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Kislány, elolvastam a levelét é s rög-
tön kiszabom a penitenciáját ; százszor 
fogja leirni egymásután a következő 
mondatot : 

„A hiúság, a mulatozás és tetszelgés 
vógvát mind beir ja oda fönn a vigyázó-
angyal a fekete könyvbe, melyben a 
földi kislányok magaviseletéről a kalku-
lusokat följegyzik." 

Apa, a méltóságos tanácsos ur, most 
már állandóan az ünnepi redingotjában 
jár, mert többi öltözékéből már évekkel 
ezelőtt kikopott ; anyus, akit annak ide-
jén csengős szánon hoztak föl Irsáról a 
jogás/bálba, tizesztendős pongyolájá-
ban végzi a takarítást, mert cselédbérre 
egy szegény tanácsos fizetéséből nem 
tellik : a kicsikék csak vasárnap kap-
nak hust ebédre és Margitka felcipőben 
jár most is a váci-utcai leányiskolába ; 
Magécska, pedig, a legidősebb leány, 
aki már mind a nyolc gimnáziumot el-
végezte, tehát tekintélyes férfiak által 
hivatalosan érettnek deklaráltatott, négy-
oldalas levélben sirja el nekem, az ide-
gennek, azt a keserűségét, hogy csak az 
újságokban olvashat a halottaikból' fel-
támadt nagybálokról, hogy nyomorult 
pénzkérdések miatt nem mehet el a 
Vigadó nagytermébe, hogy sohasem lesz 
báliruhája, táncrendje, kotillon-táncosa, 
mint az édesmamája-korabeli lányok-

nak, hogy a havas, muzsikás, álom-
éjszaka csillogását nem fogja magával 
vinni anyóka korának kályhája mellé, 
melynek parázsa közt a fiatalság meséi 
fe l támadnak. . . 

J4a most csakugyan az a szigorú 
gyontató-pap volnék, akinek levele sze-
rint fest, könyörtelenül leíratnám Ma-
gácskával a penzumot, a tetszelgés bűnös 
vágyáról s a Bousset-atya ékesszólásá-
val fejtegetném a világi hiúságok haszon-
talan voltát, a kötelességeket, melyeket 
földi életünkben mindnyájiínknak telje-
sítenünk kell s a lemondás gyönyörét, 
mely mindenesetre Istennek tetszőbb él-
vezet, mint a szupécsárdás, vagy a fran-
cia négyes. Oh komoly kis nő, akiről 
pecsétes okirat bizonyítja, hogy a máj-
bajos tudósok egész sorozata praecla-' 
rá-nak minősítette, hát Magécska, az 
átlagból messze kiemelkedő leány is 
angolbajuszos fiukra, lármás cigánymu-
zsikára, drága és haszontálan báliru-
hákra, titokban súgott bókokra, tüzes 
arccal lejtett valcerekre és egyéb eféle 
haszontalanságokra tud gondolni, mikor 
apa kénytelen volt lemondani a dohány-
zásról, mikor a kicsikék száraz kenye-
ret vesznek az ozsonna-táskájukba, 
mikor anyus, fejfájás ürügye alatt min-
den meghívást visszautasít, mert régi 
selyemruhájában már nem mehetne tisz-
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tességes társaságba? Kislány, kislány, 
nem fél, hogy csakugyan magéra hara-
gítja a felhőgályákon tul figyelő angyalt, 
aki a cakkos és simára fésült leányfejek 
fölött virraszt? 

Ezt mondanám, ha a szigorú gyón-
tatóatyák pápaszeníén keresztül olvas-
nám a levelét, de mivel a szomorúsá-
got annak idején elfelejtették belecso-
magolni a földi podgyészomba, 8 mivel 
tisztes korom s ősz hajam s meghig-
gadt életfilozófiám ellenére is gyógyítha-
tatlanul együttérzek a fiatalokkal, hét 
büntetőpenzum helyett egy halk imád-
ságot ajánlok Magácskának és mind a 
többi szomorú kis leánynak a mennyek 
azurkékségében virrasztó jó Istenhez, 
egy halk imádságot az éjszaka sötétsé-
gében, hogy tegyen mégegyszer csodát, 
mint a bibliai korban, amikor még szen-
tek és próféták jártak a földön. Ö meg-
teheti, amit halandó ember — akár dip-
lomata, akár költő, akár hadvezér — 
most meg nem tehet : leszállítja a csip-
kék és a selymek árét, irgalmat vará-
zsol a cipészek és a szabónők szivébe, 
apostolokká változtatja az árdrágítókat 
s újra azzá teszi e világot, ami a nagy 
roppanás elölt volt; kedves és jókedvű 
mulatsággá, melyet csak a késő aggkor-
ban megérkező halál szakított meg. Ö 
az egyedüli, aki uj sacco-öltözetet adhat 
apának, selyemruhát anyusnak, sonkás 
kenyeret, csemegét a kicsikék ozsonna-
táskájába és a fiatalság ragyogását 'a 
Magácskához hasonló kis teremtések-
nek, akik tizennyolcéves szivükben az 
aggastyánok szomorúságát hordják. Az 
emberek, akik a nagy vérfürdőt rendez-
ték, nemcsak viruló életek millióit törték 
ketté, hanem a maguk soha vissza nem 
térő fiatalságát is elrabolták. A bálhoz, 
a virághoz, a valcer ezer édességéhez, 
a szupécsárdás tüzéhez, a titokban sú-
gott bókhoz, az egész káprázatos tün-
dérálomhoz Magácskának épp annyi 
joga van, mint nekünk véneknek volt, 
akik egy boldogabb korban táncoltuk a 

