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Bécs, 1921 január. 
Egy este bevetődtem, mint mon-

dani szokás, a Trocaderoba. A Tro-
caderoban táncolnak. Néztem a tán-
cistákat, lányokat, fiukat. A sok min-
den német táncosnép után egyszer 
csak oda perdül a parkettra egy szép 
szőke lánnyal két karcsú angol fiu, 
elkezdenek ott dzsiggelni, mint a gyor-
sított ördögök, piros kis sipka félre-
csapva a hajukon, fehérharisnyás lá-
buk az escarpinban ugy pereg a 
parkettra tett deszkán, ugy pereg, 
olyan rettenetes sebesen, hogy a fü-
lem már nem is tudja figyelni a dzsigg 
legsürgősebb telegráf-kopogását, a 
szemem előtt pedig összemosódik a 
fiuk lábán a fekete a fehérrel, csak 
azt észlelem, hogy valami széditő 
könnyedség történik ott a parketten. 
A szép szőke lány visszavonul, a 
két fiu maga marad, most aztán rajta-
rajta ! A páholyok lakossága elfelejti 
keverni a pezsgőt avval a kicsi ke-
verőfával, áll a kezük, oda van a 
szemök meredve a fiuk lábaira, ez 
az irreális szapora pergés elállítja az 

emberek fejében az úgynevezett gon-
dolkozást, a szá jak szétesnek, a lü-
lek elájulnak, a szemek kidűlnék a 
dzsigg figyelésében, valami hangu-
lata lesz a táncteremnek, igen, az 
hogy a csillár, az asztalok, a székek 
az üvegek, poharak, a cigarettek Vég-
telen aprókat kopognak,< rezegnek, 
vibrálnak, a ház maga ugrálni kezd, 
az utca dzsiggelni kezdi az egész 
város, a csillagok egy fényes magas 
dzsigg pici perdületei, s az egész vib-
ráló kozmosz rögtön egy ájult sóhaj-
jal a sötét semmiségbe fog alélni. 
Igen, idegeim, oly kellemesen kezd-
tek dzsiggelni, hirtelen visszaéreztem 
magam a b b a a néhai békevilágba, 
mikor az orfeumban hallgattuk ezek-
nek a charming angol fiuknak a lá-
bait. Ezek voltak azok talán, akiket 
Londonban is láttam a London Pa-
villonban ? Éppen igy dzsiggeltek, 
ilyen eszméletlen sebességgel, s ilyen 
félvállról, ennyi tréfával és mosolylyal. 
A dóbos a zenekarból leszáll, idejön 
a parkett szélire, őrült kezekkel per-
geti a dobot, hogy versenyezzen a 
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dzsiggel, nem birja az iramot, bá-
gyadtan leejti a dobverőket, s fej-
csóválva visszavonul. A publikum 
kacag, tapsol, igyekszik olyan szapo-
rán tapsolni, mint a dzsigg amilyen; 
szapora. Nem, ennyit azok a régi 
angol fiuk se tudtak ! Ezek uj angol 
fiuk, isten hozta- őket. A régi világ 
illúzióját élvezem, hajlandó vagyok, 
én bűnös lélek, elfelejteni öt percre 

Fáy Szeréna és Tasnády Ilona 
Nemzeti Színház : „Álarcosok" 

a vért meg a nyomorúságot. Vége 
van a dzsiggnek. Az angol fiuk disz-
krét lihegéssel sétálnak ki a teremből 
Azt mondja az egyik angol fiu a má-
sik angol fiúnak : 

— Te ezt a deszkát megint olyan 
előre tették, igy nem lehet dolgozni ! 

Mi ez? Ugy tudom, hogy a ma 
gyarok tanulnak mostanában ango-
lul. Ezek a finom angol fiuk meg ma-

gyarul tanultak meg ? 
És ilyen jól? Hát nem. 
Kisült, hogy ez a két 
ideális angol fiu két 
Lovas-gyerek, Lovas 
vivótanár fiai. Kérem 
eljöttek Pestről beug-
rottak artistáknak, The 
2 Calligaris cimen dol-
goznak. Az egyik fiu 
tornatanár voltPesten, 
a másik műegyete-
mista volt s vagy há-
rom esztendeig a fron-
ton mulatott. Egy szót 
se szólnak afelől, hogy 
ifjú magyar életüknek 
valamiféle fájdalma 
volna, egyáltalában 
egy szót se szólnak, 
hanem „dolgoznak." 
De kérem, ennek az 
ő munkájuknak a 
titka csak az eredeti 
angol fiu-testekben 
volt elrejtve. Ezek an-
golabbak az angolnál. 

(Angeio fotografia) Két pesti gyerek. 
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ÁlarcosoK 
Bemutató a Nemzeti Színházban 

A szerelem — a boldog és a boldogtalan 
egyaránt — közönséges szociális probléma s 
igy fogja ezt föl Balázs Sándor, akinek Ál-
arcosok cimü színmüvét a mult héten mu-
tatta be a Nemzeti Szinház. De ha a szere-
lem maga szociális probléma, a házasság 
még inkább àz. A szociális helyzetből fakadó 
morál az érdekházasságot épp ugy ellátta a 
házasság szentségével, mint a szerelmit s 
azok, akik föláldozták magukat, akik bele-
mentek egy kényszerbe, egész életükön ke-
resztül hordozzák magukon áz álarcot. S 
mikor végül leszámolásra kerül a dolog, 
amikor az álarcot le kéne vetni, már ké»ő. 
Az álarc hozzénőtt a lélekhez, második egyé-
niséggé lett. Ezt a témát boncolja ügyes kéz-
zel néha kíméletlenül, de mindég a megértő 
művész szeretetével a szerző, akinek kézsé-
géről egyszer már volt alkalmunk meggyő-
ződni, amikor a Magyar Színház előadta a 
„A feleségünk" cimü vígjátékát. 

Özvegy Keményné (Fáy Szeréna) lakásá-
ban játszódik le a darab első és harmadik 
felvonása, Ez a kis pesti lakás még a vidék 
tiszta, nyérspolgárias levegőjével van tele, 
itt szives, kedves emberek laknak, akik nem 
ismerik a tettetést. Itt lakik a szép kis 
Magda (Tasnády Ilona), aki édesanyjának 
tudtával fogadja a vőlegényszámba menő 
dr. Bánky (Mihályfi Béla) udyarlósát. És itt 
lakik Lajoska bácsi (Rózsahegyi), egy öre-
gedő, kedves lump, aki dijnok a minisztéri-
umban és sohasem fogja az államszámvitel-
tani vizsgát letenni, de különböző kifogások-
kal mindig tartja magát elnéző nénjénél. Ez 
a Lajoska bácsi az éjjel egyik kávéházban 
összejött Winter mérnökkel,. Magdának egy 
régi és titkos imádójával és mámoros han-
gulatában megígéri, hogy szól érte pár jó szót 
Magdának. A félszeg és félénk Winter (Abo-
nyi) a biztatásra fel is jön és miután az első 
öt perc zavarán túlesik, szögletesen, de an-
nál több érzéssel megvallja szerelmet Mag-
dának. Magda kínos helyzetben van, de be-
csületes lelke nem engedi, hogy a mérnök 
lelkében kétségek maradjanak és megmondja, 
hogy ő már menyasszony. A tört reményű 
szerelmes és a hivatalos vőlegény egy pilla-
natra találkoznak. 

Bánky dr., akinek férfias szépsége mér az 
első pillanatban megmutatja, hogy ebben a 
harcban ki lesz a győztes, kiváló tudós hiré* 
ben áll, de még sem tud karriert csinálni, 
mert hiányzik mögüle a protekcio és a va-
gyon. Most, amikor sorsának egy döntő for-
dulása előtt áll, ugy érzi, hogy szerelmét föl 
kell áldoznia karrierjének és Magda tudta 
nélkül főijár Gerő egyetemi tanár udvari ta-
nácsos ragyogó szépségű- leányához, Flórá-
hoz (Bayor Gizi). Lajoska bácsi indiskréciója 
folytán Magda is tudomást szerez a dologról 
és kérdőre vonja Bánkyt, aki végre kényte-
len szint vallani. A ; zerelem és az egyéni 
ambicio tusájában az ambició győz, dr. Bánky 
elköveti azt a végzetes hibát, hogy erkölcs-
telen ajánlatot tesz Magdónak, aki megsértet, 

Hegyesi Mari 
Nemzeti Szinház : „Álarcosok" 

(Angelo fotografia) 
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Bánky-nak sikerül. A hideg és előkelő Flóra, 
aki a felső tízezer szenvtelen álarcát vette 
föl, bár véres és marcangoló szerelemmel 
szereti férjét, nem tud a kérlelésig megaláz-
kodni. 

Ekkor jelentkezik ismét a régi ideál, Magda. 
Magda édesanyja nagybeteg s a betegek 
autoszuggesciójával azt hiszi, hegy csak régi 
háziorvosuk, a hűtlen Bánky tudná meggyó-
gyítani. Magda személyesen jön el Bánky la-
kására. A két nő találkozik s ez a jelenet 
alkalmat ád Bajor Gizinek, hogy a szerelem 
féltés egy hisztérikus skáláját játssza végig 
fiatal erejének buja pompájában. A harma-
dik felvonás viszont Tasnády Ilonáé, Magdáé, 
aki időközben férjhezment az ideges Winter-
hez. Az ő lehiggadt, meleg, finom asszonyi-
sága a vonzalom apró szálain szőtt szerelem 
tartósságát hirdeti az érzéki vonzás pillanat-
nyisága fölött. Bánky, a véletlentől visszave-
zetve, megpróbálja visszaszerezni az eldobott 
és elvesztett ideált, megpróbál menekülni a 
hajótörésből, de ismételten és végleg kudar-
cot vall. Ekkor jön a békitő, a melegszívű 
GerŐ professzor alakjában, aki elhozza a 
végleg megtört Flórét és a megértés egy 
pompásan kifejlesztett pillanatában egymásra 
hagyja őket. Mihályfi Béla férfias és meg-
nyerő volt és a szerepében adott jellembeli 
fogyatékosságokat is érthetővé tudta tenni. 
Abonyi a harmadik felvonás egy viharos'fél-
tékenységi jelenetében a főpróbán nyiltszini 
tapsot kapott. Fáy Szeréna meleg, aranvos 
kedélye édes, tiszta levegővel töltötte meg a 
színpadot, s a többiek is, akiket csak a szín-
lap emlit, kitűnőek voltak. Csathó Kálmán 
szeretettel, tehát jól rendezett. A Nemzeti 
Színház méltó előadásban és méltó keretben 
hozta színre Balázs Sándor darabját. 

CSODA 
Nohát ! 
Ilyen csodát, 
Még nem látottba világ, 
A Magyarban,?« 
Már januárban, 
Kivirit a Búzavirág ! 

Bús Fekete László, 
E darab szerzője. 
Biztosan tudom felőle, 
Hogy a premier után, 
Vig Fekete László lesz belőle! 

BUFTI 

szerelmének teljes méltóságában kidobja 
Bánkyt. 

A második felvonás Gerő egyetemi tanár 
(Bartos) lakásán játszik. Bánky dr. elvette a 
tanár lányát, Flórát és két év óta külsőleg 
korrekt, tényleg boldogtalan és belső villon-
gásokkal teli házaséletet él. E villongások-
nak főoka az előkelőt játszó anyós (Hegyesi 
Mari). Hegyesi Marit először látjuk a szalon-
komika szerepében s nem tudjuk, vájjon a 
szerző tudatos intenciója volt-e, vagy a pom-
pás színésznőé, hogy a színpadon forgó ala-
kok közül az ő előkelősége volt a legközön-
ségesebb. Tény, hogy a közönség nagysze-
rűen mulatott alakításán és a szerz > hálás 
lehet neki, hogy a két másik kabinet-alak 
Rózsahegyi és Kürthy mellett a második fel-
vonás izgatott hangulatát humorával kiegyen-
súlyozta. Férj és feleség között egy minden-
napos csetepatéból leszámolásra kerül a do-
log. mindkét fél levetné álarcát, de ez csak 

Fáy Szeréna 
Nemzeti Szinház : „Álarcosok" 

fAngelo fotográfia) 
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London, Savoy Hotel, 1920. dec. 31. 
Szilveszter nap ja van Londonban . A 

színházi ember megszokja, hogy ne le-
gyen túlságosan érzékeny, de azért egy 
kicsit furcsa érzés ezen 
a napon Londonból 
hazagondolni a színházi 
életre és a Színházi 
Életre, kis és nagy betű-
vel egyaránt. 

London mindent el-
követ, hogy ne sokat 
gondoljon haza az utas. 
A londoni élet hallat-
lanul szép és finom. 
Nyolc éve, hogy utoljára 
itt voltam és ez a nyolc 
esztendő mintha nyom-
talanul tűnt volna el a 
város felett. Minden 
pontosan ugyanaz . Az 
élet semmitsem válto-
zott. Egyet k ivéve: az 
árakat . Próbál tam min-
denfé leképpen a valuta-
különbséget elviselni. 
Azzal kezdtem, hogy 
mindig átszoroztam az 
összegeket, hogy átszá-
mítsam koronára. Ebből 
az jött ki, hogy egy pár 
jó cipő nyolcezer ko-
rona, egy rend ruha öt-
venezer korona, egy 
ka lap háromezer, egy 
pár har isnya ezer, ét-
kezés e legáns helyen 
napi négyezer, polgári 
é t teremben napi ezeröt-

száz. De legdrágább a lakás : a hotelszo-
b á m napi hatezer korona. Csekélység. Bár-
ki beláthat ja , hogy már a második napon 
igyekeztem leszokni az átszámításról. De 
akkor meg olyan őrült összegeket köl-
töttgm fontban, hogy — ismét áttértem a 

Cséry Ida 
Városi Szinház: „Faust" 

(Angelo fotografia) 
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szorzásra. Kél és száll a sziv viharja, 
mint a tenger vésze. 

A színházak számára Londonban pél-
dátlan a konjunktura. Az egész város 
színházi lázban van. Minden este min-
den színházban kivétel nélkül tábla. 
Otthon Pesten a diktatúra legszomorúbb 
napjaiban nem volt a boltok előtt olyan 
ácsorgás, mint itt színházjegyekért. Szín-
házi rókák szerint — mert Intim Pisták 
itt is vannak persze — még tiz nagy 
színházra volna szükség Londonban, A 
Strand-en, ahol a színházak javarésze 
játszik, hosszú sorokban állnak az em-
berek. Ez különben — kisebb mérték-
ben — itt mindig megvolt, mert angol 
színházi szokás, hogy a pit (földszint) 
hátulsóbb jegyeit csak előadás előtt egy 
órával kezdik árusítani. Nagyon mulat-
ságos, hogy a színházi ácsorgás Uj ipar-
ágat teremtett : sok ember él abból, hogy 
a jegyre váró tömeg szórakoztatására 
valami hangszeren játszik vagy kuplékat 
énekel. Ez aztán szinte egész nap folyik, 
mert némelyik színház minden délután 
is tart előadást, vagy legalább három 
délután egy héten. 

Az operett-előadásokon a rendezés 
pazarságot fejt ki. A hires londoni show-

(Legjobb kívánságaim egy eredményes újévhez a 
Életnek) 

Ben Blumenthal üdvözlete a Színházi Életnek 

girlök káprázatos toalettekben vonulnak 
fel. A rendező vigyáz arra, hogy a nagy 
színpadi „evolúciók" alkalmával mindig 
egy szép szőke és egy szép barna nő 
kerüljenek egymás mellé. 

Láttam a szezon legnagyobb sikerét a 
Lyric-ben. Perszemagyar darab : Kálmán 
Imre „Hollandweíbchen"-je, amely angol 
fordításban az „A little Dutch girl" cimet 
kapta. Az előadás szenzáció. Láttam 
aztán a Lyceumban egy gyermekrevüt 
Babies in the wood cimen. Tizenkét ké-
pen át remek színházi és cirkuszi attrak-
ciók az apróságok számára. De akár-
milyen nagyszabású és ragyogó a dolog, 
hiányzik valami, amit Pesten olyan ked-
ves nézni a Komor Gyula gyermekda-
rabjainál : a meleg és közvetlen kontak-
tus színpad és gyerekpublikum között. 

A színházi láz meglátszik a színházi 
üzleti tárgyalásokon is. Tegnap együtt 
reggeliztem Mr. Rechmenn-ne\, aki szín-
házi és mozi-szaktekintély, továbbá Mr. 
Larilland-da\, aki a londoni Feldmann-
kiadócég főnöke. Evés közben pár perc 
alatt eldőlt a „Sztambul rózsája", a 
„Hermelines nő" és a „Spanische 
Nachtigall" londoni előadásának sorsa. 
Folyton jegyeztek kis noteszokba és azok 

az összegek, amik a 
levegőben röpköd-
tek, mind magasab-
bak voltak tízezer 
fontnál. Délutánra az 
irodák elkészítették 
a huszonhat oldalra 
sürün legépelt szer-
ződést, mindaketten 
aláírták, dörzsölték 
a kezüket és boldo-
gok voltak. 

Négy nappal ez-
előtt randevúm volt 
Ben Blumenthallal. 
Párisból jött és ame-
rikai pontossággal je-
lent meg a találkán. 

Színházi 
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Azóta állandóan együtt vagyunk. Érdek-
lődve kibicelek a tárgyalásainál. Cégé-
nek, az United Play Corporation-nek, ha-
talmas európai fiókja van Londonban, 
amely szédületes szinházi és filmüzlete-
ket csinál. Blumenthal egyébként min-
den európai városban dolgozik. Berlin-
ben részt vállalt az Ufa-ban, amely tud-
valevőleg a legnagyobb német filmválle-
lat. Leszerződtette Amerikára Joe May-i 
és Ernst Lubitsch-o\, a két leghíresebb 
német filmrendezőt, továbbá a most fel-
tűnt hires mozicsillagot, Pola Negri-\. 
Az Alhambra nézőterén a Johnny Jones 
cimü tipikus londoni revü előadása alatt 
névjegyet hoztak: a revü egyik fősze-
replője szeretne vele este együtt lenni. 
Együtt vacsoráztunk és itt kiderült, hogy 
a bonviván ur már volt new-yorki szí-
nész és most vissza szeretne menni, 
mert nem értéktelen fontot akar keresni, 
hanem jó derék dollárt. (A dollár most 
harminc százalékkal jobban áll a font-
nál.) Rögtön ment egy kábel New-Yorkba 
és mára már kész a szerződés. 

