jának és dr. Bársony Lajos, a Városi Szin-
ház bonvivánjának testvérhúga: Bársony 
Margit zongoraművésznő, vasárnap délelőtt 
kötött házasságot Kranz Aladár háztulajdo-
nossal. Tanukként szerepeltek: Falúéi Gá-
bor, a Vígszínház igazgatója és Vázsonyi 
Jenő, ny. államtitkjár. 

FEDAK SA RI vacsorázik az egyik asz-
talnál. Egy másik asztalhoz épp most érke-
zik egy fiatal pár: a férj Korda Sándor, 
a feleség: Farkas Toncsí, a neves filmpri-
mjadonna. És a többi asztalnál is csupa ma-
gyar; a pénzvilág kitűnőségei, politikusok, 
magasrangu katonatisztek. Mindenfelé csak 
magyar szót hallani. A színhely pedig nem 
Pest, hanem' Bécs. Az egykori császárváros 
legnívósabb mulatóhelyén, a Trocader&ban 
találni estéről-estére a legnépszerűbb ma-
gyar társaságot. Mióta a kitűnő Edelmann 
vette át a Trocaderót, ez a mulatóhely 
egyike lett Európa legelőkelőbb lokáljai 

nak). Edelmann üzleti genialitása, hozzá-
értése, — melynek már Pesten adta több-
ször tanújelét — pompásan felvirágoztatta a 
Trocaderót. Ma odajár a legelőkelőbb tár-
saság:. 

AZ ERÉNYI-ROSSI ROSINA magánének-
iskola kezdő és haladónövendékeivel 1920. 
dec, 19. d. e. 10 órakor tart ja meg a Vi-
gadóban V. házi hangversenyét. A müvész-
növendékek 1921. évi február hóban fognak 
hangversenyezni. 

AZ ARTJSTAK ÚTIKÖLTSÉGEI, A 
Németországban székelő Internationale Ar-
tisten Loge, amelynek békében jóformán az 
összes artisták tagijai voltak s 'most is már 
igen sok aknerikai, francia, belga, holland 
és dán tagija van, ujabban életbeléptette 
az úgynevezett Tarif-vertragot, amely igen 
lényeges {megterheléseket jelent a varieté 
igazgatókra nézve. Az artista ügynökségek 
eddig az artista fizetésének tiz százalékát 
kapták és ezt a tiz százalékot az artista 
fizetéséből vonták le az igazgatóik. Az u'j 
szerződések szerint ezt a szerződtetési ju-
taléket felesben kell fizetni, ugy, hogy az 
igazgatók ilyenformán a kialakult gagenál 
öt százalékkal többet fizetnek. Még lényege-
sebb friegterhelést jelent az igazgatókra az 
útiköltségek megfizetésének kötelezettsége. 
Az u j szerzlodések szerint ugyanjs a szer-
ződtetett tag teljes útiköltségét, valamint 
podgyászának szállítási költségeit is meg 
kjell fizetnie az igazgatóknak!. ' 

P ^ K F I W f E R / E fCOSZ.TE.CiTZ. 
Kojimenkaí különlegességek üalete 

Budapest, V., Dorottya-utca 12. 
Francia a}akirek,par/ömök és púderek 

Z.EOVÂK OTTÓMÉ 
Színpadi és táncfüzők specialisld/a 

Vili, Mátyás tér 4. 

Arany-, e j i i s í - , foroUáí-
és szines s e l y e m - c i p ő 

ufűonságoR! 

£ a f a y e í t < e 
IV., Vúcxl-utca 3 S 
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iE r o v a t b a n készséggel adunk felvilágosí-
tást 5 színházi vonatkozásit kérdésre. Kézira-
tokat, rajzokat nem adunk vissza és azok 

megőrzésére nem vállalkozunk.) 
K. D á n i e l n é , Korona-u, 4. — F i g y e l m e s 

o l v a s ó . Ilyen nevű színigazgató nincs. — 
S z f e b é r v á r . Nem rendelkezünk vele. — 
C a r m e n . Nem léptek fel. — G y . L. Tehet-
ségre vall, de ez idő szerint nem használ-
ha t juk . — K í v á n c s i . A kiadóhivata l meg-
m o n d j a . — F i l i s z t e r . C i m e : Revü Színház. 
— H e r p e t o l o g i a . Nem kaptuk meg, — Bo-
h é m f i u . Rózsahegyi Ká lmán iskolf je. — 
R e m é n y s é g . A pálya ez idő szerint túlzsú-
folt. — E g y o l v a s ó . Levelezőlapja kapha tó 
a k iadóh iva ta lban . — I • P á l . Helyszűke 
miatt nem közölhető. — F o g a d á s . Hogy a 
cancan t mikor jár ták ná lunk a sz ínpadon 
először, — erre egy régi sz ín lap a l ap ján le-