kotillont a Vigadó nagytermében. Ránk, 
öreg bűnösökre, nem hallgat a jó isten, 
de ha a Maguk égő, fiatal szive feléje 
fordul, bizonyosan újjáépíti a lerombolt 
világot, melyben nyolc forint volt a báli-
cipő és ötven forint a báliruha, mely-
ben a cigány tusst húzott, ha öt forin-
tot dobtak a tányérjába s melyben gá-
láns lovagok vezették föl a kislányokat 
a Vigadó márványlépcsőjén. 

Jogászbál, szinészbál, maszkabál, böl-
csődei táncfüzérke, jótékony nőegyleti 1 

piknik, — istenem, ha Magácska ezt 
mégegyszer vissza tudja imádkozni a 
mullból, hát én újra beállok báli ripor-
ternek, mint harminc évvel ezelőtt s 
magam viszem el újra a nyomdába a 
lányok, az asszonyok és a lady patro-
nesszek névsorát. Lesznek-e mégegyszer 
olyan idők. mikor a szegény miniszteri 
tanácsosok és egyéb lateinerek kisasz-
szonyai is uj báliruhában fognál̂  tán-
colni a Patikárus Ferkó dobogója előtt? 

Somlár Zsigmond 
Belvárosi Színház : A buta ember 

tAngelo fotografia) 
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A testámentum képei elevenedtek meg elfoglalta a színpadot, épugy, mint a müvé-
péntek este a Várban, ahol Sebestyén Géza szet minden ágát, a biblia is háttérbe szorult 
színtársulata bemutatta Rostandnak nálunk és csak nagy ritkán szerepelt, mint egyes 
eddig sehol nem adott alkotását, a Samárjai filozófiai tárgyú munkák kerete. Példa erre a 
asszonyt. A Sasfiók és Cyrano ihletett lelkű nagy munkák közül Faust, Ember tragédiája, 
költője ebben a munkájában a biblia egyik Milton Elveszett paradicsoma stb. A költők 
leggyönyörűbb jelenetét viszi színpadra. A és írók nem mertek ehhez a témához nyúlni, 
megváltó szentséges és jó-
ságos alakját glorifikálja, 
emberi szivünkhöz hozza 
közelebb a színészek já-
tékán keresztül, azokat a 
misztikusnak tetsző jele-
neteknek egyikét, amelye-
ket a biblia Krisztus éle-
téből megörökitelt. A leg-
nehezebb és legszenteb 
feladatok egyikét vállalja 
magára a költő, amikor 
a világirodalom legna-
gyobbjai által is nehe-
zen megközelíthető témát 
viszi színpadra. Krisztus 
alakja, mint drámai hős 
csak a legrégibb passzió-
játékokban volt gyakori. 
Ebben az időben 'szinte 
kizárólag csakis vele fog-
lalkoztak, mert az embe-
rek lelkét a vallási kérdé-
sek, a túlvilági hangula-
tok töltötték be. A keresz-
ténység hódító éveiben 
különösen ez a módszer 
szolgált a tanítás, oktatás 
és elterjesztés eszközéül, 
mert a ttömegek szívesen 
hajlottak a költői poéti-
kus színes jelenetek állal 
megfestett erkölcsösség 

felé. Amikor a társa- Toronyi L. Imre és Füzes Anna 
dalmi kérdések tömkelege Várszínház : „A samariai asszony" (Angelo totográfi 
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mert nem 'alélták meg a formát és hangot, 
ahogvan beszélni lehet róla. Rostand azon-
ban lírikusnak és drámaszövőnek egyaránt 
mester. tehát a bibliai tárg\u történetnek 
könnyedén meg tudta adni a stílusos szín-
padi beállítását,. 

Nálunk tizenkét esztendő óta hever Telekes 
Béla fordítása, amelynek célja annak idején 
az volt, hogy a Nemzeti Színházban kerül-
hessen színre. Ezután a hosszú várakozás 
után Sebestyén Gézához jutott a darab, aki 
nagy ambícióval és készséggel vállalta a 
szinrehozatalt. Mindjárt meg kell mondanunk, 
hogy ezt a művészi törekvést a bemutató 
előadáson a legteljesebb siker koronázta. A 
samárjai asszony története ugy hatott az ódon 

levegőjű Várszínház falai között, ahogyan azt 
a köliő elképzelte. 