Egyenesen kábitó, hogy Blumenthal 
milyen sokféle és a mi fogalmaink sze-
rint szédületes üzletben van benne. De 
valamennyi között a Vígszínház különö-
sen érdekli. Ezt szereti legjobban és bá 
mulatós, milyen pontosan látja ezt a 

' színházat a magyar szempotokon ke-
resztül. Különben folyton emlegeti, mi-
lyen boldog, hogy Jób Dánielnél a leg-
jobb kezekbe tette a szinház művészi 
vezetését. Ezt magyarázza mindig a fe-
leségének. Itt van ugyanid a családja is. 
Párisból vele jött a felesége, aki nagyon 
finom és érdekes francia hölgy, vala-
mint tizennégy éves kislánya. Ök állan-
dóan Párisban élnek és elkísérik Bent 
Liverpoolba, a hajóhoz. Ez a hajó a 
„Kaiserin Augusta Viktoria." Holnap, az 
uj év első napján szállunk hajóra. 

A nyilt óceánon folytatom futólagos 
feljegyzéseimet. Vájjon hogy mulatnak 
a pestiek Szilveszter mai éjszakáján? 

M e g j e l e n i 
a Szinházi Élei 

Almanachja 
A Színházi Elet Almanachja minden év-

ben eseményt jelent, mert azonkívül, hogy 
hü tükrét adja az elmúlt esztendő képének, 
megszólaltat mindenkit, akinek a festett világ 
kultúrájához köze van. Az uj Almanach for-
mában és tartalomban haladást jelent a 
régiekhez képest. Az olvasó mindent meg-
talál benne, amire szüksége van. Valóságos 
ßaedecker, amelynek segítségével útra kel-
het Budapest és vidék színházai között. író-
és szinészvilágunk lejjobbjai irtak az Alma-
nachba : Molnár Ferenc, Szomaházy, Nagy 
Endre, Harsányi Zsolt, Lakatos László, Se-
bestyén Károly, Földes Imre, Tanay Frigyes, 
Hevesi Sándor, Várnay István stb. Mint újí-
tás szerepel a könyvben a fővárosi színészek 
lakásjegyzéke, továbbá az a rovat, amely-
ben a pesti színházak, kabaré és mulatók 
igazgatósága és személyzete foglaltatik. Az 
Almanach éra 40 korona. Kapható a Szin-
házi Élet könyvesboltjában. 

SZTERÉNYI MALVIN 
aki egykor a budapesti Opera tagja volt s 
jelenleg a bécsi opera egyik jelessége, e hó 
19-én a Zeneakadémiában művészi Ízléssel 
összeválogatott műsorban fogja bemutatni 
dalénekesnői tehetségét. A budapesti közön-
ség rendkívüli érdeklődéssel várja a nagy 
kulturáju és szép hangú művésznő estjei. 
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A. Uöszség dolgába 
A község dolgába Bobula Nagy István, 

pándi eszes ember jött föl Pestre. Nem egy-
magában. Ott utazott vele a vagony tetején 
az egész família, Katalin asszony, Bobula 
derék hitestársa. Sári a csitri szomszédlány, 
de még Marci öcsém is a mamlasz paraszt-
legény. Mert hát a község dolgáról van szó, 
az meg „nemzeti ügy." Nagy a marhavész, 
hullnak a lábasjószágok. Ha Bobula Nagy 
István nem sürgeti a minisztert, hogy azon-
nal intézkedjék baromdoktor irányában, Pé-
ter Pálra mind kidöglik a hires pándi gulya. 
Azt pedig meg kell akadályozni, nem lehet 
az országnak ennél fontosabb teendője. 

Sietnek is Bobuláék. Kora reggel mór ott 
v a n n a k a néprajzi minisztérium előtt. Nem 
mondhatni, hogy jókor jöttek. A minisztérium-
bari lázas felfordulás uralkodik, az uj minisz-
tert várják, akit még senki sem ismer. Csak 
azt ludjék őkegyelmességéről, hogy valami 
jámbor kisgazda. Nem csoda hát, hogy szo-
bájába kíváncsian kukkantanak be minden 
pillanatban : a tanácsos, az irodaigazgató, 
még a díjtalan segédfogalmazó is 

Míg a hivatalnoki kar igy kíváncsiskodik 
a miniszteri szoba körül, Bobula Nagy István, 

Ujvéry Lajos és Herczegh Jenő 
Apollo kabaré : „Az asszony és a hűség" 

(Angelo fotogratia) 

Katalin asszony gondos tanácsai után meg-
indul a minisztérium labirintusában. Hogy, 
hogy nem, egyszerre csak a miniszter szobá-
jában találja magét. Szegény Bobula körül 
sem nézhet a nagy fényességben, egy benéző 
tisztviselő elkiáltja magát és már kondul künn 
a harang és az ajtóban lélekszakadva, torok-
reszelve jelenik meg a hajlongó főnök arca-
A minisztert jönnek fogadni. 

— Talán az üdvözlő beszédet... — rebegi 
a zsakettes tanácsos. 

Bobula először nagyott néz a szívélyes fo-
gadtatáson, de nem azért „eszes ember" ő, 
hogy ne találna rá feleletet. 

— Ne üdvözöljük egymást kérem alásan. 
Nem parádénak vagyok én itt ; én a dolog 
embere vagyok I 

A dolog embere 1 Ez aztán miniszter, néz-
nek össze a nagyfejüek. És öt perc múlva 
Bobula Nagy István kissé csodálkozva bór, 
de nyakig munkában ül efz Íróasztalnál. Mel-
lette irógépes kisasszony, a főnökök meg csak 
ugy hordják elé az elintézni való aktákat. 
És ő el is intézi röviden, bölcsen valamennyit. 
A pénzügyminiszternek sajátkezüleg ir leve-
let a baromdoktor ügyében, a segédhivatal 

felét elbocsátja, rendeletet 
ad ki az árkok betömésére 
és sok egyéb hasznos dol-
got művel, mialatt Katalin 
asszony. Sárival és Marci 
öcsémmel paprikás krum-
plit főznek a miniszteri 
villanykélyhén. Még tele-
fonál is Bobula Nagy Ist-
ván. Nagyokat kiabálva 
mondja a telefonba : 

— Jól van kérem meg-
mondom I Hanem hallja-e, 
adja ét tiszteletemet ked-
ves feleségének is, ne fe-
lejtse el ! 

— Kivel méltóztatott be-
szélni — érdeklődik ud-
variasan a tanácsos ur. 

— A miniszter úrral 
beszéltem — válaszolja 
Bobula — azt üzeni ma-
guknak, hogy csak hol-
nap jöhet bemutatkozni. 



SZÍNHÁZI ELET 9 

Mihály Vilcsi, Gózon Gyula, Berky Lili 
Apollo Kabaré : .A község dolgába" (Angelo fotogra'ia) 

Vilcsi egészíti ki frissen, sok kedvességgel* 
Pártos Gusztáv, Rittka Ferenc, Sándor Jó-
zsef, Hollós Bora, Szentiványi egy valóságos 
minisztériumba beillenének. ugy még játszák 
a miniszteri kart. A rendezésen Rózsahegyi 
Kálmán művészi egyéniségére ismerni rá. 

A kabaré uj műsorának gazdagságára vall. 
hogy nem egyetlen szenzációja a Liptai víg-
játék. Kivüle még két uj darab van, amely 
csemege az irodalmi gourmandoknak. Az 
egyik darab Voltaire nyomán készült, cime 
„Az asszony és a hűség." A másik egy 
Maupassant novella három rövid felvonás-
ban és a „Veréb" cimet viseli. 

Mi lehet egy Voltaire darab témája más, 
mint valamely emberi gyengeség szatírája. 
Egy kedves é* napsülötte francia csarnok 
fényében miről vitatkozhatnának másról Co-
lin filozófus és Cador orvosmester urak, mint 
a női hűségről ? 

— Nincs női hűség — mondja a filozófus. 

— Micsoda ? — ájuldozik a tanácsos ur. — 
Hát maga nem a miniszter? 

— Ejnye mén be se mutatkoztam? Minisz-
ter a fészkes fene I Bobula Nagy István va-
gyok. A község dolgába jöttem .. 

* 

Az Apolló Kabaré parádés uj műsorának 
vezető darabja a „Község dolgába." Az 
utóbbi évek egyik legjobb kabaré vígjátéka, 
ha ugyan szabad rá azt a szót használni, 
hogy „kabarédarab." Mert Liptai Imre irás-
rnüvészete, finom szatírája, figuráinak ra-
gyogó beállítása, már felülemelkedik a ka-
baré keretein, a legtisztább színház ez, a 
legtisztább irodalom. Az előadásról elég anv-
nyi, hogy méltó a darabhoz. Rózsahegyi 
csupa szin és humor a főszerepben. Berky 
Lili a legszebb és legjellegzetesebb paraszt-
menyecske, Gózon Gyula egy ostoba, foly-
ton vihogó falusi legény szerepben hallatla-
nul mulatságos. A parasztcsaládot Mihályi 
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— Az asszony és az állandóság merőben 
eilentéles fogalmak-

És be is bizonyítja ezt. Még pedig a saját 
feleségén. A takaros Guillemette előtt egy-
szerre csak halva esik össze a filozófus. Az 
asszony bánala emberfölötti Csuk mikor a 
végrendeletet hallja, mely szerint férje barát-
ját teszi örökössé, tör ki belőle a nő- Eg\ -
szerre megváltozik és előbb agyba-főbe dicsért 
megboldogultat legtiszteletlenebb kifejezések-
kel illeti, sőt alaposan rneg is rugdossa. 

Szöllősy Rózsi játsza i -darab női szerepét 
Finom és engedelmes eleinte, g>ászában fáj-
dalmasan képmutató, haragjában a komikum 
határéig dühöngő. Valóban kitűnő színésznői 

Hollós Bora, 
Apolló Kabaré: „A veréb" 

Haraszthy Mici 

teljesítmény, amit Szöllősy Rózsi produkál. 
Partnerei Hercegh Jenő és Ujuáry Lajos egy-
formán elsőranguak. Csendes Géza átdolgo-
zása igen ügyes. „Veréb," Maupassant no-
vellája bűbájosán meleg és tragikomikus tör-
ténete az öregedő agglegénynek, aki ötvenöt 
éves korában jön ró, hogy szamárul visel-
kedett egyszer egy nővel szemben. 

Virányi Sándor adja az öregedő gavallért. 
Csupa lira, meltgség, férfiasság. Haraszthy 
Mici és Sándor József mélló partnerei- Hollós 
Bora, a kabaré uj tagja igen biztató tehetség. 
Igen sikeres volt a bemutatkozása. Molnár 
is kifogástalanul játszott. 

Nésv tréfa egészíti ki ezenkívül a műsort. 
Békeffy „A nyakkendő" 
cimü biüettje szellemesen 
figurázza ki a divatőrületet. 
„Uj, mánia"' cimü vidám 
elenete a sporldühről szól. 

Pajzs Elemér „Házasság-
közuetitő," Erdődi Mihály 
, Zsur-Zsül" cimü tréfái 
mulatságosak. Ernőd Ta-
más pár felejthetetlen szép 
chansonéval ajándékozta 
meg az uj műsort, amely-
nek magánszórnai ezúttal 
különösen szépek. Berky 
Lilinek nemes művészettel 
előadott három NádorMi-
halv .dala, Sólyom Janká-
nak sok átérzéssel, fino-
man és előkelően előadott 
chansonjai. Szöllősy Rózsi-
nak ennek a tehetséges 
és nagyszerű humoru éne-
kesnőnek különösen a go-
nosz Rebekáról előadott 
története, Gázon Gyula 
iiékeííy magánszáma Her-
czegh Jenő valóban bri-
liáns rendezése, mintha 
csak felelet akarna lenni 
a városi határozatra amely 
azon a címen követeli 
lebontani az Apolló Ka-
barét, hogy nem kultur-
intézet. Vajon mit szólnak 
ehhez Voltaire, Maupas 
sant és a többi klasszi-

(Angelo fotográfia) kusok ? 



Sólyom Janka 
Apolló Kabaré: Uj műsor! 

(Angelo fotografia) 
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Nyilaikosznak a ttrcktornék, 
Qogy mikor van ottßon a férjük ? 

A világ legelfoglaltabb embere 
tudvalevőleg a színházigazgató. Reg-
geltől estig benn van a színházban, 
sőt igen gyakran éjjel is. Mikor van 
egy ilyen direktor odahaza — a csa-
ládjánál? Elhatároztam: a legbiz-
tossabb forráshoz fordulok, hogy 
megtudjam. Sorra járom a pesti di-
rektornékat, és megkérdezem tőlük, 
mikor ér rá az uruk otthon lenni ? 
Vállalkozásom teljes sikerrel járt: 
tiz direktornét kerestem fel és tiz 
bájos uri asszonynál tett látogató-
somról tudok — szokásomhoz hí-
ven képben és Írásban — a Szín-
házi Élet olvasóinak beszámolni. 

Beöthy Lászlóné és Beöthy Baba 
(Vasadi felvétele) 

Beöthy Lászlónak az Unió vezérigazga-
tójának, a Jósika-utcában van gyönyörű la-
kása. Ä fődit ektorné egy órára liivolt meg 
de, ő magja a leányával csak néhány perccel 
később érkezik haza, lovagló ruhában. 

— Egy kicsit elkéstünk a lovardában, — 
mondja Beöthyné, — de ne vegye célzásnak, 
lia Így állok a gépe elé: itthon nem én vi-
selem1 a nadrágot. 

Äz urát dicséri is a «vezérné», meg saj-
nálja is, hogy annyira strapálja magát. Ä 
családja számára csak reggel szabad Beöthy 
László, amikor már az összes napilapokat ki-
olvasta. Akkor a felesége a vefcér ágyának 
egyik sarkára ül, a leánya meg a másikra' c's 
egy órán keresztül megvitatják} a napi tenni-
valójukat. Sóhajtva beszél Beöthyné a régi 
jó időkről, amikor még' Molnár Ferenc, Hel-
tai Jenő, meg a tcfcbi «fiuk» mulatatták 
mókáikkal a társaságot. 

— Azóta a kislányom mér a fejemre nőt!, 
mondja lemondóan Beöthyné. Erre való te-
kintettel Babuskát is megintervjuvolom, hogy 
mi a véleménye a papájáról? 

— Ä legszigorúbb1, dé a leígdrágább em-
b e r ' a világon! — feleli lelkesedve Beöthy 
Baba. 

Faludi Jenőék a Vigszinliáz tőszomszéd-
ságában laknak;, a Pannónia-utcában. 

— Az uram, — mondja, — éppen olyan, 
mint a többi ember, nincsen semmi különös 
ismertető jele; ha az ember nem tudná, ész-
re sem venné rajta, hogy színházigazgató. 
A szinliázból egyenesen haza jön, kávé-
házba nem jár, sokat olvas, és itthon csak 
mint magánember szerepel. Amikor házi 
kabátját felveszi, máris levetette a szin 
házi gondot. 

Roboz Imre, a legfrissebb pesti direk-
tor, a Király-ucában lakik. A Vígszínház 
uj igazgatójának a feleségét nem kell be-
muta'Tii a Színházi Élet közönségének: 
Lenkeffy Icát mindenki ismeri. A müévsznó 
elpanaszolja, hogy ő járt a legrosszabbul a 
Vigszinltáz eladásánál; amióta az ura di-
rektor lett, annyi gondja van, hogy csak 
ebédre jön haza egy félórára, este pedig 
kilenc órakor. 
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Faludi Jenőné 
(Va«adi felvétele) 

Hogy milyen sokra tart ja Lenkeffy Ica 
az urát, azt azzal az örökre tartó szerző-
déssel bizonyítja amelyei: még akkor kötött 
vele, amikor ő az Apolló-kabaréban lépet, 
fel, ahol Rioboz Imre volt a direktor. Csak 
azt az egyet nem tudja neki megbocsátani, 
hogy annak idején a későbbi ura lealku-
dott kétszáz koronát a gázsijából. 

Ambras Zoltán a Nemzeti Szinliáz igaz-
gatója a József-körüli s Üllői-ut sarkán la-
kik. Gyönyörű nagy lakása van, amelyen 
azonnal meglátni, hogy a gazdája magasabb 
rangiu állami tisztviselő lehet. Egyetlen szo-
bája van fűtve. Ä direktorné kedves finom, 
úriasszony, csendes, halk beszédű. Tiz esz-
tendővel ezelőtt egyike volt az Operaház 
ünnepelt primadonnáinak. 

— Az uram, — mondja, — a világ leg-
csendesebb embere. Hazulról a hivatalba 
megy, onnan pedig haza jön. Este nem 
jár sehová, hazahozza a színházból a fen-
maradt napi anyagot és néha késő éjjel is 
dolgozik, hogy elkészüljön vele. Ami kis 
szabad ideje van, azt olvasással tölti, de 
ha százszor annyi ideje volna is, akkor sem 

tudna elkészülni azzal a rengeeg színda-
rabbal, ami még elolvasásra vár. 

— És irni mikor szokott az igazgató ur? 
— kérdem. 

— Hiszen még arra sem igen jut ideje, 
hogy a magán leveleit megírja, — feleli 
Ambrusné. — Nem akar már az én uram 
semmi egyebet; minthogy békében hagyják 
legalább ebéd közben. 

Bárdos Arthur doktor, a Belvárosi Szin-
liáz igazgatója, a szinház mellett fekvő ha-
talmas bérpalotában lakik. G s a k nagy nehe-
zen tudom szólásra birni a feleségét, aki fe-
ketekávéval, meg cigarettával sokkal szive-
sebben szolgál, mint iníervjuval. 

— Hogy mikor ér rá az uram it lion 
ler.ni? — nevet Bárdosné. — Soha,, kü-
lönösen premierek előtt nem. És miután a 
két szinház valamelyikében mindig premi-
erre készülődnek, sokszor napokig nem lá-
tom. Apropos, a mult héten találkoztam 
vele, akkor elég jó színben volt. 