het felelni, mely igy s z ó l : „Cancan a tör-
vényszék előtt." Eredeti operett 3 fe lvonásban. 
Irta : Rajkai F. István. Zenéjét szerzette : 
Jakobi J. Első e l ő a d á s a 1864 ápril is 17-én 
volt a Budai Népsz ínházban . Személyek : 
Purcze lbaumer—Horvá th Vince, Tollasi— 
H a j n a l Lidi, Mando la Victor—Szilágyi Béla, 
Teknyős iné—Vincze János, Kat ica—Víg Róza, 
Barbara— Istvánffy Laura , Zsuzsi—Csörsz Te-
réz, Elnök—Dósa. Ülnök— Pártényi, Színigaz-
gató—Kővárv, Balel tmester—Kassai Vidor, 
Tenyerési—Vízvári , I. II. III. t apsonc—Pákozdi , 
Krecsányi és Tóth. — L y a . Bármikor lehet 
beiratkozni, — fítadác. A „Színházi Elet" 
A l m a n a c h j a még e h ó n a p b a n fog megjelenni . 
— H. Ili. A Ján03 vitéz premier je 15 évvel 
ezelőtt volt. — R o k o n o m v o l t . A d a m s Ede, 
a Nemzeti Színház énekka rában 40 évig 
működött és a p r ó b b epizódszerepeket ját-
szott, melyek közül különösen a zsidó-zsá-
nereket kitűnően alakította. 1881 novembe-
rében nyuga lomba vonult. 

iiis élu oii 
szepiö, májfoit, paíianás és are 
ilsztátlanságok ellen. Ideális arc. 
ipo'.ó. Ara 35 korona 

Főraktár 

R á c z Gy . J á n o s 
gyógyszertára 

Kiskuni* 
Ti 

i { AKTOR ES KELEMEN 
8 ® V I ! . . i - r n A h n l 

f U z ô - s z a l o n j a 

WIK, S r z s é b e t - k ë r u t 5 5 . 1 /4. 

Szabni, varrni taniiok 
magántanulásra tanköny-
vem kaoható, varrónőknek B. GEIGER ETELNEL, 
tanítónőknek kaiön tanfolyam Károly «körút 10. szám 

Brill iánsokat, gyöngyöket, platinái , ékszereket 
mindenkinél drágábban vesz SZEKELY EMII. ékszer 
üzlete Budapest, Király-utca 5). Teréztemplommal szem-
ben, Címre tessék figyelni. — Telefon József 105-33 

#V ^ m KÉR 

FÉRFI ÉS NŐICON-
FECTIO OSZTÁLYA % 

Hamis fogakat » M n̂ á 
piat inát ® w mU 

> g v s —a g 
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Cigarettatárcát tc games ce Cinia 
« £3e 
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«BïKSiî - , 
Qisztárgyakat 

g jfr«arrlB 
co r a> 

EBBSKS » 
> 

A LONDONI 

THE ANGLO-HUNGARIAN CORPORATION LIMITED 

MAQYARORSZÁGI VEZÉRKÉPVISELETE 

ŰGHA^Y-U. 12 . B U D A P E S T , V I I . 

istéiycipűk «»Ml. 

L e g a l k a l m a s a b b 
karácsonyi 
ajándékok 

á l l andó kiállí tása 

H A H G S Z E R ÖTTHOH 

BUDAPEST 
JÓZSEF-KÖRUT 9. 