Amikor az első felvonásban felgördült a 
függöny. Szihem városénak látképe tárult 
szemeink elé Jákób kútjával. Vízhordó asz-
szonyok tere-ferélnek a kut körül, amikor 
arra halad és a kútnál megpihen Jézus, ta-
nítványaival együtt. Az asszonyok szidalmak-
kal főgadják az Ur fiát, aki a rossz szót 
jó szóval viszonozza és ellenállhatatlan lelki 
erejével megtéiiti a samárjai asszonyokat. 
Különösen hat Jézus szava Photinére, a leg-
bünösebb samárjai nőre, akivel még társnői 
sem akarnak szóbaállani. Még a korty vizet 
is megtagadta Krisztustól, amikor kérte tőle 
és Krisztus szavai után átszellemült hiltel tér 

meg és rohan a városba, 
ahol mintegy próféta be-
szél és hirdeti Krisztus 
igéit. 

A második-Jelvonásban 
Szihem vásárterén prédikál 
Photiné az összegyüleke- t 
zett népnek. A legnagyobb 
meglepetéssel hallgatjak 
az uj igéket épen annak 
a nőnek ajkáról, akit a 
város vénei arra ítéltek, 
hogy elhagyja a város 
határát. Photiné csodála-
tos szavakkal meséli el 
Krisztus tanításait, olyan 
átszellemült és meggyőző 
erővel, hogy a nép maga-
tartása szavainak hatása 
alatt teljesen megváltozik. 
A tömeg azonnal elhatá-
rozza, hogy Photiné veze-
tésével felkeresi Jézust 
Jákób kútjánál. El is in-
dulnak és a 'haimadik fel-
vonás ismét Jézus köze-
lében, a bibliai kut mellett 
történik. Photiné elmondja, 
hogy miképen hódította 
meg a népet, akik áhítato-
san borulnak Krisztus elé. 
Krisztus boldogan öleli 
magához a megtért embe-
reket és ég felé emelt 
tekintettel tanítja őket a 
Miatyánkra- Az uj keresz-

Harasztos Gusztáv, Füzes Anna, 
Szecskő Ferenc, Toronyi L. Imre 

Várszínház': .A samáriai asszony" (Angelo fotografia) 
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tények ismétlik a szent imát és boldog 
lélekkel ölelik magukhoz az igazi ke-
reszténység, az emberszerető nagy nemes 
érzés tanát. 

Ezt a gyönyörű költeményt Sebestyén Géza 
művésziesen stílusos előadásban hozta szinie. 
Szántó Mihály, a Várszínház tehetséges fia-
tal karnagya kisérő zenét állított össze a cse-
lekményhez Bach, Havdn és Händl muzsiká-
jából, amely szinbólikusan kiséri végig a 
darabot. Vágó Géza alkalmazta szinre az 
eredetiben széttegozott cselekményt és ugyan-
csak ő rendezte az előadást kiváló művészi 
érzékkel és intelligenciával. 

Telekes Bela fordítása valósággal kongeniá-
lis az eredetivel. Ami ritmus, költői képek 
hulláma, sorok, . mdületes párbeszédek és 
mindenekfelett válogatott, emelkedett stilus. 

Ez a fordítás nagy mértékben hozzájárult 
ahhoz, hogy az eredeti munka' szépségei tel-
jes mér-tékben érvényesüljenek. 

A rendezés minden jelenetben mélységeket 
hozott ki, egységes, drámai cél felé törekedett 
az előadás és a színészek játéka, bár csep-
pet sem szorította háttérbe a művészi egyé-
niséget, mindenütt a köllő céljait igyekezett 
elősegíteni. 

Egy kiváló színész Toronyi L. Imre vendég-
szerepelt Jézus szerepében. Örvendetes, hogy 
egy fiatal színészünk ilyen nagy intelligenciá-
val, ilyen biztos színpadi fölénnyel és ilyen 
komoly elmélyedéssel tudta megjeleni eni Jé-
zus alakját. Orgánuma csupa bensőség, csupa 
sziv, érzés, alakja, arcberendezése teljesen 
ráforrnálódtak erre a szerepre. Tudott meg-
győző erejű lenni, tudott magával ragadni és 

Dózsa István, Kohári Pál, Füzes Anna, Marthon Aranka, Herasztos Gusztáv, Szily Sándor 
Várszínház: „A samáriai asszony" 