Közben bejönnek a gyerekek is; megkér-
dezetni a hat éves Tamást, hogy mit szokott 
a papa otthon csinálni? 

Roboz Imréné 
(Vasadi felvételei 
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— Borotválkozik, — szól hosszas gondol-
kozás után. 

— Meg aludik, — teszi hozzá diadalma-
san Tamás úrfi öt esztendős kis öccse. 

Lázár Ödön, a Király Szinház igazga-
tója a József-körui on lakik, szemben a 
Nemzeti Színháznál. A direktorné naggon 
megvan elégedve az urával, aki bármennyit 
is törődik a színházával, mégis rendesen jár 
liaza, rendesen kel, rendesen fekszik, szó-
val minta fér j . 

— Csak akkor van baj, — mondja La-
zámé, — amikor az uram az újságokba 
temetkezik; olyankor nem szabad vele be-
szélni, amig a bosszúságát bele nem öli a 
betű tengerbe. Ä legnagyszerűbb diplomata, 
senki nála jo'bban nem tud'bánni a színészei-
vel, meg a primadonnáival. 

Nem kis dicséret ez, ha Lázárné mondja. 
Bródy István, az Eskütéri Szinház igaz-

gatója a Klauzál-téren lakik. Bródyné már 
nem csak dicséri az urát, hanem szidja is. 

— Iti'hon csak akkor van, — mondja — 

Bárdos Arthurné és két fia 
(Vasadi felvétele) 

Ambrus Zoltánné 
(Vasadi fel é t e k ) 

amikor eszik, meg alszik. Ä legrettenete-
sebb szokása, hogy hajnali félhét órakor 
szokott felkelni, a ház legnagyobb kétség-
beesésre. Ilyenkor mindent a fejefetejére 
áfllit, a cselédek nem tudják mitiez fogja-
nak, hét órakor pedigi már it't van a fciortíély. 
Igaz viszont, liogy lefeküdni is nagyon ko-
rán szokott, rendesen egy és négy óra kö-
zött. 

Márkus László, az Apolló Kabaré direk-
tora, a csendes József-utcában lakik. Na-
gyon, nagyon szidja az urát Márkusné, és 
minden szaván meglátszik, hogy nagyon-
nagyon szereti. 

— Hogy mikor van itthon az uram? Soha! 
És ha véletlenül itthon van, akkor sincs itt-
hon. Olyankor bezárkózik a szobájába és 
dolgozik késő éjjelig. Ha filmezik, napokon 
át csak aludni jár haza és u!ána kell men-
nem, ha valami beszélni valóm van vele. 
És milyen rendetlen ember ! fl szobájában 
csak lopva lehet takarítani, ha észreveszi, 
hogy hozzá nyúltak az Íróasztalához, min-
dent össze-vissza hány haragjában. 

Márkusné szerint a d'irek'torságj a legteflte-
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Lázár Ö d ö n n é 
(Vasadi felvétele) 

• 
sebb és legkellemetlenebb foglalkozás a vi-
lágon és egyáltalán nem az urának való;, 
mert ebben a metier-ben folyton vesze-
kedni kell, ehez pedig Márkus László nem 
ért. A direklorságlioz azonban, ugy látszik, 
mégis csak ért. 

Sebestyén Géza, a hajléktalan budai di-
rektor, hol is lakhatna másutt, mint a Ro-
yal-szállóiban? A felesége nagyon meg van 
viele elégedve, szerinte az ura az egész 
világ legszolidabb embere, éjjel-nappal 
vagy a színházaiban van, vagy odahaza. Az, 
•akit az Otthonban vagy a Fészekben lát-
nak az emberek, az urának egy csodálatos 
hasonlatosságu «Doppelgänger»-je. 
I A nyolc éves Sebestyén Pista, • akinek 
minden igyekezete dacára sem sikerült a 
fényképező-gép állványát darabokra szed-
nie, hosszas habozás után szintén nyilatko-
zik: 

— Hát hiszen az mind szép, ami« a mama 
mondott, de azért szolidnak éppen nem le-

het nevezni a papát! 
Vajda László, a Magyar Szinliáz igazga-

tója, a Beiíhlen-utcában lakik, fimikor be-
csöngetek hozzájuk, egy Schu'bert-dal me-
lódiája szűrődik keresztül az ajtón. A di-
rektorné énekel, sajnos, csak magánhaszná-
latra. Gyönyörű hangija van és bánni is-tud 
vele. De magéról nem akar beszélni Vaj-
dáné, csak az uráról. 

— Olyan ritkán ju'.ok szóhoz, — mond-
ja, — hogy ha mór egyszer alkalmam van 
rá, megmondom azt a sok ját, és szépet, 
amit liudok róla. 

Elmeséli Vajdáné, hogy az ura milyen 
szorgalmas és lelkiismeretes. Peer Gynt utol-
só próbáin éjjeli négy-öt órakor jött haza 
a színházból, amelynek az igazgatói szobájá-
ban hűségesen várt rá a felesége, mert még 
őt sem lengted! be a nézőtérre, annyira szi-
gorú. Otthon vidám, beszédes, mint egy 
gyerek, de a színházban és mindenütt má-
sutt olyan komolyan viselkedik, hogy 
Beöthy László egyszer azt mondotta róla: 

— Ha Vajdát látom, ecetszagot érzek! 
Vasadi Ottó 

Vajda Lászlóné 
(Vasadi felvétele) 
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Vikiusból Busavirág lett 
(Vajda igazgató a Magyar Szinház premi-

erjéről) 

A Magyar Szinház január 28 én mutatja 
be a színház első idei magyar újdonságát, 
Sus Fekete László négy felvonásos játékát, 
amelynek végleges címe „Búzavirág." Meg-
kérdeztük Vajda Lászlót, a szinház igazga-
tóját, a legközelebbi premierről. A követke-
zőket mondotta : 

— Elsősorban talán arról beszélek, hogy 
szinte példátlan az az akadálytalan sima ut, 
amelyen ez a darab feltartóztathatlanul ha-
lad a biztos siker felé. Az elfogadása egyik 
napról a másikra ment, pár hét alatt mű-
sorra került és alig egy hónap után megen 
a bemutatót, amire sokszor évekig kell várni 
egy-egy elfogadott darabnak. Mindenki aki 
olvasta, Beöthy vezérigazgátó úrral az élén, 
a rendező, a színészek, akik próbálják, el 
vannak ragadtatva : és ez a legnagyobb eré-
nye a játéknak, hallatlanul' szeretetreméltó-
A címe Búzavirág, de nehogy azt higyjék, 
hogy valami népszínmű-féle színdarab; ép-
pen nem az. Egy ember megmentett életét 
mutatja, aki ott hagyja a szülőföldet, bele 

Bródy Istvánné (Vasadi felvétele) 

szalad a nagy világba, a nagy életbe és a 
menekülőt, a hazai mezők virágaival viszik 
vissza a boldogsághoz : a szülőföldhöz. 

— Ahogy meg van csinálva, arról csak a leg-
nagyobb dicséret hangján beszélhetek. Szel-
lemes, kedves, megkapóan talentumos és fel-
építésének » érdekességén, szenzációszámba 
menő fordulatain tul is — fiatalosan erős és 
elbájolóan szeretetreméltó. Egészen egyéni 
munka, aki irta épugy ismeri Pestet, mint a 
végtelen magyar alföldet. A szerepek első-
ranguak. Először történik az a színpadon, 
•umi már kipróbált film-trükk, két szerepet 
egy színésznő játszik. Hogy ez miért és ho-
gyan lehetséges, miért természetes és miért 
igaz, erről majd a „Színházi Élet" fog be-
számolni a premier után. 

— A 24 éves iró mellett szenzációja lesz 
az előadásnak a 18 éves művésznő, aki azt 
a kettős szerepet játssza. Darvas Lili tavaly 
lépett fel egyszer Budán, Júliát játszotta, 
Góthék tanítványa volt, nálunk ez lesz az 
első fellépése. A szinház mostanáig a tarso-
lyában tartotta, de végre megtaláltuk a sze-
repet, amelyben egyénisége sokoldalúságát 
bemutathatja. Fiatal, friss, tehetséges, nem 
emlékeztet senkire, érdekes, — mit mondjak 
még ? Kettős, mondhatnám hármas Törzs 
Jenő szerepe is. Egy falusi földben gyöke-
rező milliomost játszik, aki leveti a régi bőrt, 
felveszi a nagyvilág dandyjánek ruháit, de a 
karakter itt is a régi marad. A harmadik 
alakja a rendezőé, Neki ez azért fontos, mert 
diadalmas pályáján ez lesz az első rendezői 
produkciója. A többi szerepet Forrai, Jan-
kovics, Simon Marcsa, Uray, Réthey, Kör-
mendy, Vándori, Kertész Endre, Horváth és 
Makiári játszák. Hogy a szinház mennyit 
vér a fiatal, kedves iró darabjától, bizonyítja, 
hogy sok százezer koronás költségen három 
egészen uj diszletet készített Herquet Rezső-
vel ; a kiállítás meglepetés lesz. 

— Befejezésül talán csak annyit : a Peer 
Gynt nagy sikere lehetővé tette, hogy gon-
dos előkészítésben kihozzuk a darab min-
den szépségét, azt a kétszeres, sőt három-
szoros levegőt, amit kiván : a produkcio eb-
ből a szempontból nagyon nehéz feladat. És 
én is mér alig várom, hogy ugy álljon a 
próba, hogy frissen bemehessek a nézőtérre 
örülni a Búzavirágnak, amely azt hiszem a 
közönségnek is sok és hosszú örömet fog 
szerezni. 
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Bonyodalmak a „Buta ember" körül 
Színházi körökben azt tartják, hogy a be-

mutató előtt sok baj és akadály, a legjobb 
kabala és a táblás házak hosszú sorát jelenti. 
Ha ennek a színházi babonának csak egy 
csipetnyi igazsága is van, akkor a Belvárosi 
Szinház újdonságának „A buta ember" cimü ' 
vígjátéknak a január 17-iki bemutatón igen 
nagy sikere lesz. 

Szenes Béla, az utóbbi napokban mindig 
ezzel köszöntött be a színházi irodába és a 
próbákra: 

— Van valami ujabb baj ? 
A Belvárosi Szinház kitűnő szereposztás-

ban és Bárdos Artúr dr. igazgató rendezé-
sében hozza színre Szenes ember első há-
rom felvonásos vígjátékát. De a nagyszerű 
szereposztást és a kitűnő rendezést csak ezer 
akadályon át érhette el a szinház és a szerző. 

Először is : Bárdos Artúrnak hosszabb 
időre külföldre kellett volna utaznia, Szenes 
azonban ragaszkodott az ő rendezéséhez, 
annyira, hogy már elhatározta, hogy inkább 
lemond az igazén megtisztelő januári bemu-
tató-terminusról, de megvárja a direktor-ren-
dezőt. Végül is Bárdos, ki különös szeretet-
tel van a Szenes-darab iránt, a bemutató 
utánra halasztotta utazását és igy ez az aka-
dály megszűnt. 

Jött egy másik : Ilosvay Rózsi, ki egy tipi-
kus pesti csitrit játszik a darabban, gyen-
gélkedett. A szerepet másra akarták kiosz-
tani, pedig annyira Ilosvay--szerep, hogy más-
sal el sem lehet képzelni. A bemutatón 
Ilosvay Rózsi fogja játszani, hogy nagy ered-
ménnyel, ez mór a próbákon kitűnt. 

A bemutató napjót január 21-re tűzték ki 
eredetileg. De a szerző szerette volna kitolni 
január 28 ig. Erre ujabb bonyodalmak követ-
keznek. Zangwill darabját legkésőbb január 
31-ig köteles előadni a szinház. Felmerül a 
kérdés : a Szenes-bemutatót elhalasitani feb-
ruárra, vagy röviddel a bemutató után ujabb 
premiert adni és a két darabot párhuzamo-
san játszani. Szenes utóbbi megoldást vá-
lasztotta. Erre megindultak, megfeszített erő-
vel a próbák, hogy a bemutatót már 14 én 
megtartanák. 14-ből 17 lett — de nem min-
den aggodalmak nélkül. 

Simonyi Mária megbetegedett és a Liget 
szanatóriumból küldte vissza a szerepet egy 

nagyon-nagyon szomorú levél kíséretében. 
„Sírva irom ezeket a sorokat. Nagyon fáj a 
szivem Edit-ért . . Egy kétségbeesett szo-
morú >oap. Szerző, színészek, mind a drága, 
jó Maját sajnálják. 

De a bemutató napja könyörtelenül köze-
ledik, a munkát folytatják és a próbák tovább 
folynak, anélkül, hogy még sejtenék, ki lesz 
a színésznő, aki Edith nehéz és hálás sze-
repét eljátszaná. 

Közben Z. Molnár körül is v o l t a d bonyo-
dalmak, Aki a darabot még kéziratban ol-
vasta az rögtön tisztában volt azzal, hogy 
Bán Andort, a fölényeskedő bankvezért leg-
tökéletesebben csak Z. Molnár játszhatja. A 
címszerepet pedig kezdettől fogva Petheő 
Attilának szánta a szerző. De Z. Molnár a 
Magyarban volt, Petheő pedig a Belvárosi-
ba n. Az „Unió" megszüntette ezt az aka-
dályt is. láaz, hogy időközben néhányszor 
állt ugy a helyzet, hogy Z. Molnárra okvet-

M á r k u s L é s z l ő n é (Vasadi felvétele) 
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lenül szüksége van a Magyar Színháznak, 
de hála a Vezér kedvességének, mégis csak 
eljétszhatja a szerepet. Az a „buta ember" 
akiről a nyegie társaság melynek zsúr er-
kölcseit ez a darab bár a legvidámabb esz-
közökkel, de éppen azért hatásosan támadja 
akiről ez a társaság azt mondja, hogy „buta 
ember" Petheő Attila lesz, mig a lángeszünek 
vélt tőzsde hazardőrt Z. Molnár fogja játszani. 

Persze, a ruhák körül is voltak bajok, fő-
leg Harmos Ilonának és Bérczinek voltak 
gondjaik elkészülnek-e a bemutatásig. Har-
mos Hona — ki a mindenáron fiatal ma-
mát j á s szá fölényes művészettel — hozza 
a legnagyobb áldozatot a szerző érdekében: 
jóval idősebbnek kell lennie a színpadon, 
mint amilyen, de igazán olyan széles ská-
lájú a művészete, hogy erre a szerepre is 
rengeteg szint és ötletet talál. Bérezi Ernő-
nek nagyobb ruhagondjai voltak mint egy 
primadonnának. Ő egy zsurfiut játszik, a 
balatoni slrand hires nőhóditóját. 

Schwartz J. és Fiai — nem ugy hangzik, 
mint egy költő .neve, de a ruha, amit Angelo 

Sebestyén. Gézáné és Sebestvén István 
(Vasadi felvétele) 

tervei szerint Bérczinek csinállak — köl-
temény. 

Bánóczy berekedt. Boyda Juci férjhez ment,a 
balatonistrand — Herquet mester remekel vele 
— nem készült el időre, az az hogy elké-
szült csak azt hitték, hogy nem fog elké-
szülni, hiszen végeredményben annyi bal-
szerencse után mégis csak tökéletesen rendbe 
jött minden. A bemutató egy szenzációs uj 
színésznővel fogja megismertetni a közönsé-
get. Nevét nem irjuk ki, merthez egyelőre: 
Titkos. 

Mér most illene, hogy a darabról is el-
áruljunk valamit, hiszen végignéztük egyik 
házi próbáját. 

„A buta ember" hangulatos, pesti víg-
játék. Első felvonása Balatonfüreden játszó-
dik — Szenes Béla régi Füred-rajongó és 
csaknem minden íráséban szerepelteti a Ba-
latont — a második felvonás a dúsgazdag 
Alpár Edit leányszobájában, a harmadik a 
Nagyfuvaros-utca egy másodemeleti udvari 
szobájában. 

A cselekményből nem árulunk el semmit, 
persze a viccekből, ötletes és vidám helyze-
tekből még kevésbé. Majd a bemutató után. 

Szenes Béla, akit próba utón megkértünk, 
hogy mondjon el valamit darabjóról, követ-
kezőket mondotta : 

— „A buta ember" szelid kis vígjáték 
óhajt lenni, melyben egy derék, jóravaló 
ember és egy hires-szép, elkapatott pesti 
lány szerelméről van szó. A darabban a de-
rék, jóravaló ember boldogul, mert szerző 
szeretné, ha az életben is igy volna. 

Egy bizonyos hang és erkölcs ellen Író-
dott ez a darab és ha egészen könnyed for-
mában is, azt akarja elmondani, hogy elég 
volt mér a hangos, fölényeskedő ólzsenik-
ből, jöjjenek végre a rendes, jóravaló, dol^ 
gozó emberek, azok, kikről a pesti társasá-
gokban megvetéssel mondották : ezek azok a 
„jó fiuk", azok a tipikus „buta ember"-ek. 