HARTMANN 
IV., SARKANTYUS-U. 6 
Bejárat a Városház-utoa 
és Semmelweisí-utoa felől 

c s i p k é k , s z í n p a d i g y ö n g y r u h á k é s di> 
s a a k , színes és fehér g y ö n g y h S m z é s e k ruhá-
hoz, kézimunkához és babadiszltéshez, gombok, paszo-
mányok {békeáruk. Továbbá olcsón batisztok, opálok, 
selymek, siffonok, bélésáruk nagyban és kicsinyben) 
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Sscin&á&i Képrejtvény 

Megfejtési határidő 1920 december 23. 
A megfejtést lapunk 1921. évi 1. számában 

közöljük. 
A megfejtők között a következő dijakat sor-

soljuk ki : 
I. dij : Egy doboz „Floris" csokoládé-

bonbon 
II. dij : Egy kotta 

III. dij : Egy fénykép 
A Színházi Élet 1920. 49. számában közölt 

rejtvény helyes megfejtése: „Cezarina." 
Helyesen fejtették meg 486-an. 
Az első dijat Szitha Sándor (Nyíregyháza, 

Széchenyi-tér), a második dijat Frenk Joly 
(Nagymező-utca 22. II- 4), a harmadik dijat 
Bányay Ernőné (Dembinszky-u. 29. IV. 38) 
nyerték meg. 

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

Q* 
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MEGHÍVÓ 
I p a r t e l e p e k , 
B á n y á k , 
V á l l a l a t o k , 

Jótékonysága 
i n t é z m é n y e k , 

G a z d a s á g o k 
Egyesüle lek , 
Fogyasztás i 
s z ö v e t k e z e t e k , 
Beszerzés i 
c s o p o r t o k 

' 1 

és k i z á r ó l a g n a g y k e r e s k e d ő k 

anyagbeszerzőit 
az ünnepek alkalmából ajándékozásra 
alkalmas ruhák megtekintésére raktá-

rainkba meghívjuk 
Szövet gyermektubák 300-1000 K-ig 
Szövet fétfirufíak ..... 100Q.2C00 Kóg 

és mindenféle népruhézati cikk 
TELEFON JÓZSEF 120-42 

O U T T H A N N I . ÉS TÁRSA 
BUDAPEST 

VII., UAkóczl-ul 22. 

Minden azó be ik ta tása 3 K 
Vastag betűvel 8 K APRÓHIRDETÉSEK Fe lvé te l : Erzsébet -körul 29 

A „Színházi Élet" k iadójában 

VÉTEL - ELADÁS 
Szörme-kabétok, gyönyörű 

szörme-garniturák olcsón 
csakis Heves Mórr.énál, Ki-

rály-utca 51. 

Füzőjavi tások legolcsóbban 
Therapia, füzőszalonjóban 

Nagymező-utca 14. 

Veszünk, eladunk bútort, 
szőnyeget, zongorát, minden-
féle egyes bútorokat. Behr, 
Andrássy-ut 66. Bejárat a 

Vörösmarty-utcában. 

Sok sikk ! Bá j ! összpontosul 
toiletteinken. Tüllruha anyag-
gal együtt 3500 kor., selyem-
ruha 5000 kor. Váczi-utca 22. 

félemelet. 

H Á Z T A R T Á S 
Konyha-edények óriási vá-
lasztékban. Olcsó árakban 
kaphatók László Kálmán vas-
kereskedésében, Király Szín-

házzal szemben. 

v e s y î s 
Rejtvény-pályázatot hirdet 
a Debreceni Hét, Színházi 
Újság 500 koronás pálya-
díjjal. Állandóan közöl ven-
dégszereplő pesti művészek-
ről élvezetes intimitásokat. 
Kapható a „Sz ínház i Élet" 

boltjában. 

„Unió" mindent fest, tisz-
titlegszebben, legjobban 6 n a p 
alatt. Gyár-telep VI., Kmetty-
utca 15. sz. fiókok a város 
főbb pontjain. 

Műkedvelők. Legszebb kará-
csonyi a jándék egy sorozat 
(huszonöt szám) Fehér Ka-
baré könyvtár. Kapható a 
„Színházi Élet" könyvesbolt-

jában. 
December közepén jelenik 
meg a Színházi Élet művé-
szeti Almanachja. Azok, akik 
mér előfizettek az Almanach-
ra, megjelenéskor postán v-
kézbesítés utján fogják meg-
kapni. Előjegyzéseket már 
csak korlátolt számban ve-

hetünk fel. 

A Kirá ly-Színház nagy ope-
rettjéről, az „Offenbach"-ról 
levelezőlapok kaphatók. — 
Előző, minden eddigi szín-
darabból, operettből megje-
lent levelezőlapok kaphatók 
a „Színházi Élet" kiadóhiva-
talában : Erzsébet-körut 29 

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