(Angelo fotogratia) 
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fanatizálni. Szinte áhítatos hangáiéiban fi-
gyelte a publikum és még akkor sem ocsú-
dott fel ebből az érzéséből, amikor a füg-
göny már lement. A címszerepet a színház 
kiváló drámaiszinésznője Füzes Anna játszotta, 
sokszor méltatott művészetének bőséges meg-
nyilatkozásaival. Alakító szerep ez az asz-
szony, amelyet Rostand elképzelt és amelyet 
a biblia előirt. Vigyázni kell a színésznőnek, 
nehogv profén sablonokba tévedjen, nehogy 
elfeledkezzék az évezredekről, amely a cse-
lekménytől elválaszt bennünket. Ezt a felada-
tot kitűnően oldotta meg Füzes Anna Érez 
tette a bibliai levegőt, az isteni milieut és 

főképpen az alak erkölcsi rendeltetését. Má-
sodik felvonásbeli nagy jelenetében különö-
sen mélységes drámai erővel játszott. És min-
den színészi erénye mellett kiemelendő a ter-
mészetesség, amelyet az ilyen szerepekben 
a legnehezebb eltalálni. Az előadási többi 
szereplője is mind a helyén volt. Czakó Pál. 
Dózsa István és Koháry Pál ; Ábrahám, Izsák 
és Jákob szerepében kitűnő alakításokat nyúj-
tottak. Harasztos Gusztáv, mint Azriel nagyon 
jól játszott. A római százados szerepében 
mér figurájával is igen jól hatott Pajor Ödön. 
Huszár Károly, Tamás Benő, Róna Valér, 
Bacsányi Paula kisebb szerepekben stílusosan 

illeszkedtek az előadásba* 
amely értékes és komoly 
sikert hozott a nagyon 
áldozatkész és irodalmi 
eredményekre törekvő igaa-
gatónak és társulatának. 

HAZA-
CSALJÁK 

A MŰ-
VÉSZT. 

Harsányi 
Zsolt kis 

— fia András, 
az elmúlt héten ünnepelte 
a születésnapját- Nagy 
ünnepi uzsonna volt Har-
sányiéknál, melyre hiva-
talos volt az egész mű-
vész- és iró-gyermekvilág. 
A stár a gyermekek közt 
a kis Lubinszky Tibor 
volt, akit szájtátva hallga-
tott a vendégsereg, ami-
kor csodás históri kat 
adott elő külföldi mozifel-
vételekrői- Harsányi And-
ris nagyon büszke volt 
előkelő és híres vendégé-
re. A búcsúzásnál beje-
lentette neki. hogy a jövő 
hónapbban lesz a neve-
napja, az akkori uzson-
nára is okvetlen elvárja. 

— Nem tudom, hogy jö-
hetek-e ? — mondta Lu-
binszky psylanderi póa-
zal — a jövő hónapba» 
Olaszországban filmezek. 

Andris elszomorodott, 
de gyorsan megvigasztal-
ta Bazilidesz Maria kis 
fia: 

— Majd hazacsaljuk a 
művészt — mondta — 
egy darab tortával... 

Kálmán Sári, Bacsányi Paula, 
Marthon Aranka, Lóránth Edit 

Várszínház : „A samáriai asszony* (Angelo fotografia) 
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Magyar világ 
Bécsben 

Gyöngyi László, a nagyszerű Gyöngyi 
Izsó fia, nemrég tért haza orosz hadifogság-
ból s mint olyan emberhez illik, aki öt esz-
tendőn keresztül nélkülözte a színházat, 
nyakig vetette magát a világi örömökbe. 
Miután Pesten mindent megnézett, Bécsbe 
szaladt. S onnét irta a Színházi Élet egyik 
munkatársa számára a következő, érdekes-
ségekben gazdag levelet. 

* 

Kedves Barátom, emlékszel még. mikor 
Vladivosztokban együtt ültünk az Olimpiá-
ban, s mindenki magvarul beszélt, emlékszel-e 
hogy a Nikolszk Usszuriszki kerti orfeumban 
még az orosz lányok is magyarul énekeltek? 

Emlékszel-e ? Eszembe jutottál most Bécsben, 
ahol szintén mindenki magyarul beszél. Sé-
tálok a Kártnerstrassén, a hátam mögött két 
ur beszélget magyarjl és természetesen jó 
hangosan. 

— Hova megy ma este ? Jöjjön a Rolandba. 
Fedák játszik. Azt mondják nagyszerű. 

Szóval, amint látod, az utca magyar, leg-
alább pesti magyar. 

Este a Rolandban. Igazgató ; Sarkadi Ala-
dár. Sláger : Fedák ! Hét az is I Valami cso-
dálatos, nagyszerű a sok orfeumi együgyűség 
után egy kis operett, amiben Fedák játszik. 
De hogyan ? Mindenki előtt négyszer öltözik 
félóra alatt, aztán megríkatja és megnevetteti 
a publikot — az orfeumi publikumot ! ( Egy 
francia chansont énekel, aztán egy angolt 
— a Smilest, a jó öreg, amerikai slágert — 
aztán jön egy német dal és aztán vége az, 

Kohári, Kálmán Sári, Szily, Bacsányi Paula, Toronyi L. Imre, Loránth Edit 
Várszínház ; „A samáriai asszony" 

(Angek) fotografia) 
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előadásnak, de a közönség nem megy el, 
hanem tapsol. 

Rónai Licivel, a Magyar Szinház kedves 
kis Licijével ülök és tapsolunk. Fedák észre 
vesz minket oda mosolyog. Beküldőm a név-
jegyemet az öltözőbe, aztán magam is be-
megyek, Fedák a régi, a kedves, bájos Fedák 1 
Jól érzi magát, tanul szorgalmasan olaszul 
és németül. Argentínába akarják vinni. Min-
denkit üdvözöl. 