— Sok szerelemről van szó ebben a da-
rabban, szeretném, ha olyan emberek, akik, 
még nem voltak szerelmesek, nem néznék 
meg. A szerelmesek viszont jöjjenek el mi-
nél nagyobb számban. Megkértem Bárdos 
igazgató urat, hogy a premierre — de a fő-
próbára is I — csak az kaphasson jegyet 
aki két megbízható tanúval igazolja, hogy 
mér volt halálosan szerelmes. 
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Keleti Juliska levele 
a S3in(>á3i Éleíí>e3 

Ketéti Juliska — sok forró estének vissz-
hangja csendül ki ez ismerős névből, — le-
velet irt a Színházi Életnek. A művésznő, 
akinek utolsó nagy alakítása a Tatárjárás 
Riza bárónőjében még ma is összehasonlít-
hatatlan, a dizőz, aki a pajkos, finom, fran-
ciás sanzonnak iskolát csinált Nagy Endre 
kabaréjában, "itthoni tüneményes pályafutása 
után Amerikaija ment át, mert áradó szubrett-
talentumának mi volt az akkor még csorbát-
lan, csonkitatlan Magyarország. Azóta diadal-
ról-diadalra haladt és neve az Egyesült Álla-
mokban is ugyanazt a valőrt jelenti, mint 
itthon. De bármily messze vitte is Kelety Ju-
liskát a talentum ereje, mindég visszavágyik 
első diadalainak bölcsőjéhez, Budapesthez és 
erről a honvágyról be-
szél a kedves irés, ame- . 
lyet itt közlünk : 

Kedves Inczel 
Néhány Színházi Élet 

került a kezembe és 
most muszáj leülni az 
Íróasztal mellé, hogy 
egy kissé kicsevegjem 
magamat. Képzelheti, 
hogy milyen izgatottan 
és mohón olvastam vé-
gig a lapot, amely Íz-
léssel, végtelen bájjal 
és tudással van szer-
kesztve. Kérem, ne ve-
gye túlzásnak a jelző-
ket, de amikor a Szín-
házi Életet olvastam, 
teljes elevenségében lé-
pett elém Budapest sok, 
drága ismerős alakjá-
val. < 

Két héttel ezelőtt a 
társulatunk Cleveland-
ban játszott, ahol Kö-
vessyék felkerestek- Na-
gyon bájosak voltak és 
sokat beszéltünk Ma-
gáról. Azt persze tudja, 
hogy a „The Girl in the 
Sportlight" cimü nagy 
operettnek főszerepét 
játszom és hála Is-
tennek igen nagy sike-
rem van benne min-
denütt. A nyáron erő-
sen készültem haza, de 
nem mehettem, mert 
nem kaptam visszaté-
rési engedélyt. Képzelje 
még mindig mint ellen-
séges idegent tekintet-
tek! Jövő nyárra azon-
ban, ha csak két hétre 

is, okvetlenül haza megyek, mert már na-
gyon gyötör a honvágy. Persze ember tervez, 
manager végez. A manager ugyanis jelentette, 
hogy jövő, 1921 májusra már van egy uj, 
nagyszerű darabja, melyet direkt az én szá-
momra szerzett. 

Aranyos Inczém, tegye meg nekem azt 
a kutyabarátságot, irjon nekem egy hosszú 
levelet „Otthon"-ról. De benne legyen a 
„Fészek" is. A drága Tanay Frigyes, Hege-
dűs, Haraszthy, Kész Rózsi és Vendrey, az 
egyetlen I Kérem adja át nekik szeretet-teljes 
üdvözletemet és mondja meg nekik, hogy na-
gyon sokat gondolok rájuk. 

Sok, sok szeretettel üdvözli hive 
Keleti Juliska. 

Incze Sándor Keleti Juliska kedves levelét 
annyira méltányolta, hogy válasz gyanánt 
önmaga ment ki Amerikába. Ezt csinálja 
utánunk az amerikai sajtó. 

Keleti Juliska 
(Amerikai felvétel) 
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INTIM PISTA, hogy miért nem ját-
szott Lábass Juci egy pár estén a 
Király-Szinházban 7 

— Mert beteg volt. Erős influenza 
támadta meg és kénytelen volt ágy-
ban maradni. De most már helyre-
jött és minden este fel is lép. Ellen-
ben nem lép fel szegény Simonyi 
Mária, a közkedvelt Maja, aki beteg, 
még pedig annyira, hogy be kellett 
vinni a Liget-szanatóriumba. De re-
mélhetőleg hamarosan talpra áll. 

— Adja át a jókívánságainkat, ha 
beszél vele. Mi újság egyébként ? 

— Nagy a jövés-menés, külföldi 

Krúdy Ilona 
a Renaissance Színház tagja 

(Angelo fotografia) 

magyarok hazaugranak egy kicsit, 
az itthoniak pedig elutaznak. A mult 
héten egyetlen napra itthon volt a 
szép Farkas Toncsi, aki most Olasz-
ország leghíresebb moziprimadon-
nája. Az édesanyját jött megláto-
gatni. Pár nap múlva a férje, Korda 
Sándor, szaladt le Pestre egy napra, 
fontos üzleti tárgyalása volt. Nagy 
örömmel fogadták Otthonban, New-
Yorkban és a többi bohém-helyeken. 
A Renaissance Színházba is elnézett, 
ahol nagy sikerét, a Koldus és ki-
rátyfit, adták. Éppen ott volt a kis 
Lubinszky Tibor is, a nagy film fő-
szereplője. Mindjárt megbeszélték, 
hogy a jövő héten Montecarlóba 
akarnak filmezni. 

— De jó nekik. 
— Bizony lehet irigyelni őket. Nem-

különben Lenkeffy Icát is, aki az 
urával hétfőn utazott el Siciliába egy 
pár hétre. Viszont megérkezett pár 
napra Pufi Berlinből. Nagyon jó hús-
ban van a kedves Pufi, kitűnően 
megy neki Berlinben, napi ezer márka 
gázsija van, mint mozistarnak. Sokat 
mesélt az ismerősökről, többek kö-
zött Medgyaszay Vilmáról, aki most 
Báselben óriási sikerrel vendégsze-
repel. 

— Van még külföldi hire ? 
— Lengyel Menyhérttől kaptam egy 

new-yorki képeslapot. Nagyon jól van 
a feleségével együtt és igen sok dol-
lárt keres a darabjaival. 

— Mit tud a bécsi magyarokról ? 
— Többek között Németh Piriről 

hallottam, aki most Bécsben lakik, 
hogy egy éjszaka kerek egy millió 
koronát nyert kártyán., 

—: Ez már beszéd. Es mit tud az 
itthoniakról ? 

— Nagy Endre lapot alapított. 
„Hetilap" a cime és minden van 
benne, csak politika nincs. Vegyék 
meg az első számot. Es majd a töb-
bit is vegyék meg. 

— Régen láttuk Szomory Dezsőt. 
Mi van vele? 

— Nagyon visszavonultan élt mos-
tanában, mert az uj darabján dol-
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gozott. Most már kész van vele. Tör-
ténelmi darab és a hőse II. Lajos ki-
rály, a mohácsi csata áldozata. Akik 
részleteket ismernek belőle, azt mond-
ják, hogy ragyogó alkotás és Szo-
mory legszebb munkája. 

— A színházaknál mi újság? 
— Az Eskütéri Színháznál a Lotti 

ezredesei, a Magyar Színháznál a 
Búzavirág. 

— Miért Búzavirág? Hiszen ugy 
olvastuk, hogy Viktus a darab cime. 

— Igy is volt. De Beöthy Zsolt a 
minap a fiánál, Beöthy Lászlónál 
ebédelt és a diskurzus folyamán szó 
esett a szinház uj darabjáról. Beöthy 
Zsolt kifogásolta a címet és ő aján-
lotta címül a Búzavirágot. Ez is lelt 
a végleges cime a darabnak, amely 
ezek szerint igen előkelő keresztpa-
pával indult el a karrier utján. 

— Valami jó pletyka van ? 
— Nem tudok különösebb elmond* 

hatót. 'Ha csak azt nem, hogy egy 
igen népszerű színészünk házasodni 
készül, de a nevét nem szabad elárulni. 
Majd megtudják az esküvő után. 
Kezüket csókolom. Sietek. 

— Es pedig ? 
— A Lotti ezredeseihez kell jegye-

ket szerezni. A viszontlátásra. 

A poénlövölde 
halála 

Az utolsó lövés eldördült, az utolsó vicc 
halva roskadt Papp Jancsi keheiére és a 
poén-lövölde becsukta kapuit:. Fájdalomtól 
megtört szivvel adjuk tudomására a nagy-
érdemű közönségnek, hogy a viszonyok kon-
szolidációja folytán meg kellett szüntetnünk 
a poén-lövöldét. Ha van tála Imi idő a nyu-
lakra, legyen tilaimi idö| a viccekre is. Kü-
lönösen ezekben a szomorú, januári napok-
ban, amikor olyan ritkán kerül teritékre 
egy jó vicc. A jó viccek ideje lejárt, flrnji. 

még van, azt tenyészteni kellene, nem le-
lőni. 

Pláne mostanában olvasóink halva szüle-
tett viccekre kezdtek vadászni. Bocsánatot 
kérünk, de ezt tnégf a hai^óságok is üldözik. 
Hisz ez még! a heródesi munkánál is réme-

sebb. Heródes csak a csecs'emöket irtotta. 
Papp Jancsi légionáriusai a még meg sem 
született vicc-csecsemőket irtják. Ha teszik, 
tegyék ezen'wl a mi tudtunkon kivül. A biin-
részességet elhárítjuk magunkról, a fölbuj-
tás vádjá1: átutaljuk Karinthy részére, s aki 
ezentúl benevez a poén-lövöldébe, forduljon 
egyenesen Papp Jancsihoz. De csak az ele-
ven viccet küldje be. Majd Jancsi megöli. 

ÉS HA FORDÍTVA LENNE? 
A Bucsukeringőt, 
A Városiban adják 
És álarcosok fordulnak elő benne. 
Mi volna, 
Ha az Álarcosokban, 
Bucsukeringő lenne ? 

BUFTI 
A szinész csak oly mértékben művész 

amily mértékben egy irodalmi alkotás belső 
szellemi értékeit érvényesíteni tudja. 

Szász Zoltán 

Pálmay lika és D'Arrigo Cornél 
autogramm-délelőtt atén a „Színházi Élet" 

boltja előtt (Röckel felv.) 
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Draina asz Alf) amforáiban 

MATTYASOVSZKY ILONA, 
a „Dráma az Alhambrában" és a „Romok között" cimü filmek főszereplője 

A Star filmgyár mostanában mindig nagy-
szabású filmekkel lepi meg a közönséget. 
Ujabb darabja, két részes és nyolc felvoná-
sos. Első részének „Dráma az Alhambrában", 
második részének pedig a „Romok között" 
a cime. Valóban nagy koncepciójú filmek 
ezek, a rendezői trükkök szinte kifogyhatatlan 
tárháza s a nagyszerű scenikai beállítások 
halmaza- Kétségtelen, hogy ez a film minde-
nütt, ahol csak játszani fogják, szenzációt 
fog kelteni. 

A kalandor filmek, melyek nemrégiben 
egész Budapestet lázba hozták, utóbbi idők-
ben már nem igen tetszettek a közönségnek, 
de csupán azért, mert egymáshoz nagyon 
hasonlóak voltak és semmi ujat nem produ-
káltak. Pedig a mi közönségünk valósággal 
rajong a kalandor filmekért, valósággal rá-
éhezett egy izzig-vérig kalandor filmre. Ezt 

hozza most a Star. A .Dráma az Alhambrá-
ban" és folytatása „A romok között" párat-
lanul érdekes, izgalmas lüktető cselekményü, 
trükkjeiben újszerű s amellett az intérieure 
felvételekben színes és dus. Rendezője Paul 
Garbagni egészen kivételeset produkált ezzel 
a munkájával, melynek első részét január 
tizenhetedikén, második részét pedig január 
huszonnegyedikén mutatják be a Corzóban. 
A darab főszerepét Nick Winter játsza. Őt 
igazán nem kell a mi publikumunknak be-
mutatni, ismerik és szeretik. Ebben a film-
ben különösen hálás szerepet kapott. A női 
főszereplő Maltyasovszky Ilona ezúttal is a 
rutinirt, nagy tehetségű színésznő minden 
kvalitásával jeleskedik. Igen sok epizód sze-
rep is van a filmben, melyek mind elsőrangú 
kezekben vannak. A film fotográfiái, melye-
ket Vanicsek Károly készített plasztikusak. 



/I Burlingíoni jaguár 
mini sszerelmcs 

Nick Winter, a „Dráma az Alhambréban" és a „Romok között" cirnü filmek főszereplője 

A budapesti publikumnak élénk emlékeze-
tében van még a „Burlingtoni jaguár" cimii 
nagyszabású folytatásos film, mely a Royal 
Apollóban rendkívüli sikerrel került bemuta-
tásra s melynek fő férfi szerepét Robert 
Robertson játszotta. Abban az időben nem 
volt népszerűbb filmszínész Budapesten, 
mint Robert Robertson, akinek nagyszerű 
megjelenése és pompás, kifejező játéka mély 
hatást tett a közönségre. Robert Robertson 
hivei most örömmel értesülhetnek arról, hogy 
kedvencünket újból láthatják, még pedig egy 
úgynevezett parádés szerepben. 

A Golkonda cimü hat felvonásos hindu 
történetet mutatja be január tizedikén a Royal 
Apolló, ennek a grandiózus filmnek vezető 
szerepét Robert Robertson játssza. De nem 

ezen a néven, hanem a valódi nevén Anto-
nio Norenonak hívják. 

A Golkonda romantikus történet. Érdekes 
cselekményének keretében megelevenedik In-
dia, ez a káprázatos világ, melynek gyönyörű 
tájait, csodálatosan szép rengetegjeit, exoti-
kus világát plasztikus fotográfiákban mutatja 
be ez a film, mely színekben oly dus és gaz-
dag, hogy a legteljesebb illúziót adja. A tör-
ténet egy mesés értékű ékszer körül bonyo-
lódik. Ezért az ékszerért folytat rettenetes 
küzdelmeket egy nő, akinek valósággal élet-
kérdés megkaparintani a kincset, mely a 
hinduk világában a legtöbbet ér s amelynek 
birtokéban minden akarata teljesül . . . A 
megkapó fordulatok egymást követik ebben 
a darabban, mely eseménye lesz a filmvi-
lágnak. 
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C z e g / é d i mama, a Hattyú grófnője 
Abban az ünneplésben, mely most körül-

öleli Molnár Ferenc diadalmas Hattyu-jának 
szereplőit, tessék megengedni, hogy én, Var-
sányi, Csortos, Hegedűs s a többiek neve 
mellett, halkan és diszkréten kimondjak egy 
ismeretlen nevet, a Czeglédi mamáét. A 
Hattyú harmadik felvonásában szerepel Czeg-
lédi mama. Ö Haraszthy Hermin, illetve Má-
ria Dominika udvarhölgye Régi szabású 
fekete ruha van rajta, 
némi fekete gyöngy-
és zsinór díszítéssel, 
hosszú szoknya és Is-
tenem, micsoda cipők, 
a formátlanság, szét-
taposottság, elferdült 
sarkok fájdalmában. 
Mintha a Burg egy sö-
tét folyosójáról lopták 
volna ide a Vígszín-
ház színpadjára ezt a 
figurát, olyan igazi s 
olyan fájdalmas. Szót 
nem szól. Mária Do-
minika szól csak ő 
hozzá. A grófnő meg-
hajol és „jobb ajtón el." 

Minden este megmo-
solyogja a publikum ezt 
a figurát. Én most nem 
mosolygom le, ha-
nem elmondom : ki-
csoda ez a grófnő? 

A grófnő : Czeglédi 
mama, . , 

És kicsoda Czeglédi 
mama ? . . . 

Tiz esztendővel ez-
előtt e sorok irója kis 
csokorral kezében állt a Viíszinház máso-
dik emeleti folyosóján, a növendékek öltö-
zője előtt. A hölgy szeme színére, kinek a 
virágot szánta, nem emlékszik, de a nevét 
tudja, Barcsai Lujzinak hivták, az öltöztető-
nőt pedig, aki átvette a csokrot, Czeglédi 
mamának. 

Ez a Czeglédy mama, az egykori öltöz-
tetőnő most a Hattyú grófnője. 

Elmentem hozzá, hogy meginterjúvoljam. 
A Vígszínház jobboldalán, parallel a szinész-

Czeglédi mama 

bejáróval, van egy kis kapu. Mindig csukva 
van, talán kulcs sincs hozzá. E mögött a 
csukott kapu mögött ül Czeglédi mama há-
rom esztendeje. Amióta reumás a lába s 
nem tudja már öltöztetni a növendékeket, ez 
a hivatala : vigyáz, hogy senki be ne jöhes-
sen a becsukott, kulcstalan kapun . . . A lá-
bain rengeteg pokróc, kendő- Harisnyát stop-
pol. Most nappal van. Igazén nem olyan igy 

Czeglédi mama, mint 
egy grófnő. Most olyan, 
mint egy özvegy por-
tásnő . . . Csupa ránc 
az arca, szemén óriási 
fekete okuláré... 

Üdvözlöm. Csudála-
tos : megösmer. 

— Ejnye, de régen 
nem láttam — mondja. 
Nem változott semmit. 
Bizony én sokat . . . 
Megfájdult a lábam. 
Nem tudok szaladgálni 
fel az öltözőbe, meg le 
a színpadra. Ide ültet-
tek. Itt ülök már három 
éve. Vigyázok. Nincs 
is mire. Csak éppen 
hogy itt legyek. Azért 
adták ezt a hivatalt. 
Nem tudok otthon ma-
radni. Ilt töltöttem az 
életemet a színháznál, 
itt fogok meghalni eb-
ben a székben. Hja — 
igy van Igy me-
gyünk lassacskán lefelé. 
Egész fentről a má-
sodik emeletről lefelé. 

Azért ott fenn öltöztetetni mégis kedvesebb 
volt. Ha már nem lehetett játszani... Juj, 
most elszóltam magam I Ezt nem szoktam 
megmondani. A növendékeknek se mondtam 
meg soha... Én is színésznő voltam I Igaz, 
hogy nem Pesten. Vidéken. Operett. Régen. 
Huszonkilenc évvel ezelőtt játszottam utol-
jára a Gerolsteiniben. Szavam is volt. . . 
Három mondat . . . Nagybányán . . . Ott most 
oláhok vannak. Aztán a szegény jó férjem 
meghalt, ő nem volt szinész. Azért jó ember 

a grófnő 
(Diskay felvétele,) 
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volt. Felkerültem ide Pestre a Vígszínházhoz. 
Azóta itt vagyok. Mindig szerettem volna 
estyszer játszani, csak egyszer, akkora szere-
pet, mint a Gerolsteiniben, Pesten. De nem 
lehetett. 

Egészen kifárad a sok beszédben. Köhé-
csel, jobban becsavarja a lábát. 

— Nem szoktam ilyen sokat beszélni — 
mondja még, — nincs is kivel. Most olyan 
jól esett. Régen nem kérdezett tőlem újság-
író semmit. Azelőtt bezzeg... 