Tiz óra. Gyerünk a Feminába, talán még 
látunk valamit I Meghiszem azt ! Féltizenegy-
kor lép fel Beregi! 

Két verset szaval. Két komoly verset és a 
közönség visszafojtja a lélegzetét és a leg-
könnyebb művészet csarnokában, a foxtrot-
tozó, barrai teli, vulkánon táncoló Bécsben, 
éjje! féltizeneg>kor egy zsúfolt nézőtér meg-
hódol egy komoly magyar művész előtt. A 
barban találkozom Beregivel, siet haza, várja 
a családja. 

Másnap este a Renaissance-ban megnézem 
a Geständniss-t. A főszerepet Beregi játssza. 
Nag> on tetszik az. előadás, sietek az öltö-
zőbe, kéidem Beregit hogyan szerezhetném 
meg a fordítási jogot ? 

— Milyen nyelvre ? i 
— Magyarra ! 
Beregi néz rám mint valami csodára, az-

tán elmondja, hogy ez a darab már ment 
vagy szászor a Vígszínházban a „Szerelem 
vására" cím alatt. Hiába no, a legjobb dol-
go' at elforditoiták az orrunk elől, mialatt mi 
kulturát csináltunk a távbl keleten. Bereginek 
fényes dolga van. Ket helyen is játszik, sze-
retik. Theodor Toger, egy nagyon tehetséges 
író, akinek a Volkstheaterben „Anette" cimü 
drámája műsoron van, most ir egv uj dara-
bot, a főszerep Bereginek készül és a dara-
bot az a szinház kapja meg, amelyikben 
Beregi játszik. 

El akartam menni a Carltheaterbe Kosáryt 
és Királyt megnézni. Nincs jegy. 

— Kérem beülök én a zenekarba is, mon-
dom a pénztárosnak. 

— Ott sincs már hely. 
— A kulisszák mögött ? 
— Ott sincs hely 1 
Igy tehát a szó szoros értelmében hely 

szűke miatt nem tudok Buttykay operettjéről 
beszámolni. 

Bécs farsangol I Egyik redout a másikat 

éri, egyik fényesebb mint a másik. Jelszó : 
nincs értéke a pénznek, tehát' szórjuk ! Hol-
nap lesz az operában egy bál az öreg nyug-
díjas színészek javára. Páholy : 20.000, azaz 
húszezer korona. Hiszen nem olyan nagyon 
sok, de azért talán mégsem já ja. hogy ilyen 
helyárak mellett már egy hete elkelt az ösz-
szes jegy. Csak az a vigasztaló, hogy a pénzt 
nyugdijasok kapják. 

Általában mondhatom, hogy Bécsben je-
gyet kapni legalább is olyan nehéz, mint 
Pesten fát. Jeritza asszonyt szeretném meg-
hallgatni, de a legravaszabb fortélyok segít-
ségével sem tudok jegyet szerezni. Bemegyek 
a Grabenen egy jegyirodába, talán ott kapok. 
Dehoçy kapok, szóba sem állnak velem. A 
kisasszonyok és a vevők egy úrra bámulnak, 
aki kottákat vásárol. Mit csináljak? Én is 
bámulok! Az ur felnéz — és most jön az 
én fényes elégtélelem a kisasszon>ok előtt — 
az ur rámmosolyog és azt mondja : Szervusz! 
Jacobi Viktor volt ! Átjött Amerikából „szét-
nézni". Jó sora van, roppant népszerű, irt 
egy csomó uj operettet — azt hiszem ta-
vaszra már kapunk belőlük. 

Voltam az Imperial, Karlton, Ritz, Grand-
Hotel és tudja Isten, még milyen barban, 
mindenütt ugyanaz a kép ! Egyik helyen 
több a magyar, mint az amerikai, angol, 
olasz, lengyel és francia; másik helyen vala-
mivel kevesebb, — de mindenütt és minden-
hol találkozhatsz magyarral-

Most itt ülök a kávéházban — hiszen én 
is pesti vagyok, nem is ülhetek máshol — 
és a koratavaszi napfényben eldefiliroz előt-
tem az elegáns, könnyelmű, kedélyes Bécs ! 
Nagy a nyomor, sirnak a lapok, nem telik 
kenyére, nem telik meleg ruhára, tehát a 
szegény jó bécsiek nem esznek kenyeret, in-
kább egy cockteilt isznak és a szegény szép 
bécsi nők csak atig-alig vannak felöltözve. 
Egy kis bundácska, de csak derékon alul 
érő, egy kis szoknyácska, de csak térdig érő, 
egy selyemharisnyácska, egy félcipőcske, de 
csak bokáig érő és a férjnek egy kis adós-
ságocska, de csak a füle botjáig érő. 

Gyöngyi László 

Az egyéniség kifejlődése már a művészet, 
az alkotás virága. Aki a maga művészetében 
már egyéniség, az nem kezdő többet. 