E sorok irója nem röstelli bevallani, hogy 
könnyes lett a szeme. Grófnőnek szerette 
volna most szólítani Czeglédi mamát, vagy 
inkább hercegnőnek és szerette volna elhi-
tetni vele, hogy az a színház, hogy most ott 
ül a csukott kapu mögött a pokrócok hal-
mazában és az a valóság este, amikor puha 
szőnyegeken nem fáj a lába és csillár ra-
gyog fölötte, nem a tűzoltó lámpa és Ha-
raszthy Hermin igy szólítja : Kérem grófnő... 
Jó lett volna igy csalni a szegény kiörege-
dett öltöztetőnőt, aki valaha a Gerolsteini 
nagyhercegnőben játszott Nagybányán, most 
pedig a Hattyúban Pesten, a Vígszínháznál. 

Micsoda karrier! Nagybánya... Pest... a 
Hattyú... egy színpadon Varsányival, Csor-
tossel, Hegedűssel... Micsoda karrier !... Simi 
lehet rajta. Zsoldos Andor 

LUBINSZKY ÉS SZÉCSY. 
A mult heti autogramm-dél-
előttön, mint vendégek részf 
vettek Lubinszky Tibor és 
Szécsy Ferkó is, a két ifjú 

filmművész. Nem annyira az autogrammozás 
érdekelte őket, mint inkább a Színházi Élet 
boltjábaa található sok képeskönyv. Forgat-
ták a könyveket s közben bizony össze-
szólalkoztak : 

— Te csak Bécsben vagy hires — mondta 
némi megvetéssel Szécsy. 

— Igen ? De én már voltam Olaszország-
ban is — replikázott Lubinszky. 

Szécsy gondolkozott kicsit, aztán kivágta 
a nagy ágyút : 

— Olaszország, az semmi — mondta — 
nekem Korda bácsi megígérte, hogy elvisz 
Afrikába. 

Afrikánál többet Lubinszky sem tudott. 

UJ miisor 
a Bonboníerben 

Az Erzsébet-körut 31. szótnu házban van 
Budapest legfiatalabb kabaréja: a Bonbo-
niere. Pár liónap komoly művészi munkájá-
nak eredménye, hogy ma ennek a pompás 
kis kabarénak minden premierje — művé-
szeti esemény. A Bonboniere karrierje ter-
mészetesen szoros összefüggésben van Kö-
váry Gyulának a művészeti vezetőnek lel-
kes és 'ötletes munkájával. Olyan műsorokat 
állit össze Köváry, hogy minden szám gyön-
|gye a kabaréirodalomnak. Ilyen a februári 
programm is, melynek főszláma: Dugoviah 
Viktor pár jelenete. Cime: Êjjélkor. A na-

gyon tehetséges kis munkát Gömöry Vilma 

és Köváry Gyula viszik sikerre. Gárdos Kor-

nélia, a Bonboniere u j tagja is ßbbeta a mű-
sorban mutatkozik be. Szólókban és ma-
gónszámokban egyaránt a legjobbat adja 
lez a valóban tehetséges művésznő. Újhelyi 
Nándor, Köváry, Halász, Kertész Lajos, 
Paizs Elemér, Szentgyörgyi Ferenc, H aber 
Sándor, Losonczy Dezső, mint szerzők; Mi-
hályi Lici, Csillag Mária, Krajnik Mária, 
Gonvbócz Vilma Gyenis, Radó, Salatnon, For-
gúch, Fodor, mint előadók részesei a si-
kernek. 

áiapitíatott : 1890. évbea. FELEKY KAROLY Kábeleim : FELEKY tiewysfk 

színházi vállalatai 

P a l a c e T b e a t r e Bui ld ing , t i e w - y o r k 
Magyar színmüveket, operetteke« szlnrehoz, d rámai és zenei k i tűnő-
ségeket Amer ikában és Kanadában. Színműveket vesz és elhelyez. 
Megszerzi amer ika i d a r a b o k e lőadási jogát Magyarország terü letére . 



Mikor Vladivosztokban fölraktak a Messa-
geries Maritimes „Meinem" cimü hajójára, a 
főárboc tetején láttam egy kis fehér zászlót, 
amelyen ez a két rejtélyes betű volt: M. M. 
Mint a Színházi Élet régi rejtvényfejtője, 
azonnal nekiültem és kisütöttem, hogy ez a 
két betű ennyit jelent : Memento mori. Mások 
szerint a betürejtvény megfejtése a követ-
kező : 

„Messageries Maritimes Marseille Meinem 
Mindjárt Megyünk." 

Trieszt előtt az utolsó két szó ekként vari-
álódott : Mindjárt 
Megérkezünk. 

Mindez azért ju-
tott az eszembe, 
mert a napokban, 
amikor a körúton 
ballagtam, találkoz-

koztam egy fiatalemberrel, aki számomra 
teljesen érthetetlen szavakat.mormolt. Move. 
Hadröá, Nyukosz, Unió, Tapi, Városi Szín-
ház. A rémülettől dermedten siettem a fiatal-
ember után, aki külső megjelenésre látszólag 
teljesen rendben volt. Először azt hittem, va-
lami uj játékot gyakorol, később mégis elha-
tároztam, hogv megkérdezem, miután a Vá-
rosi Színházról van szó. 

A fiatalember egyenként megfejtette a 
Movét, a Hadröát és a Nyukoszt, esek azt 
nem fejtette meg, hogy milyen cimen pályáz-
nék nevezett összevonások a Városi Szinház 
bérletére? Ait sem fejtette meg, mért hivják 
az Uniót Uniónak, mikor Kramb-nak !.ellene 
hivni Hadröá alapon. A fiatalember külön-
ben nagyon kedves volt, jelezte, hogy ő is 
pályezna, de nem mer, mivel nem tud a ne-
vével mit csinálni. Egy ilyen egyszerű kompli-
kálatlan név, mint az övé, el fog csúszni a 
Move, Hadröá és Nyukosz mellett, anélkül, 
hogy észrevennék. 

— Kérem, — mondtam — az a legegysze-
rűbb, fordítsa meg a nevét. 

— Azt is megpróbáltam — válaszolta bu-
sán, — de az eredmény ugyanaz. 

— Próbáljuk meg. Hogy hivják ? 
— Sós. 
— Je, Sós. Akkor tényleg nem megy. Azaz 

egy esetben még elmegy. Tegyen pontot az 
egyes betűk után. így : S. 0 . S. 

Konflisba vágtam magamat és fölrobog-
tam az Andrássy-uti 
Színházba, ahol még 
megérkezésem előtt 
énekelni kezdték egy 
bordalomat. Mondják, ' ^ î f f î j l f a j r M l L J 
hogy most őrült hono-
ráriumot fizetnek, gondoltam, kifizetődik a kon-
flis. Az Andrássy-uti színházban nagyon ked-
vesen fogadtak, aminek valószínűen az volt az 
oka, hogy Zágon titkárnak, akivel tárgyaltam, 
nincs utalványozási joga. Az utalványozási 
jogot Bárdos direktor gyakorolja, aki viszont 
a Belvárosi Színházban székel. Minthogy be-
fektetés már volt, elhatároztam, hogy futok 
a pénzem után, ami határozottén rossz me4 

tódus. Fölültem tehát a konflisra és áthajó-
káztam a Belvárosiba, aKoroneherceg-utcába, 
ehol szintén kedvesek voltok hozzám, csak 
átküldték a Kígyó-térre, miután a Belvárosi-
nak az irodája a Kigyó-téren van. Itt csak-
ugyan megtaláltam Bárdost és fölvittem az 
utalványt. 

— És a pénz ? — kérdeztem bátortalanul. 
— A pénzt a Király Színházban fizetik. 
A konflis tovább robogott és én arra gon-

doltam, hogy Vledivosztoktól Budapestig nem 
kellett annyiszor átszállnom, mint Budapesten 

az Unió körül. Vég-
re azonben eljutot-
tem a Király Szín-
házhoz, fölvettem a 
pénzt és szaladtam 
le a konflishoz. Elő-
ször megnéztem a 
taxit. ' 
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— Mit néz ? — kérdezte a kocsis. 
— A taxit nézem — válaszoltam én. 
— Nézze, hogy odébb álljon, de előbb 

szúrja le a viteldijat. 
A taxi valami 3 koronát mutatott, de a 

kocsis egész mást mutatott. Tudniillik gavallé-
rosan tiz koronát akartam neki adni. És ek-
kor megtudtam, hogv ha az ember Budapes-
ten kocsin utazik, vegyen magához egy Luther-
féle logaritmust, továbbá ne chansont, hanem 
egy héromfelvonásos világsikert irjon. Meg-
tudtam. hogy azért kellett nekem Ázsia kel-
lős közepén, a Bajkál tó délkeleti csücskén 
bordalt irnom. hogy dalom honoráriumát 
évek multán átnyújthassam egy budapesti 
konfliskocsisnak, t 

No nem baj, azért megint tanultam vala-
mit. És miután most tanulmányúton vagyok, 
elhatároztam, hogy megnézek egy színházat, 
az Eskütérit. Jókor jöttem, éppen darabot 
próbáltak. Félreültem a szinpad egy sötét 
zugába és halk áhítattal figyelni kezdtem. 
Az áhítat azért volt, mert, amint Bródy di-
rektortól megtudtam, a szinház újdonságára 
készültek. Figyeltem és figyeltem és egyszerre 
valami furcsa gyanú fészkelődött bennem. 
Ezt a darabot mintha láttam volna, valami-
kor régen. Hogyne, hiszen ez a Rogers éne-
kes bohózata, ifjúkorom régi ismerőse, a 
Klára. 

— Klára! — mondom — Akármi hgyek, 
ha nem a Klóra. 

— Ön téved — válaszolta a direktor — 
ez nem Klára, csak volt az. Jelenleg Csókos 
asszonynak hívják. Újra fordította Harsányi 
Zsolt. 

Megint tanultam. Megtanultam, hogy Buda-
pesten máma fordított világ van. Hogy ma a 
fordítást is fordítják. Kedvem volna a Szín-
házi Életben egy rejtvényt csinálni a követ-
kező alapon. Rajzolnék egy kabátot, amely-

nek jobb oldalon volna a 
szivarzsebe. Megfejtés for-
dított darab. De most ár 
a Klára karrierje után .s-
hetetlen, mert a szivar-
zseb visszakerült a bal 
oldalra. Most mór igazán 
el kell hinni róla, hogy uj. 

önmagamból teljesen ki-
fordítva kifelé fordítottam szekerem rúdját a 
temetőbe. Láttam, hogy a mai generáció kö-

zött nincs helyem, meglátogatom a régi is-
merősöket, akik nem tudták megvárni, emit; 
megjövök. Kimentem a rákoskeresztúri tetTio-
tőba is, hagy fölkereesem a modern magyar 
újságírás megteremtőjének, Braun Sándornak 
sírját, És végre nem csalódtam. Végre valn 
mit találtam, ami nem változott. Az egyszerű 
fejfán olt diszlett egy régi, ismerős labia. 
Fekete üveglapján »rany betűkkel ott á It 
irva : ; 

BRAUN SÁNDOR 
főszerkesztő 

Ugyanaz a tábla, amelyet évek hosszú to-
rén ott láttam a boldogult ajtaján. A szer-
kesztőség elküldte utána s az aranyozol! 
üvegtábla most itt kint, az alhagyott, kopár 
temetőben csudálkozik a sors mulandóságcn. 
Egykor minden pilla-
natban nyílott az ajtó, , ii} | 
amelyre fölszögezték, 
most egy lezárt világ |?)Jf<fk£ 
merevségével hirdeti, V-V'] ' 
hogy az ajtó nem nyi- T i / >v".'"\ 
lik többé És én mégis 

bekopogtattam és aztán még soká beszél-
gettünk erről az uj világról, amelyre én 
feltámadtam, Tudja Isten, talán nem is volt 
érdemes. 

G O L K O H D A 
a ROYAL-APOLLÓ&AK 

Harrabas sí 

M OHHIÁBAN 

E T T T 
a ~ ban 
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nen-Klub 
Voltaképen indiszkréció-számba megy, 

de lehetetlen meg nem irni : Budapesten 
« legnagyobb titokban megalakult egy 
olyan klub, amilyen eddig soha nem 
voll. 

Tehát : a megalapítója Ben-Blumen-
thal. ö az egyetlen Kin-Szülött az egész 
klubban. A többi mind magyar Ben-
Szülött. A klub számára való telket a 
Ben-Cés rend Üllői-ut végi birtokából 
hasították ki. A terveket Ben-Ce Gyula 
mérnöki irodája készítette el, hogy az-
ulán Ben-Es Imre műépítész egy min-
den izében modern kis palotát rögzitsen 
belőle. A berendezést Ben-Yovits Adolf 
L bútorkereskedő végez'e el szakava-
tottén. Érdekes, hogy már maga az épít-
kezés oly feltűnést keltett, hogy a mun-
ka ok nem tudtak dolgozni a folyion ott 
tolongó bá-nész tömegtől. Miért is állan-
dóan rer.dő:csapat asszisztált a mun-
kásoknak, Ben-Dik József rendőrfelügyelő 
vezetése a'alt. Hát még amikor megnyílt 
a klub! A tömeg azonban csak akkor 
ómult-bámult volna igazán, ha a belső 
pompát láthatta s ha a pompásan fűlött 
szobák melegét érezhette volna. A sze-
net Ben-Esch Adolf szénnagykereskedő 
szállította. A hentes- és csemege árukat 
Ben-Zsay Károly-nál rendelték meg, míg 
« bort, pezsgőt, konyakot, általában a 
szeszes italokat Ben-Kő Sándor nál, 
Frohner budapesti bornagykereskedő 
képviselőjénél. Megvalljuk, hogy a meg-
rendelésekkel ugy siettek, hogy Ben-Eth 
Károly szinte még készen sem volt a 
rézbutorzaítal, Ben-Dzsel Károly pedig 
a bőrbehuzásokkal, amikor már az asz-
talokon állt, ami szem-szájnak ingere. 
Szóval, mikor aztán a klubnyitás nap-
ján a tagok csupa uj „Ben-Z" automo-
bilon odavágtattak, fulladásig jóllakhat-
tak és tökrészegre ihatták volna magu-
kat, ha ugyan az elnökön kivül is nem 
csupa gentleman és lady foglalt volna 
helyet az asztal körül. Az elnök sze-

rette volna, ha csakis a szorosan vett 
iró- és művészvilágból vehette volna a 
klúb-tagokat, de erről le kellett mon-
dani. Mert nem lehetett például olyan 
előkelőségeket visszautasítani, mint Ben-
Iczky Ödön. volt belügyminiszter; Ben-
Edickt Henrik műegyetemi tanár. Külön-
ben is, egyelőre, még csak kevesen van-
nak az iró- és művészvilágból. Ben-Da 
Jenő, a neves iró, Ben-Edek Margit, a 
talentumos színművésznő személyeivel 
szinte ki is merült volna a lista, ha 
Pártos, a Pesti Hírlap segédszerkesztője, 
a jeles Ben-Cze, keresztneve révén be 
nem kerül a klubba.* Általában az el-
nöknek végre is a klub felvirágoztatása 
érdekében rá kell majd jönnie, hogy az 
elengedhetetlen Ben-t díjmentesen oda 
kell majd ajándékozni az egyelőre ben-
telen nevüeknek. Az ilyenek lennének a 
tiszteletbeli tagok. Ha én is majd ilyen 
lehetek, igy irom alá cikkeimet : 

BEN-RÁSKAI FERENC 

A-B-C 
álarcosbál. Buta ember. Csókos asszony. 
Aki rátekint e három cimre. 
Az láthatja, 
Hogy Pesten a darabok, 
Ábécé sorrendben kerülnek szinre. 

BUFTI 

A siker jele, ha a közönség az orrát 
fújja, de bukást jelent, ha a publikum 
köhög. 

Az élet bizonyos jelenségeit a költő 
csak az időbe, a rendező csak a térbe 
tudja beállítani. Életet csak a szinész 
visz beléjük. 

Q A S A I ! crep de chinet és tafft U CIMA sfcSJOS poupi lonne tollettek Ii 3UUU 
Női ruha szalonomban gyönyörű toilettek, kabátok 

kosztümök készülnek olcsón. 
IV., V á c i - U t c a i 22 . sa:., f é l e m e l e l 6 . » z . 

PARFUMERIE KO ST TEC ITT 
Kozmetikai különlegességek üzléíé 

Budapest, V., Dorottya-utca 12. 
Francia a)aklrek,parfömök és púderek 
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Mi lenne 
a legszebb film? 

E heti számával a moziályázat lezáráí-át 
határozta el a «Színházi Élet», amiről hirt 
is adtunk az olvasóknak. Azóta annyi kétség-
be esett levelet kaptunk — különösen vidék-
ről, — hogy kénytelenek vagyunk a pálya-
munkák közlését folyhatni és a pályázait* ha-
táridőt kitolni. Tesszük ezt különösen vidéki 
olvasóink érdekében, akiknek a vasúti szü-
net miatt most hosszabb ideig nem is volt 
alkalmuk pályázatukat hozzánk eljuttatni:, 
s így liátrányb'an vannak a pestiekkel szem-
ben. 

Ä legújabb postával érkezeit pályázatok 
főleg két hibában szenvednek. Egyik ré-
szük dramaturgiai készségről tesz tanúságot 
a témaválasztásnál, de a szereposztást már 
elhibázza. Másik részük viszont valósággal 
«sláger» moziszei eposztást ad egy tippnek1, 
amely azonban mint mozidárab használha-
tatlan. Mégis egy pár egészen ügyes ötlet 
akad a starthoz állók között. 

«Egy reménykedő» Hercegh Ferenc költői 
drámáját az «Arm László király »A vinné vá-
szonra, a következő szereposztásban: 

A király Törzs Jenő 
Hunyediné Márkus Emma 
Hunyadi László Tarnay Ernő 
Mátyás Odry Árpád 
Szilágyi Mihály Fenyvessy Emil 
Gara Lukács Pál 
Gara Mária 1 óth 11a 
Ä vWágner» jeligéjű levél szerzője Goet-

he: «.Faust»-ját szeretné megfilmesítve látni, 
így festenô a Faust szinlapja: 

Faust Deésy Aifréd 
Margit Hollay Camilla 
Mefisto Taney Frigyes 
Valentin André Leon 

Shakespeare «Rómeó és Juliá»-ja igen 
k|apó6 portéka. Ketten is pályáznak rá. így 
«Beregi rajongó» és a «Cäpulet» álnevű ol-
vasó. Utóbbi igy oszí'aná ki Shakespeare re-
mekének klasszikus szerepeit: 

Romeo Lukács Pál 
Julia Hollay Camilla 
Tibald Törzs Jenő 
Páris Dán Norbert 

Ugyancsak ketten ajánlják Werner «S&ut 
Mihály» cimü nagy regényét. Grósz Irén és 
M. J. Bemutatjuk M. J . parádés szerep-
osztását: 

Gróf Steinrück Ctoilos 
Albert Törzs 
Horietise Varsányi 
Mihály Petrovich Szvetiszlav 
Hans dr. Tor de. y Otío 
Wellan Rótkai 
Gerlirda I.óth ila 
Nevacvé Mattyasovszky Ilonti 

Ä szereposztáshoz még ögy fon'os művészi 
tanácsot is szolgáltat pályázó. Levele végén 
a következő figyelmeztetés olvasható: 

U. I. A «Szent Mihályiban a Mihálynak, 
vagyis Petrovich Szveliszlávnak hosszú szu 
kálla van. Nagyon kérjük ezt mellőzni. Nem 
szeretfiik a fiatalembereket szakállal.» 

Mi sem. M. I. kisasszony és barátnői nyu-
godtan alhalnak. Ha a Szentmikály filmre 
kerüjt, a szakáll «mellőzve iesz». Megígérjük. 

«Pabhó» Gorkij Maxim «Az anya» c i m í i 

regénytől várna nagy filmsikert, ha erek 
adnák a főszerepeket: 

Az anya Mattyaso\ szky llopti 
Pavel Tarnay Ernő 
Natasa Andor fry Ide 
Andrej Tör/s Jenő 
Nicolej Lukács Pál 
Ribin Fenyvessy Emil 
Szasa Mökíiy Margit 

, Nagyon érdekes és életrevaló az ötlete az 
«Egy fó barát» álnevű olvasónak. Néze e 
szerint Napoleon életét kellene filmre vinni 
és a főszerepet Törzs Jenöviel el játszatni. 
Sajnos lekéstek tjppjeikkel. «Rómeó» O.s 
«Egy mozilátogató». Ugy az «Aranyszemii 
asszony», mint a «Bohémvilág» már meg'u-
tották filmkarrierjükéi. Mint pályázhatok nem 
sok értékkel bírnak1 Garzló Má'.yás (Szeged) 
és Somló György ötletei sem. Jókai regé-
nyei valóban hatásos filmíémák, dé mivei 
a Corvin Jókai összes müveinek megíiürría-
sitési jogát megvetít», a tippel és «ek ez eset-
ben nem sok értelme van. Mint érdékes ku-
riózum megiemlithe!» Nagy Piroska pályá-
zata. Arany János balladáját a «Zách Klá-
rái» tartaná legszebb filmnek ebben a ki-
osztásban : 

aiszálakat hölgyek arcáról, karjáról végleg kiirtja felelőséggel POLLÁK 
SAROLTA kozsiifct. intézete, Bpest, Ar.drássv-u! 38. í. Miraci 
hajellávolitószerszétküldésé u tas í tással . Szépségápolás. mólt* 
irtás. Miracle emaílkrém. púder, szappan: szépit, üdít, í h; rí 
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Zách Felicián 
Klára 
Erzsébet királynő 
A király 
Kázmér 

Ivánffy Jenő 
Lenkeffy Ica 
Jászay Mari 
Gaál Gyula 
Tarnay Ernő 

Egy pályázó ezzel szemben illő szerény-
éggel saját regényét ajánl ja föl nekünk 
iiegfilmesitésre. Ez lenne a világ legszeblb 
ilmje, ha a főszerepet is ő játezhatná el 
lenne. A regény cime «.Tövisek között». 
íizonyosan egy titkos mozidrámairóról szól. 

Kevésbbé szokott terrénumról, az operák 
ilágéból keres filmanyagot egyszerre két 
ályézó is. Ä Bakfis (Szeged, Kazinczy-u. 
.) álnevű olvasó Offenbach dalmiivét a 
loffmann meséit szeretné megfilmesítve lát-
i az alábbi szereposztásban: 

Hoffmann Petrovich Szvetiszláv 
Olympia Lói h lia 
Juliette Almássy Sári 
Avtonia Czartoriiky Mária 

D. Anny (Budapest), pedig; a «Bűvös va-
isz»-tól vér nagy sikert. 
A «Színházi Élét»-nek kedves pályázatot 
ildott be A'agy Teri (Szentes), aki Szo-
aházy Istvánnak lapunkban megjelent «VVÏ-
s gyémánt» cimü regényét vinné filmre,. 
oniby Andrást Pethö Attilával, Le Rosier 
sasszonyt Farkas Antóniával játszatná. 
Két magyar darabbal pályázik az «Utolsó 
ók» álnevű olvasó és O. Lilly (Budapest), 
őbbi Rákosi Jenő «Endre és Johanná»-ját, 
óbbi Herceg Ferenc «Gyurkovich lányok» 
nü vígjátékát tartaná filmre alkalmas-
ig A hét Gyurkovich lányt Mattyasovsijiy 
ina, Lenkefjy Ica, Lóth IIa, Hollay Ca-
lla, Mursnay Béci, Marton Erzsi, Szeless 
a játszaná. Horkay Feri Kertész Dezső 

ine. 
Kiváltak még a következő pályamunkák: 
mburger lit . • (Circe), Joli (Hét év mul-

Kopp El (Ciliké viszontagságai), 
nn Margit (Eladó 'birtok), Freund Endre 
achbetii), Spitz Rózsi (Nem ismerem a 
It történetét), Hollay rajongó (Peer 
int),, Troubadour (Othello), Metternich 
sidónő), Mattyasovszky (Jess), Török Sán-

(Két világ), Wiener Irma (Veronkáék 
rencséje), Piriké (Evangelin vallomásai), 
'idler Terike (Akik megtalálták egymást), 
nyey Sárika (Tarfódi medvehajtás,) K. 
Uán (Különös házasság), Salamon Bori 
)ldi), Filut Dóra (Az anya múltja), Ré-
y Margit (Andor). 

Elfogadhatók a következő pályázók mpn-
kái: Ír say Klári (Budapost), Győri Dani Juci 
(Budapest), Baby és Klári. (Budapest), Ha-
nesch Antal (Budapest), Lé via (Szabadka), 
Nemecsek Aranka (Budapest), Molnár Mária 
(Szombathely), Csepely Józsefné, Lánczy Ist-
vánná (Budapest), M. Ica (Szolnok), Ness-
baum Margit (Budapest), Spitzer Teri (Bu-
dapest), Offenbach 14. (Budapest), Kun Ilon-
ka, Freund Ibolya, Ilii olvasó, Penscho 
Tarnay rajongó, Bauer Aranka (Budapest), 
Görög Micike (Budapest), X. V. Z. (Bu-

dapest). 
Visnyei Sárika és Boriska (Budapest, Si-

mon Rózsi (Turkeve), Erdélyi Pipi (Sop-
ron), Nyitrai Mária, Manci 16. (Budapest), 
Holéczy Bözsike (Szombathely), Drescher Já-
nos (Budapest), D. 1. (Sopron). 

Bucsukerlngő 
Hogy elbucsuztunk, elköszöntem tőle, 
ígértem, hogy nem nézek több nőre, 
Hogy soha senkit nem szeretek többet, 
„Én se" mondta és letörölt egy könnyet, 
Én megcsókoltam és ő sirt nagyon, 
Azóta táncol fönt a színpadon. 

A válásunkkor mondtunk minden szépei, 
Hogy csúnya lesz és szomorú az élet, 
Mondhatom, hogy én meghalok utánna, 
„Én is", mondta és remegett a szája 
És elfutottam, kábultan, vakon, 
Azóta táncol főnt a színpadon. 

És most tudom csak, milyen árva lettem, 
Találkozunk s mosolygunk mind a ketten, 
Hiába mondom, hogy van még bor és nő is, 
A múltkor láttam, vigasztalódott „ő is" 
S én nem bántottam, én gyáván hagyom, 
Bucsukeringő fönt a színpadon.... 

GRÓF LAJOS 

őszülés ellen használjon dr. Dyun 
Hairrestorert *em n»l-
festő szer, hanem a haj 
eredeti színét adja vissza. 

. k i r . és postaköltség ellenében szállítják a főraktárak: 
C T D R O G É R I A B u d a p e s t , IV. , E e k ü - u t s. és 
H N V É D D R O G É R I A , I. , A t t i l a - k ö r u t 2. s z á m 

itcl&czi-utcaftA 

FISCHER VACUUM R.Î . 
III. DBI-DM ' Willi: Jímlll-?! isliiül tl-Il 
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Próbán 
Z. Molnárral 

Z. Molnár Lászlóval délelőtt találkoztunk 
az Operaház előtt. Ä kitűnő művész, akiről 
köztudomásu, hogy a legkényelmesebb pesti 
színészek egyiké, ugy rohant el mellettünk, 
mintha kergették volna. Mértföldes léptek-
kel vágtatott a járda szélén. Csakhamar el-
hagyta az; összes mellette haladó jármüveket. 
Mi is alig1 tudtuk utóiérni. 

— Z. Molnár! Z. Molnár! — kiáltottunk 
utána, — hová olyan sietve? 

— Próbára, — felelte Z. Molnár és szó 
nélkül karonragadott bennünket. 

Mit tagad'juk? Örültünk a szerencsének. 
Éppen azon gondblkodtunk, jó lenne meg-
nézni «A buta emben) próbájájt! a Belvárosi 
Színházban. Hát most itt az alkalom, a 
Z. Molnár jó fiu, majd elvisz minket, örö-
münk nem sokáig; tartott. Alig szaladtunk 
két percig, megdöbbenve vettük észre, hogy 
éppen ellenkező irányban robogunk, mint 
amerre a Belvárosi van. Sőt Z. Molnár egy 
fordulónál direkt a Nagymező-utca felé vet-
te lépteit. 

— Na, — tiltakoztunk. — Micsoda kerü-
lés ezi a Belvárosi Szinház felél 

— Ki megy a Belvárosi Színházba? — 
kérdezte Z. Molnár. 

— Hiszen azt mondta az elébb, hogy 
próbára megy?! 

— Persze, hogy próbára. Csak nem a 
Belvárosiba, hanem a három Schwartzhoz. 

Ijedten néz'iink Z. Molnárra. De az ránk 
sem hederített. Csak vitt minkét a Tivoli 
mozi irányába. Egészen egy ócska kéteme-
letes házig. Ott befordult a kapuban, föl a 
lépcsőliázba. Ez a lépcsőház még a török 
hódoltság korából maradhatott itt. 

Az első emeleten egy ajtó előtt végre 
megállott Z. Molnár. Becsöngetett és csak 
ennyit mondott: 

— A három Schwartz. 
Mi meg majd elsápadtunk a meglepetéstől, 

a csúnya, szűk, kis lépcsőház után mintiha 
csak Londoni, West-End egyik legelőkelőbb 
ruhaszalonjában volnánk. 

— Ott is vannak az urak, — szólalt meg 
ekkor a hátunk mögött valaki. Bérczy, a 
Belvárosi Szinház művésze volt. — Egy kis 

London ez itt, — mondja Bérczy, — amit 
itti látnak, a kitűnő angol rajzok, a cso-
dálatosan szép divatképek, a szerte heverő 
pompás angol férfi ruha szövetek, mind 
egyenesen Londonból jöttek, a legfrisebb 
keleti expresszel. 

Körülnéztünk. Igaza volt Bérczynek. És 
igaza volt Z. Molnárnak is, aki szintén dia-
dalmasan tekintett ránk. A három Schwartz 
férfiruha szalonja, amely ma a legelőke-
lőbbek közé tartozik Pesten, igazi angol, 
hangulatot ad. Micsoda szövetek és mi-
csoda fazonok! Mintha csak a régi jó bé-
keviíágot látnánk visszatérni. És min-
dénen raj ta a londoni márka. 

És jön a három Schwartz. Apa és két 
fia. Nagyszerű emberek, lelkesednek' a mps-' 
térségükért. Az egyik -Schwartz, aki a hí-
boru előtt Londonban volt, ugy beszél a 
ruhákról, mint v'alami költeményekről: 

— A legmodernebb angol ruhákat készít-
jük. Rögtön megjelenés után kapjuk a leg-
jobb londoni «Minister»-Lapokal;, amelyeh 
hónapokkal előre számolnak be az u j anga/ 
divatról. Ezenfelül nekem is van egy pár 
érdekes és eredeti kreációm. Különösen so-
kat dolgozunk színházaknak. Mos't a Belvá-
rosi újdonságához, a «Buta errtberv-Y.ez csi-
nálunk két szenzációs ruhái:. Az egyiket 
Angelo mester kreál ta, a inósj,'(' a mi terve-
ink szerint készült. Angelo részére is mji 
dolgozunk, éppen most kap egy szenzációs 
ruhát, amely szinte u j irányt ad a tavaszi di-
vatnak. 

— Mi lesz a tavaszi férfidivat? — interv-
juvoljuk meg; rögtön öt. 

— Nagyon szép, igazi angol izlés, — vá-
laszol, — színre nézve a szürke és barna 
égészen nagy kockás szöveteket fogják vi-
selni tavasszal. Nyáron az egyszínű börbör 
ruliák lesznek divatosak. Fazonban is az 
angol viselet diktál, a széles vállak, a kar-
csú cipő, a hosszú kabját, a szűk felhajijá-
sos nadrág. Újítás, hogy a mellénynek) a ka-
bátból ki kell látszania és az ujjakra man-
csetták készítendők. 

Megköszöntük a felviJágositást. Aztán el-
biucsuztunk a három Schwarct,ól. A lépcső-
liázban két ismerő; úrra! találkoztunk. Len-
key, a Városi és Gábor a Belvárosi Szinház 
tiUkára jött velünk szembten. Ök is a három 
Schwartzhoz jöttek. 
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Az asszony és a l\üség 
Voltaire egyik meséje nyomán irta : Csendes Géza 

Játsszák az Apolló-kabaréban, a következő szereposztásban : 
Colin, filozófus Újvári 
Cador orvosmester, Colin barátja . Herczeg 
Guillemette, Colin felesége . . . . Szöllőssy 

Szin : Colin étkezőterme, XV. század végén. 

I. JELENET. 

Colin, Cador. 

Történik Colin étkezőtermében a XV-ik szá-
zad végén. Bal sarokban hatalmas kerevet. 

Jobbról, balról ajtók. 
Cador: Ámbátor nagy a filozófusok böl-

csessége, ó barátom és te mint legfénye-
sebb csillagzat ragyogsz közöttük, az asZ-
szonyt mégis mi orvosok ismerjük jobban. 
Bokros liibáik nem ismeretlenek előttem, 
ám te mégis kemény szigorúsággal i'.élsz 
felettük, állítván, hogy asszony és hűség, 
merőben ellentétes fogalmak. 

Colin: Nem szándékom elitélni őket. Sza-
vam nem ítélet, csak megállapítása lénye-
güknek. 

Cador: Hited szerint Colin, egyáltalán 
nincs két nöi Itüség e föld1 nevezetű göm-
bön?! 

Colin: Valóban ez meggyőződésem jó Ca-
dor... De mi lárma ezi, mely zavarja nyu-
galmunkat? (Mindketten felállnak) Füleim 
nőm, Guilkemettfe hangijót ismerik fel a 
zsivajban. 

Cador: Ugy vélem, füleid helyesen ítél-
nek. De vájjon mi lehet alapja haragjá-
nak? Régi tisztelője Vagyok házadnak s 
úrnőjének, de eleddig még sohasem' volt sze-
rencsém hangijában a bosszankodó méltat-
lankodás ilyetén erőteljes felcsendülését 
megfigyelhetni. 

Guillemette: (kintről) Micsoda? ! .. Még 
ide merészelsz? Szemérmietlen teremtés!... 
Azonnal takarodj küszöbömről!... Ide ugyan 
nem lépsz be többé... (belép) Ó! Kisül 
a szemem a szégyejntől, iibgyi e parázna sze-
mélyt valaha is barátnőmnek neveztem. 

Colin: Mi bajod édes nem? Mért vagy 

ennyire magadon kivül? Aztán ki légyen 
az a Inöszemély, kit e hizelgiö jelzőkkel meg-
tisztelsz?! 

Guillemette:... Kisül a szemem a szé-
gyentől!... ó bocsáss meg érte uram és pa-
rancsolom, hogy hűséges nőd1 valaha is keb-
lén melengette e kigyót! 

Colin: Csillapodj ó Guillemette és ne-
vezd már néven a kigyót, melyet említesz! 
Ki volt e tvoszemély, mélyet elkergettél 
küszöbödről? 

Guillemette: Jeanette, Jeanot fiatal öz-
vegye volt ő. 

Colin: Jeanette? Első barátnőd1? És te 
elkergetted öt küszöbödtől? 

Guillemette: Barátnem? ! Ne mondd ki 
e szót ó férjem ! Átkozott legyen a perc, 
mely felém hozta, ama gyalázatos terem-
tést! 

Colin: De mi légyen óka felháborodá-
sodnak? Mit vétett ő? 

Guillemette: Hogy mit vétett?!... Azegísz 
városban mesélik, alig két napja emelt sír-
halmot fiatal férjének a kertjét szegélyező 
patak partján. Fájdalmában azt esküvé Is-
tennek, hogy addig gyászol s férjhez nem 
megy, mig a patak habjai mossák az'i. 

Cador: A! — De hisz ez becsületes példa! 
Guillemette: óh az aljas teretntés! Ha 

tudnák, mit mivelt? 
Colin, Cador: Ugyan mit? ! 
Guillemette: Alig mult el férje halála után 

az első nap, szolgák és munkásemberek so-
kaságát rendelte magáhbz, hogy a patak 
medrét más irányba ássasa... És ezek után 
még idemerészkedett (énhozzám!! Hozzám, 
kinek tiszta erényét és hűségét az égész vá-
ros dicséri ! Ilyen szégyen ! Az én líázam-

M l l l l l 
r ó k a - b c á k , muí foK Színésznők, a r t i s tanők 10 százalék engedmény. 
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b'a! Nemis tudom, hogy fogom túlélni! ó, 
hogy szeretném megfojtani a parázna te-
remtést! 