Dr. Várady Antal 
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Elmentünk megnézni, mit csinálnak 
a ligeti nyári attrakciók télen? Itt 
számolunk tie felfedező utunk szen-

zációs eredményéről : 
Jancsi és a felbek 
Mindenki ismeri Jancsit. Molett alakján-

aranypikkelyes trikó feszül, ugy énekel kezé-
ben gitárral a volt Barokaldiban, amelynek 
most ö az egyik igazgatója. Polgári nevén 
Morgenrothnak hívjak. Négv gyereke van, a 
négy gyerek is artista. „The 4 Jancsi" — 
ahogv a programmon áll. Jancsinak a Szondy-
utcában van szép négyszobás lakása. A fa-
lakon koszorúk, a kredencen piros tojás és 
krampusz, az asztalon Tolnai világtörténelem. 
Az előszobában ott lóg az aranypikkelyes 
trikó. Délben megyünk Jancsihoz. Így civil-
ben, asztrakán sapkával a fején, olyan, mint 
égy háziúr. A nyakkendőjében óriási aranytű, 
rajta f-lirás : „Kolozsvár kedvencének!" 

— Télen elköitöm, amit nyáron keresek — 
mondja Jancsi —• Ezenkívül pihenek. De 
csak újévig mert újév ulán kezdődik a do-
logidő. Minden délelőtt kijárok az arénába. 
Ezelőtt külföldre és vidékre is ellátogattam 
telviz idején, de most ez baio-i. Annál is 
inkább, mert nyáron a cirkuszban sok ha-
zafias dolgot énekeltem. Éppen most kaptam 
fenyegető levelet megszállt területről, hogy 
ha lemerészelek menni, felkötnek. 

— Hogy mit csinálok itthon ? Gyakorlom 
magam az énekben. Nagyon szeretem a ze-
nét, nézze ' milyen szép gramofonom van. 
Akar hallani egy jó Jancsi számot ? — Sok 
időm elmegy a meteorologiával is. Öt hő-
mérő van a házamban és két barométer. így 
januártól kezdve mindennap korán kelek és 
kiállók a gangra megnézni a felhők járásét. 
A falhők a legjobb időjósok. Megmondják 
mikor jön a tavasz, mikor lehet nyitni a 
cirkuszt ? 

Zoli disznótoron van 
Zoli, a Fővárosi Cirkusz híres törpéje, 

vagyis Hirsch Zoltán ur a Bulyovszky-utcá-
ban lakik egy elegánsan bútorozott féreg-
mentes udvari szobában. Hogy a szoba fé-
regmentes és elegánsan van bútorozva azt 
Reiszne'-től tudjuk. Reiszné a Zoli szobaasz-
szonya. Nagyon dicséri a szobát és nagyon 
dicséri a Zolit-

— Egy valódi gavallér kérem, egy gálánt 
úriember. És a legnagyobb Don Juan a Bu-
lyovszky-ulcában. Sajnálhatja, hogy nem 

Morgenroth a felhőket nézi . . . 
(Papp felvétele) 

beszélhet vele személyesen. De ilyenkór té-
len a szüleinél van Pécsen, disznótoron. 

— Aztán sokáig tart még a disznótor ? 
— Bizony kérem néha októbertől márciu-

sig ! Nagyon jó gyomra van a lelkemnek! 
Max Burton - az élő aquarium 
Nyár-utca. Rozoga földszintes ház Egyszo-

bás lakás. A nyirkos hidegben vékonvruháju, 
fáradt arcú öreg artista jön elénk. Botra tá-
maszkodva biceg és félénken hajija meg 
magát. 

— Saly Imre vagyok 
A hangjában megkap valami. A mozdu-

latai finomak, elegánsak. 
— Kedves nejem Ciliké. 
Törékeny alakú, vékonyarcu asszony, akit 

bemutat. Az ócska bútorok, ruhák közö t 
egészen furcsán fest ez a házaspár, minlha 
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más sorsból cseppentek volna ide a Nyár-
utcai tömerflakásba. 

És csakugyan Saly Imre bdszélni kezd s 
szavaiból az artislaélet minden tragikuma 
felzokog. y 

— Művésznevem Max Burton. Kardnyelő 
vagyok és élő aquarium. A mutatványom : 
élő halakat és békákat nyelek le. megiszom 
ötven pohár vizet és az egészet szökőkút 
alakjában adom ki. Negyven éve dolgozom. 
Voltam Bamum-nál és a hires Buffalo Bili-
nél. Az egész világot bejártam. El van is-
merve, hogy jobb vagyok Mortonnél, a fran-
cia aquariumus embernél is. Még sem be-
csülnek, mert magyar vagyok. Alig kapok 
szerződést, igy kell nyomorognom a beteg 
lábammal és a beteg feleségemmel. Nyáron 
még kapok néha munkát, télen majdnem 
hogy/ éhen halok. Minden héten professzorok 
röntgenezik a gyomromat és valósággal cso-
dának tartanak. És nincs egy télikabátom, 
nincs egy kalapom. A tél a mi legnagyobb 
ellenségünk. Az ember, pláne ha öregedik a 
halált érzi. Én is alig vagyok el és néha bi-
zony sirva gyakorlom el a napi ötven pohár 
vizet. . . 