Colin: Nagyon dicséretreméltó felhábo-
rodásod kedvles Snctnl, ám kiméld magiad s kü-
lönben is eridj a konyhára s nézz utána), 
hogy méltán megvendégelhessük Cador ba-
rátunkat, ki "már úgyis illetlenül hosszú 
idő óta ült itt száraz torokkal, fi pincébe 
se felejts hát lenézni, sőt oda eredj először 
s igyekezz mielőbb visszatérni a lele kan-
csóval. 

Quillemette: Igenis uram... Itt leszek 
nyomban, (ki) 

Colin: Barátom Cador!... Mit szólsz Jean-
net özvegyéhez és hűségéhez? 

Cador: Nem tagadom, Jeanne', fiatal öz-
vegye a te igazadat igazolja ó barátom, 
de ez nem dönt meg mégsem jobb hitem-
ben annál is inkább, mert nőd, a tiszteletre-
méltó Guillemette heves felháborodása vi-
szont elvitázliatatlanul mellettem szóland. 

Colin: Ha-ha! Engedj nevetnem, vagy 
legalább is mosolyognom, ó barátom! 

Cador: Mosolyod csak nem azt akarja je-
lezni ej Colin, hogy saját nőd hűségében is 
kételkedsz? 

Colin: fi filozófus nem tesz különbséget 
a maga és a mások asszonyai között: ó ba-
rátom. Nőm végtelen megbotránkozását lát-
ván, nagyon is van okom hűségében kétel-
kedni . 

Cador: Igen helytelenül cselekszel, Co-
lin. Nőd felháborodása igaz — és őszinte. 
Hűségéért kezem akár tüz'be tenni is haj-
landó volnék. 

CoUn: fizt ne tedd, ó barátom ! Ke-
zedért k á r ^ n n e . Figyelj rám! Sokkal egy-
szei übten is meggyőződhetünk nőm hűsé-
géről. 

í2ador: És miként véled ezt cselekedni ó 
Colin? 

Colin: Próbára tesszük Guillemettet. Hogy 

hogyan, azt is mindjárt megbeszéljük, (kö-
rülnéz) De nem itten. Itt avatatlan fülek is 
meghallhatják, (feláll) Jer könyvtáramba, 
ott kényelmesen meghányjuk-vetjük a ter-
vet. (jobbra kimennek) 

(Pár másodperc szünet.) 

II. JELENET. 

Guillemette boroskancsóval a kezében be-
lép. 

Guillemette: Itt a bor! (körülnéz) Co-
lin! Cador! Hol vagytok? (az ajtóhoz megy) 
Jeitek hát ! I t t a bor. 
(Colin, Cador be. Leülnek az asztalhoz. 

Guillemette nem akar leülni.) 
Cador: Szépséges és erényes Cuillemette, 

szerencséltess meg' s ül j le te is velünk. 
Guillemette: Leüljek? (Colinra néz) 
Colin: Teljesítsd hát barátunk kérését! 
Guillemette: (leül) 
Cador: Emelem poharam a láz úrnőjére, 

(kocint Colinnal, Cuillemette nem akar 
inni) Te nem akarsz inni ó Guillemette? 

Guillemette: (iszik) fi kedvedért Cador, 
de csak kedvedért. Mert egyébként semmi 
kedvem borozgatáshoz, fi Jeannot özvegy 
álnoksága még egyre dúlja lelkem nyugal-
mát. 

Cador: (újra önt) Felejtsd ó Guillemette 
egykori barátnőd' s ürítsük pohaiunkat a 
barátságra, mely engem elszakíthatatlan 
hozzátok kapcsol. Férjedhez, s hozzád — 
de mi légyen ez? — Uram teremtőm! — 
Guillemette! — Tekints fér jedre! Sápadt, 
mint a hold!... Barátom!... Colin!... Mi 
van veled? (hozzáugrik) Beszélj ! 

Guillemette: Jézusom ! 
Colin: fi sz/vem!... itt!... végem van... 

(összerogy) 
Guillemette: Istenem!... J a j ! (sir)... Se-

gítség!... Segits ó Cadór!... Ugy-e, csak 
elájult?!.. . J a j ! Mondd hát! 

Cador: (vizsgálja) Erősítsd meg szived 

Gl ADOLF 1 
cipőnrui iQzn B u d a p e s t , 
IV., Kossuth Laios-u . 4 . 
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Guillemette!... Férjed és barátom (köny-
nyeit törli) nem él többé. 

Guillemette: (férjére rogy) Irgalmas Is-
ten! Meghalt?!... Nem... az nem lehet!... 
Hisz néhány perce még itt ült;, nevetett. 
Colin! Colinom!... Nyisd fel szemed! Nézz 
rám ! Ä te Guillemeltedte ! Ugy-e, hogy 
csak alszol? Nem válaszol! Karja mere-
ven hull a lá?! Megőrülök! (haját tépi, si-
kongat) Colin! Kelj fel!... Kelj fel hát!... 
Nem mozdul... (megragadja a kényêrkést) 
Akkor liât én is meghalok. 

Cador: (elveszi' a kést Cuillemeltetől) 
Fájdalmad szent nékem ó barálncm. De ha-
láloddal nem támasztod föl a holtat. Jer, 
segíts inkább a kerevetre emelni. 

Guillemette: (nem is hallgat Cadorra) Ó, 
én szerencsétlen ! Egy percre még asszonyok 
legboldogabbika, s most földre sújtott, el-
tiport féreg ! Ó Colinom ! Hát itt hagytál? 
Magamra? De nem ! Nem maradok ma-
gamra... Itt lészel körülöttem halálomig. 
E perctől fogva csak a gyásznak élek, me 
lyet éretted gyászolok ó Colinom, férjek 
és emberek legjobbika ! (zokog) 

Cador: Fájdalmad szent nékem ó Cuille-
metíe, de úgyis, mint hallottad s magad 
barátja, úgyis, mint orvosod kérlek, tö-
röld le könnyeid s jer és segiits inkább a 
holtat átkutatni ! Mig1 élt, gyakorta han-
goztatta előttem, hogy végrendelkezését ott 
őrzi szivén. 

Guillemette: (oda sem figyel) Ó férjek 
emberek legjobbika, miért tetted ezt ve-

lem? (jajgat) 
Cador: (egymaga a kerevet rö líalyezi ba-

rátja holttestét, majd átkutatja ru tá já t ) 
ft! Megvan... Itt van!... (árkus papirt vesz 
zlő, olvassa) Földjeim, marliáim, házaim... 

Guillemette: Ó férjek, s emberek legj-
obbika, miért tetted ezt? 

Cador: ...és mindennemű vagyonom két-
larmadát Cador barátomnak hagyom... 

Guillemette: Ó férjek s emberek leg;ob-
-ika (felfigyel) ...hogy, mondod ó Cador? 
íétharmadát te kapnád; s én csak egyharma-
lát?... 

Cador: (tovább olvas) Egy harmadának 

első harmadát a cselédség kapja. 
Guillemette: Hogy mondod ó Cador?! 

Még egyharmada sem enyém egészben? 
Cador: (tovább1 olvas) Egy harmadának 

második harmadát a város szegényei kap-
ják. 

Guillemette: (kitörve) Naftát ez már csak 
még sem szép Colintól!... hallatlan disz-
nóság! Ezt érdemeltem hát szerelmemért?! 
De nem! Ezt nem hagyom ennyibe. Panaszt, 
teszek végrendelkezése ellen. Nem bánom, 
Tudja meg l á t a világ, mit eddig tapin-
talból rejtegettem. Hogy bér jó ember volt, 
kötnivaló bolond. 

Cador: (fejcsóválva) Minő súlyos szavak 
ajkaidról ! 

Guillemette: Igenis! Kötni való bolond 
volt. Már életében száz jelét adta annak, 
hogy nem beszámítható. 

Cador: De Guillemette ! 
Guillemette: A!... Te véded őt?... Ér-

tem... Azt hiszed, elkerülte tán figyelmem, 
mint liálóztad be mézes szavaiddal?! Már 
rég' sejtettem, hogy e hő barátság aljas célt 
takar. Ez volt az liât? Hogy birtoka rád 
hagyja!? De korai még örömöd, Cador. 
Téged is bevádollak a bölcs bíráknál, hogy 
ismervén, kihasználtad férjem baját . 

Cador: 0 , Guillemette. Ha engem nem is 
kímélsz, kiméld holt férjed, a férjek és em-
berek legjobbikát! 

Guillemette: Eli, ha ugy vesszük, nem is 
volt oly jó. Bolondságától eltekintve is sok 
hibája volt. Tul sokat bölcselkedett s ke-

veset törődött ve'em. Kerülte az embere-
ket. Sosem kisért el sétáimon. Fukar volt 
hozzám és gúnyolódó. S íme most még 
gonosz is és szívtelen, ó a hálátlan«!... Gaz-

ember!... Hitvány! Ripők! Egy harmadénak 
harmadát hagyja rám! No, de várj csak! 

Cador: Mégi egyszer kérlek ó Guille-
mette, kerüld a botrányt! Találhatunk eset-
leg más megoldást. 

Guillemette: A\ás megoldást?!... Mi-
lyent? 

Cador: Békés megoldást ó Guillemette. 
Immáron 10 éve járok házadba, nemde? 

Guillemette: Igen. Tiz éve éppen. 

bidëï) ÍWf — •VDE-aRCSz /nr -KOBcsonoi 
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Cador: S nem gondolkodtál e még raj ta 
Guillemets, hogy vájjon miért? Nem érez-
ted-e, hogy nem férjed iránti barátságom 
volt csupán, mely házatokhoz vonzott? Nem 
érezted-e, ó Guillemette, hogy a mérhetet-
len tisztelet, melyet irántad érzek, sokkal 
inkább vonzott, mint a barátság? 

Guillemette: (ránéz) Ó ne beszélj igy Ca-
dor! 

Cador: Sőt nem is csak tisztelet, sokkal 
több annál. 

Guillemette: De Cador ! 
Cador: Bocsáss meg érte Guillemeíte! 10 

éve, hogy csodállak és szeretlek. És... és 
Guillemette, ó légy nem, s megmarad há-
zad, birtokod, s igérem minden kívánságod 
is teljesül mellettem! (megfogja a kezét) 
most végre itt az alkalom; tégy boldoggá 

Guillemette: De Cador! Ily váratlanul! 
Alinö meglepetés ! 

Cßdor: Tán idegenkedsz tő:em szépsége; 
Guillemette? Hidd el, nincs igazad! Hig 
gadt vagyok és jóakara u, csöndéi» s fiatal 
is még. Legalább 10 évvel fiatalabb, minf  

Colin volt szegény. -, 
1 Guillemette: Ó Cador! Dehogy is idegen 

kedém tőled. Most mér bevallhatom, sok-
szor pihent meg tekintetem széles válla-
don, százszor is elgondoltam, hogy mennyi-

vel különb is vagy, mint Colin. Szebb, 
szellemesebb, okosabb. 

Cador: Ó Guillemette, enyém leszel hát? 
(átfogja) 

Guillemette: Tied Gábor, (a halott felé 
pillant) De — itt — ne. — Engedj. — 
(Cador mégiis megcsókolja) Te drága! 

Cador: Meglásd mily boldogak leszünk! 
De most pecsételjük meg az eljegyzést, 
(tölt a boroskancsóból, kocint Guillemette-

vel) 
III. JELENET. 

Cador: Szerelmünkre! (oldalához kap) Ja j ! 

Guillemette: Az Istenért!... Mi oz?!... Te 
is rosszul vagy? 

Cador: J a j ! Ja j ! Ja j ! 
Guillemette: Borzasztó! Előbb' a férjem, 

most a vőlegényem ! 
Cador: A lépem ! Ja j ! Ja j ! Ja j a lépem ! 
Guillemette: Mégi jó,, hogy csak a léped. 

Az tud ltommal nem halálos. Várj csak, vau 
itthon néhány szerem. Egyik tán használ. 
(Orvosságos üvegeket vesz elő.) 

Cador: J a j ! J a j ! Hiába. J a j ! Most még 
jobban nyilai. 

Guillemette: Majd megsimítom puha ke-
zeimmel. Tán az használ. 

Cador: J a j ! Ja j ! Borzasztón szenvedek. 
Guillemette: Szegény ember ! és gyakran 

bánt iJéged e b|aj? 
Cador: Néha sirom széléiig,visz. J a j ! J a j ! 
Guillemette: És nincs gyógymód mely eny-

hülést szerezhet? 
Cador: Já j a j j ; de csak egy. 
Guitlemette: És melyik az? 
Cador: Csak az hasznáfl, à Guillemetie, ja, 

Ijajj ! — ha egy frissen megholt ember or-
rát teszem szenvedő oldalamra. 

Guillemette: Tessék?!... Hogy mondod??! 
Furcsa gyógymód ! ! 

Cador: Ja, j a j j ! Nem is oly furcsa, ja j j ! 
— És biztos. 

Guillemette: De hisz ez lehetetlen ! 
Cador: Ja j ! Végem van ! Pedig e mód 

biztos, s egyszersmind en korra használ. 
Guillemette: Lehetetlenség!!... azaz... ha-

csak nem... 
Cador: J a j ! hogy tüzel ! — De azéri még^e 

folytasd ó, Guillemette! Inkább meghalok, 
mintsem, hogy legjobb barátom orrát kíván-
jam... Jajaj j! . . . igen... érzem mindjárt vé-
gem lesz. ^ 

Guillemette: Ha ugy vesszük, tán nem 
is volna bün ! Ép azért, mert legjobb bará-
tod volt. Meg osztán csak nem utasítják visz-

H i n d â R t i H k a p h a s ? t 
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szia a mentiek kapujából, azért, mert orra 
második életében valamivel rövidebb leszi, 
mint volt első életében! (Egyik fiókjából 
előveszi holt férje borotváját.) 

Cador: Nem ! nem ! Soha ! Inkább megh-
halok. Nem birnám végignézni. 

Quillemette: Ugyan! Ne légy oly nytil-
szivíl! Kis nyisszantás az egész és készen... 
(Ä borotvát köszörülve, Colinhoz közeledik, 
felhúzza a lepedőt, mellyel előzőlegi a a ha» 
lottat letakarta, megfogja férje orrát és a 
borotvát megsuhogtatja.) 

Colin: (Hirtelen felegyenesedik, egyik ke-
zével, orrát védi, másikkal megfogja a jberet-
vát.) Pardon, néz! Az orrom hagyd békén 
Iiü Guillemetfem ! Atra még szükségem lesz, 
remélem jó pár évig1. 

Guillemette: (A rémülettől megmeredve) 
Colin!... Colin!!! Te élsz!? (Lerogy.) 

Colin: Ha megengedi asszonyom... És 
ezentúl ne szidalmazza annyira a fiaial 
Jeannot özvegyét!... Az ön terve az a 
nyisszantás felér avval, hogy egy patak med-
rét megváltoztassák. 

Guillemette: Bocsáss meg, ó, Colin! Bo-
csáss meg!! (sir.) 

Colin: Jól van. Megbocsátok. De most 
eredj előlem. 

Guillemette: (félrevonul.) 
Colin: (Cadorhoz) Nos Cador !... Ez im 

a női hűségi. 
Cador: Neked volt igazságod bölcs Colin. 

Csak azt nem értem, hogy mégis megbocsá-
tasz Guillemettenek. 

Colin: Miként ő cselekedett vón helyébe 
minden asszony és a bölcs nem tesz különb-
séget a maga s a mások asszonyai közt. 

(Függöny.) 

Höigyfodrászat ondulációval, hajmosás, manikür, szép-
ségápolás és fagykezelés. Mérsékelt árban, elsőrangú 
munka. Tanítványok teljes kiképzésre felvétetnek. Cim: 
Szántóné, VI . , H o r n Ede-utca 12. sz> 

A &ásmesterét£ 
Évikéje 

Nekünk is meghozta az uj év az olvasók 
jó kívánságait, jöttek kártyák és képek Pest-
ről, vidékről és a külföldről, de a legkedve-
sebb, üzenetet Kréna Évi küldte, a házmeste-
rék Évikéje, a Kazinczy-utca 51-ből. Azt irja, 
de különben mit mondjuk el mégegyszer ? 
Itt van maga a kártya, amely elmeséli, hogy 
a házmesterlakások szive még most is, éppen 
ugy, mint ötven év előtt és száz év múlva 
a színházért dobog. Erről beszél a Kréna 
Éviké újévi kártyája, amelyet a maga naiv 
kedvességében elteszünk a színházi roman-
tika dokumentumai közé. 

Éviké nyugodt lehet, Várkonyi megkapja 
az újévi jókívánságot, ami pedig Henny Por-
tent illeti, mi is csókoltatjuk. Talán akad 
valami jó lélek, aki a redakció csókját az 
Éviké csókjával együtt átadja neki. 

ÚJÍTÁS. Bakk-játékosnak, 
ha poentőr, nincs nagyobb 
gyönyörűsége, mint mikor a 
bank ujit. Ez ugyanis annyit 
tesz, hogy a poentőrök el-
szedték a bankot és a ban-

kár, hogy az üzemet tovább folytathassa, 
kénytelen friss pénzekkei megtömni a kasz-
szát. Ezt a kis szakoktatást azért kellett előre 
bocsájtanunk. hogy érthetővé tegyük a követ-
kező kis históriát. 

Az Otthonban karácsony előtt találkozik 
két újságíró. Mondja az egyik : 

— öregem, egy borzasztó nagy szívességre 
kérnélek. Látod, holnapután itt a karácsony 
és én szeretnék a kisfiamnak falovat venni. 
Adj nekem kölcsön kétszáz koronát. 

A karácsony és a faló szent dolog, a kol-
léga kiveszi a tárcáját és szó nélkül átutal 
kétszáz koronát. 

Egy félóra múlva, ugyanott. A kölcsönkérő 
ismét félrevonja a mecénást és izgatottan 
a fülébe súgja : 

— Kérlek szépen, légy szives, ujitsd meg 
nekem a falovat. 