— Mindennap inni kell szegénvnek, hogy 
ki ne jöjjön a gyakorlatból — mondja Salyné. 

— Csak mér a tavasz jönne I Márciusban 
kimegyünk mama a Római fürdőhöz békákat 
fogni . . . 

Itt egy percre felragyogott Max Burton 
szeme. De a másik pillanatban mér fuldokló 
köhögés rázta a vézna testét. A félelmetes 
kardnyelőnek egy szó a torkén akadt és majd 
megfulladt tőle . . . 

Gerard vadászik és 
iitbagyja Magyarországot 
Nem lehet elhinni, hogy az a komoly szűk-

szavú fiatalember, aki intervjut ad nekünk 
I 

Max Burton és neje 
iPapp felvétele) 

egy Máriabesnyői villában : Gerard, Buda-
pest kedvenc, a legnépszerűbb és leggro-
ieszkebb pesti bohóc. 

— Holland születésű vagvok — mondja 
németül. — Iskoláimat Amsterdamban, a 
gimnáziumot Franciaországban végeztem. 
Párisban maturáltam ott jártam az egye-
temre is. A viltg összes nyelveit beszélem. 
Magyarország a második hazám, tizenkét 
éve vag>ok itt, sajnos már nem sokáig. A 
nyárra mér olyan kevés fizetést Ígérnek, 
hogy ki kell vándorolnom. Én rendes ember 
vagyok, nekem szezonban annyit kell keres-
nem, hogy télen is megélhessek belőle. Fájó 
szivvel megyek el innen, ahová annyi emlék 
füz-

— Hogy mit csinálok télen ? Itt lakom 
Máriabesnyőn Talolta ciikuszigazgató, leg-
jobb barátom házában, Kedvenc passzióm a 
vadászat. Ez az egyetlen sport, amelvet nagy 
szenvedélylyel űzök. Aztán olvasok. Ropoant 
szeretem az irodalmat, kedvenc iróim Dumas 
és a német Courlhs Mahler. 

Muki a gummiember — 
aki papnak készült 
Muki a gummiember a Rózsa-utcában la-

kik. Mikor belépek hozzá éppen ebédutáni 
pihenését végzi, vagyis nyakbavetett labakkal 
ül a széken cjgarettázik es újságot olvas. 
Mikor észrevesz, két keze között kidugott 
fejjel néz rám, egy pillarat alatt talpon van 
és csinos, mosolygós arca, széles nevetésre 
derül. Csupa vidámság a gummiember. foly-
ton nevet. Még a neve is olyan nevetős : 
Muha Ferencnek hivják. 

- Én télen nagyon jól élek — mondja — 
egész nap alszom, vagy az ágyban próbálom 
a békaugrást. De ez nem erdekes, inkább 
azt tessék meghallgatni, hogy lettem artista? 
Bizony engem papnak nevellek a szüleim. 
Már minisztráltam is a templomban. De ti-
tokban mindig a Barokaldiba jártam. Ott 
lépett fel akkor Meck Ferenc, a világhírű 
gummiember. Ugy megtetszett nekem a mu-
tatványa, hogy lassan megtanultam. De ev-
vel nem elégedtem meg. Mikor már a Meck 
egé<z műsorát tudtam, odaalltam a Barokuldi 
elé és előtte produkaltam magam. Egészen 
addig, míg Meck Ferencnek egyszer fülibe 
nem jutott a dolog. Akkor egv este kijött a 
cirkuszból és alaposan helybenhagyott egy 
vasruddal. Erre a sikerre rögtön leszerződte-
tett az öreg Stern bácsi egy hatvani vándor-
cirkuszhoz. Most a leghíresebb gummiembe-
rek közé tartozom. 

H csodapókból moziszinésznS létt 

Három napig is elbeszélne egyfolytában 
Muki a gummiember, ha nem kellene tovább 
sietni. A riport következő állomása a csoda-
pók A nyáron a „La tindi la tando" cimü 
mutatványos bódéban lépett fel. Megtudjuk, 
hogv Krausz Ellinek hivják és a Szövetség-
utcában lakik. A Szövetség-utcai lakásban a 
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Krausz Elli — a csódapók 
(Papp felvétele; 

legfiatalabb Krausz, egy szimpatikus szőke 
ur fogad. 

— Mindjárt jön a pók — mondja — most 
öltözködik. 

A pr k tényleg mindjárt jön. És mi majd-
nem mindjárt elájulunk, olyan elegáns, N\a-
kán, kezén arany karperecek, direkt előkelő 
dáma lett belőle. 

— Kedves csodapók — dadogjuk — mit 
çsinél télen ? . . . 