Parfumerie Kertész: K. M. T. 
Illatszer különlegességek üzlete 
Budapest, IV., Bécsi-utca 2. sz. 

Legfinomabb francia parfümök kiméivé kaphatók 

N Ő I R U H Á K A T 
művésziesen alakit modellek szerint. 

FÜREDI BELÁNE angol, francia nöi divatterme. 
Kossuth-Lajos-utca 
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MÉSZÁROS ALAJOS EMLÉKEZETE. A 
Nemzeti Szinház korán elhunyt kedves mii-
vésze, Mészáros Alajos emlékezetére, va-
sárnap délután előadást rendeznek a Nem-
zeti Szinliázban, amely alkalommal a Con-
stantin abbét adják elő. WlasstXs Gyula bá-
ró kormánybiztos és Ambrus Zoltán igaz-
gató készséggel fogadták el Gabányi László 
ötletlét, hogy a Nemzeti Szinház ilyen szo-
morú alkalmakkor, egy-egy előadás jövedel-
mét a liáltramaradottaknak juttassa. A szin-
liáz egy-egy művésznője ül a jegypénztárnál, 
aki a felülfizetéseket köszönettel nyugtázza. 

JÁTSZIK A DIREKTOR. Színigazgatók 
rendszerint nőm igen engedhetik meg ma-
guknak azt a luxusti, hogy egyszersmint szí-
nészek is legyenek. Eddig csak Sebestyén 
Gézla játszott a direktorok között. Ö is csak 
ritkán, amióta direktor. A Revü Szinház 
legközelebbi újdonságának Strauss Bálkirály-
nő/é-nek előadásában azonban maga Szir-
mai igazgató is jelentékeny részt vesz és 
igy mint színigazgatónak és színésznek egy-
szerre lesz nagy sikere. A női főszerepet 
Honti Hanna, a Revü egyre népszerűbb 
primadonnája fogja játszani, a darabot a 
kiváló főrendező Tihanyi Vilmos rendezi. 

LEGÉNYNÉZÖ. Hétfőn mutatta be az 
Intim Kabaré u j műsorát, amely gazdagság-
ban és sikerben az előző műsort is felül-
inulfa. A vezető darab ezúttal is operett, a 
cime «Legénynéző», szövegét Harmath Imre 
zenéjét Magyar László irta. A női főszerepet 
természetesen Szeiess Elza alakítja. Nagy-
szerűen énekel és pompásan táncol. Partnere 
Simonyi Dezső, aki egy puccert ad. Ked-
ves szerepe van az operettben még; Betegh 
Böskének és Vigh Miklósnak is. Komédiát 
irt azi u j műsorba Lakatos László, cime: 
«Báró ur». A szellemesen finom kis da-
rabban Nagy Adorján a Nemzeti Szinház 
tagja lép fel vendégképpen. A « Báró ur» 
egyetlen női szerepét László Böske játsza 
kitűnően. Kivágó alakítással tűnik ki a La-

katos darabban Rónay Géza,, a kabaré ren-
dezője. A műsort mégi két tréfa és egy blüett 
egészíti ki. Az egyik tréfát Lengyel István 
irta, a cime: Számlácska. A másikat Pajzs 
Elemér, a cime «Látogatóban». A bliiett 
Kalmár Tibor és Magyar László, munkája 
és a fényűzési adóról szól. Mindhárom da-
rabban nagy tetszést keltenek Medgyasszay 
Hajnalka, Kürthy Teréz1, Patkós Eszti, Né-
met Nándor, Arányi József, Tihanyi Oszkár. 
Különösen jók a januári műsor szólói. Sze-
iess Elza, Wessel y Ili, Betegh Böske, Lász-
ló Böske, Németh Nándor, Vigh Miklós 
adják elő ezeket a szólókat. 

GARDOS KORNÉLIA január 22-én sza-
való-estélyt rendez a Musica kamaratermé-
ben. A műsoron Ady, Babits, Göthe, Bound-
laire-versek szerepelnek. 

ALLANDÓ KABARÉ TARSULAT SZOL-
NOKON. Fővárosi művészekből szervezett 
állandó kabaré nyilt meg január 6-án Szol-
nokon. Igazgatója Halmai Vilmos az is-
mert nevű komikus. A Kabaré tagjai: Sza-
lontai Ferike, Góth Rózsi, Cobor Ernő, Hal-
mai Vilmos, Pallos János, és Boross János. 

A DEÉSY FILMEK kapcsán két film-
tehetséggel ismerkedhetünk meg. Az egyik 
uj ember Mészáros Gyula (André Leon) a 
Deésy filmek szerelmes színésze. Kitűnő 
megjelenés, finom játéka, rendkívüli ele-
gancia jellemzik. Már eddig öt filmen ját-
szott vezetőszerepet, mindegyikben nagy si-
kert aratott. A másik Arany Ferencz ope-
ratőr, aki eddig is jóhangzásu nevet vivott 
ki magának, de most a Deésy filmeken egé-
szen különlegeset produkált. A Deésy fil-
mek ragyogó tiszta, úgyszólván plasztikus 
fotográfiái, mind Arany Ferencz munkái, 
ki ezekkel a felvételekkel a külföld legkivá-
lóbb operatőrjeivel is fölveszi a versenyt. 

MOZIHUMOR címen Gábor Jenő tehet-
séges Iwmorista, vidám mozifüzetet adott 
ki. A csaknem százoldalas kis kjönyv a 
filmélet tipikus alakjait figurázza ki ötle-
tesen. Ara 35 korona. A «Színházi Élet» 
boltjában kapható. 

Fanyvesfi Henyhért 
áll. kép. fogász iqtezete Budapest, IX., Ráday-u. 5 
(Kálvin-tér mellett) Telefon 111—48. Az intézet 
nyitva reggel 9—6-ig. Prospektust dijment. küld 

gondos és lelkiismeretes kezelés melleit készit angol 
gyárlmánvu amerikai kaucsukba foglalva, uj rendszer 
ezerini az alábbi árakon : 
M ü f o g a k k a u c s u k b a f o g l a l v a K 150 
„ R e f o r m " syst , m i i f o g . . . . K 2 5 0 
A r a n y k o r o n a 22 k a r . . . . . . K 709 
Fogfisztitás, amerikai fogápolás, fehérítés. Ezflst-, ce-
ment- és porcellánplombák mérsékelt áron. 
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SZ.ÖLCÖSI és iCCEIN 
IV., Hajó-uica 16. (Sülő-u. sarok) 

doni selyem és angol szövet 
különlegessegek 

Műkedvelők 
Ä «C» IRODALMI ÉS MŰKEDVELŐ 

TARSASAG 8-án müvészestét rendezett. Je-
lesen töltötték be szerepüket Dvorák Vilma, 
Bohgár Manci, Pavlik Erzsi, Róna Alisz, 
Iván Nusi, Sziklai Miklós, Erdős Géza, Ti-
ber István, Sátán Pál és Horváth Sándor. Az 
est kiemelkedő pontja volt D'Albini Mary és 
Sugár Lucie szereplése. A rendezés körül 
elismerésre méltó munkát végeztek C. Nagy 
Gyula, aki egyben szellemesen konferált is 
és Tibor Iván. A zongora kíséretet tökéle-
tes játékkal töltötte ble Schamburg Pál. A 
műsor valamennyi számát a társaság tagjai 
irták. 

A WESELÉNYI ÖNMOVELÖ ÉS SPORT-
KÖR» 9-én tartotta első kabaréját, amely-
lyel már is igen szép sikert aratott. Nagyon 
tetpzjett Haraszti Erzsébet, Szabó Gábor, 
Dimer Lajos, Dugovits Hugó, Kovács Frici, 
és Kováts Vilmos. Friss Viktor, Sárai Tusi, 
Kováts Frici és Ferraió Albínó, akik az 
est legjobb szereplői voltak. A rendezést 
Friss Fivérek végezték hozzáértéssel. 

A D . G. T. Óbudái hajógyárnak «Tisztvise-
lők köre» december 1-én kabaréval egybe-
kötött dálestélyt rendezett Dr. Slaeke István 
karnagy vezetése alatt. A kabarérészben a 
szereplők a legjobbak voltak, mégis kiemel-

jük Tinkay Etel kiforrott játékát, Szedlácsek 
Mariska természetes és Müller Ida kedves 
egyéniségét. A sikerhez Tóth Irma, F erbrich 
Lajos, Hönich Henrich, Lindmayer István, 
Fridenczy Ágoston és Braunz Henrik is 
hozzájáiultak. A rendezés Ferblich Lajos 
szakavatott és gyakorolt kezéig dicséri. A kör 
minden hónapban a magyar kulturát támo-
gató műsorral előadást tart. 

A «DUNAHARASZTI ÖNKÉPZŐKÖR» 
Szilveszter estélyén igen nagysikerű kabarét 
rendezett. A sikerben különösen Pataki Ma-
tildka, a Matossy testvérek, Burján Imre, 
Szçllôsi Ervin, Tóth Károly, Szubota Béla 
osztozkodtak. Külön dicsérhetjük meg: Ma-
rossy Lajos elnököt, Turóczy József főren-
dezőt, akik munkájukkal az est közönségének 
teljes megelégedését nyerték el. 

4 órai tea 
Kitűnő vacsora 7 ór tói 

a T-E-A-H-Á-Z-B-A-N 
Rémi szálloda 

Jó z se f- körút 4. 
Japán különlegességek 



S Z Í N H Á Z I E L E ! 39 

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

megőrzésére nem vállalkozunk.) 
Cavallini. 1. 1912-ben lépett a szinipályára, 

2. 23- 3. Zsigmond-u. 20. 4. Milanóban- 5, 
Siófokon. — R. R. Rózsahegyi iskolája. VIII; 
Népszinház-u. 22. — Sz. M., Győr. Bécsben 
van. — Filmdramaturg. A filmirfüvészeti 
évkönyvben megvan, tessék a kiadóhivata-
lunkban megrendelni. — F. Tussy. Az előbbi 
üzenet Önnek is szól. — Színészetért ra« 
jongó. Legalább 4 középiskola kell. — Szőke 
Gaby. Nirschy Emília klasszikus ténckönyve 
a Színházi Élet kiadóhivatalában kapható. 
— Z. Rózsi. 1. Nyáron. 2. 3. Nem színésznő 
4, Nem. — G. Lajos. 1. Rózsahegyi iskolája, 
2. Ugyanott. 3. Évközben is be lehet irat-
kozni. — Németh János, színművész. A 
kifejezett jókívánságot köszönjük és mi is 
hasonlóval viszonozzuk. — fllarc. 1. Baross-
utca 8. 2. Igen. 3. Ügyvéd. — Kis kíváncsi. 

ízeplö, májfolt, pattanás és arc 
tisztátlanságok ellen. Ideális arc 
ápoló. Ara ï ï korcn? 

Főraktár 

RáczGy.Jőnos 
gyógyszertára 

K i s k u n t a 
n 

KÖLCSÖNKÖNYVTÁR 
Budapest, VI., Andrássy-út 6. 

100,000-nél több magyar, német, francia, angol könyv 

H A M I S FOGAKAT d r b 3 5 K - é r t 
veszek és Ábf vniinbnt Wysohogrod, Tisza Kálmán- tér 1 0 

CftSZElEriEI Levelezőlap hívásra Jüväk. 

IFŰZŐjaUitflSOH f HERAPIA füzöszatonjában 
legolcsóbban % Nagymezö-utca 14. 

V y FÉRFI ÉS NŐI CON- / ' . - f > 
* FECTIO OSZTÁLYA 

A LONDONI 
THE ANQLO-HUNQARIAN CORPORATION LIMITED 

MAGYARORSZÁGI VEZÉRKÉPVISELETE 

BUDAPEST, VI!., ßQHÄSHY-U. 1 2 . 

P O L O S K A , E G É R 
R A D I K Á L I S A N E S Z K Ö Z Ö L 
I . 1 1 6 - 5 5 

1. 24. 2. 10. 4. Vörösmarty-u. 78/b. 4. Külső 
Kerepesi-ut 28. 5. Nem volt színésznő. — '<'. 
Manci, Debrecen. 1. Színpadi és családi 
neve. 2. 24. — Curiosa. 1. „Per Günt". 2. 
Barna Károly. 3. Amerikai vállalkozó. 4. 
Nem. — Baby. Tessék őt a színháznál fel-
keresni, szívesen fogja fogadni. — Éva. 1. 
Mindegyik megfelel. 2. Csak magyarul tessék 
irni. — Gituc!. 1. Lehet beiratkozni még. 2. 
Szerencse kérdése. — Vadrózsa. Király-u. 
102, 2. 23. 3. Britannia-szálló. 4. Dohány-u. 
62. 5. Báró Aczél-u. 3. — V. ft. A filmmű-
vészeti Évkönyvet tessék megrendelni. — 
Tüzpróba. 1. József-körut 19. 2. Rökk Szi-
lárd u. 6. 8. Törzs Jenő. 4. Színésznő a fe-
lesége. — «Margitkám«. 1. Szidónia. 2, Mar-
git. 3, Egyelőre nincs. 4. Igen. 5. Nem szí-
nésznő. — Felsőbb diákok. Medea. Tragé-
dia 5 felvonásban. Irta : Grillpazzer, Fordí-
totta. Ambrus Zoltán. Első előadása 1887. 
november 4-én volt a Nemzeti Színházban. 
Személyek : Kreon—Szacsvay Imre, Kreuza 
— Hegyesi Mari, Jason—Nagy Imre, Medea 
—Jászai Mari. Gora—Hetényiné, Amfiktüo-
nok követe —Pintér. 

I 

a l e g n a g y o b b v á l a s z t é k b a n 
HANGSZEROTTHON 

F E K E T E M I H Á L Y 
gramofon osztályában 

BUDAPEST, JÓZSEF-KÖRUT 9. sz. 

Uj SARCIPŐK, sár- és hócipő-javítások 
BŐRCIPŐ-TaLPALAS € I I MM IVAL 

Neumannál, VI., Nagymező-u. 44. 

Szakorvosi 
VII. Dohány-utca 39. 

r e n d e l ő 
i n téze t . 

Rendel: U - I és 4 - 7 órálí 

E S P A T K Á N Y I R T Á S T 

DITRICHSTEIN 
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Ssrin&ássí r e f í v é n y 

Megfejtési határidő 1920 január 18. 
A megfejtést lapunk 1921. évi 5 számában 

közöljük. 
A megfejtők között a következő dijakat sor-

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

bonbon 
II. dij : Egy kotta 

ill. dij : Egy fénykép 
A Színházi Élet 1921. 1. számában közölt 

rejtvény helyes megfejtése: „Bucsukeringő." 
Helyesen fejtették meg 639-en. 
Az első dijai Gecse Terike (Akácfa-u. 56.), 

a második dijat Hackspacher Nusi (Ferenc-
tér 10.), a harmadik dijat Erdélyi Vilcsi 
(Felsőerdősor u. 18,) nyerték meg. 

Szerkeszti : INCZE SÁNDOR. 
Kiadja 8 .Színházi Élet' r.-t 

A „Király-Színház" bejárata melleit 
WEIHER HARlSNyßHÜZ 

K I R Â L Y - U T C A 7 3 . 

tarija vaktáron a legnagyobb 
színválasztékot a legfinomabb 
harisnyákban. - ÉSzirésznők 
barisnyaszállítója 

Hamis fogakat i í ** — 

piatinát > l ^ g 

ékszert 
S ^ « f j ^ 
S a ^ K S « 

g — - T ^ N 

Hranyat ~ " " , 1 , - I L J = 

Ezüstöt to ^ OS 
Cigarettatárcát Cfí 1 CO ce M M .1 S 
dísztárgyakat 

Te le fonon Is megrendelhet i 

A Z UJSÁG-ot 
Telefonszámok: József 16*26. József 13.35 

B r i l l l á n s o k a t , g y ö n g y ö k e t , p la t inát , é k s z e r e k e t 
mindenkinél drágábban vesz SZEKELY EMIL ékszer-
üzlete Budapest, Király-utca 51. Terézteinplommal szem-
ben, Címre tessék figyelni. — T e l e f o n J ó z s e f 10B-35 

BriSHünst aranyat, ezüstöt, platinát és 
ékszert l e g m a g a s a b b 
n a p i á r b a n veszek 

SINGER J., Egyetem-utca II. Telefon 124 21. I 
S z a b n i , v a r r n i í a n i i o k 
magántanulóra tanköny-
vem kapható, varrónőknek B. Q E 1 Q E « ETELNÊL, 
tanítónőknek külön tanfolyam K á r o l y - k ö r u t 10. s z á m 

ifÜHTOR ÉS HEIEHEH 
VI»., E r z s é b e t » k 5 r u t 5 6 . t /4 . 

HÁZASSÁG? Kérje 212 es bizalmas ki-
mutatást megfelelő partiek-
ról adatokkal, arckéDekkel, 
Davidovit» Erzsébet-körut 17 

Minden szó beiktatása 3 K 
Vastag betűvel 6 K APRÓHIRDETÉSEK Felvétel: Erzsébet-köruí 29 

A „Színházi Élet" kiadójában 

HÁZTARTÁS 
Konyha-edények óriási vá-
lasztékban. Olcsó árakban 
kaphatók László Kálmán vas-
kereskedésében, Király Szín-

házzal szemben 

üTöTTs 
„Unió" mindent fest, tisz-

titlegszebben, legjobban 6 nap 
alatt. Gyár-telep VI., Kmetty-
utca 15. sz. fiókok a város 
főbb pontjain. 

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

Vörösmarty-utcában. 

A Fővárosi színházak, ma-
gyar könyvtár, olcsó könyv-
tár, modern könyvtár, tevan 
könyvtár, Athenaeum könytár 
összes eddig megjelent kö-
tetei megszerezhetők a „Szín-

házi Elet"-nél. 

Bárd és Rózsavölgyi kará-
csonyi zenealbumok besze-
rezhetők a „Színházi Elet" 

boltjában. 

Levelezőlap újdonságok 
megtekinthetők a „Színházi 

Élet" könyvesboltjában. 

A „Nemzeti Színház" műso-
rában megjelent összes szá-
mok megrendelhetők utánvé-
tellel is a „SzínháziÉletnél". 

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





e n t r * 