— Hallja, ne froclizzon, egy frászt vagyok 
én a csodapók. Ilyen fiatal, hogy visszamen-
jek a ligetbe I Mo*t is csak azért voltam ott. 
mert a miénk volt ez a . la svindli". Én tizen-
hét éves vag\ok, moziszinesznő leszek, kü-
lönben is végeztem kegyeddel, mert az Arany 
operatőr vár a New-Yorkban. Itt van a nő-
vérem, a tetovált nő, főzze azt. 

fí tetovált nő 
bari nyát stoppol és sir 
Most ismerem meg csak a másik Krausz 

lányt, aki a sarokban ül és harisnyát stoppol. 
Csakugvan a tetovált nő. 

— Lili vagvok — mondja — illetőleg Bella-
Nella. Ez a nemzetközi nevem, mert én nem-
zetközi szám vagyok a Mascottban. Táncolok. 
Na ja, örökké nem lehet az ember tetovált 
nő a Vurstliban. 

Bella-Nellával itt furcsa dolog történik : 
sírni kezd.! 

— Azért lássa, ez az én tragédiám. Hiába 
nem szereplek már mint „tetovált nő", mégis 
mindig az maradok. Az egész testem tele 
mindenféle vacak rajzzal. Nem is dekoltál-
hatom magamat. A fene egye meg azt a 
napot, amikor két éves koromban Mexikóban 
vándorcirkuszszal utaztunk és egy vadállat 
telepingált ezekkel a marhaságokkal I Nem 
tudok ezektől a vacakoktól selyemharisnyát 
húzni. Átlátszik. 

Miss Morton 
A miss testszinü trikóban feszülő izmait 

gyakran megbámultam a Barokaldiban. Ifjú-
ságom legédesebb emlékei közé tartozott a 
a miss, aki nyújtón végzett mutatványokat 
és az egész Barcsay-utcai gimnázium szerel-
mes volt belé. 

Most viszontláttam a misst. Alsószoknyá-
ban és cvikkerrel, kályhát pucolt, sötét és 
szomorú bútorozott szobájában. Arcán ke-
serű ráncok szaladtak. Szó nélkül fordultam 
ki lakásából. 

A házmestertől tudtam meg, hogy Miss 
Mortont Böhm Márkusnénak hivják, özvegy-
asszony és abból él, hogy vasárnaponként 
:hantant kávéházakba jár produkálni magát. 

H halott ligeten át 
Némán botorkálunk a fotográfussal a ha-

lott Ligeten át, A ringlspilek redőnyei lehúzva. 

Muki, a gummiember 
(Papp felvétele) 
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A bonctani muzeumon tábla : „Csak oasdr-
nap van nyitva !" A mutatványos bódék apró 
tanyáit fütyörészve szaladgálja körül a ja-
nuári szél. Csak a Barokaldiból hallatszik ki 
emberi zaj. Benézünk Ketten vannak a po-
rondon. Egy f iaM gyerek lovon tornaszik, 
egy másik késekkel dobálódzik. Az istállóból 
lónyerítés és egy mély basszushang hallat-
szik : 

— Jó lesz, ha megnézi annak a lónak a 
lábát, Friedrich. 

A függöny mägül Schmidt direktor lép elő. 
— Március közepén nyilunk — mondja és 

fázósan huzza össze magán a kabalot. 
A cirkusz mögött zakatolva vágtat el egy 

személyvonat. 

Ali, aki elköltözött 

A Zöld vadász hátamögött állunk egy 
barakklakés udvaiban. Régi artistatanya ez. 
A kalauzo'ónk, egy kövér kis öregasszony, 
buz«ón magyaráz az istállószerü házakra 
mutatva : 

— Itt laktak valamikor az Ősbuda japánjai, 
az Angol-park szerecsenj i, a/Ián később a 
törpék. Telszelt ismerni a törpéket ? Kókay-
nak hívták az egyiket. Most már mind elköl-
töztek. Csak Ali van itt . . . 

— Ali — orditja a kövér kis örega>szony 
— Ali, maga vén gazember, nem mondtam, 

A szegény tetovált nő 
(Papp felvétele) 

hogy súrolja fel a konyhát, mire visszajövök 
a piacról I Lusta disznó, nem szégyenti ma-
gát, hogy s'emmire sem lehet használni ? 

Ali, a tüzevő; a liget réme, nem mozdul. 
Most vesszük csak jobbarr szemügyre- A 
szemei szomorúan lekin enek ránk, laba 
reszket, ajkai vonaglanak, az emberevő alá-
zatosan susogja : 

— Igenis, nagysád. 
Másnap megint elmentünk lefotografálni a 

négert. Nem talaltuk. Helyette a kis öreg-
asszony fogadott dühösen es káromkodva : 

— Elköltözött az este. Cédulát hagyott itt, 
hoéy nem bírja a klimát. Ravasz vén csirke-
fogó. Tudtam, hogy amint egy kis dolog lesz 
a háznál, megszökik. 

Szilágyi László 

Alcárcsalc a „Gót fiai" 
A Góthai Almanach mindent tud főurak-

ról és uralkodókról, a Színházi Élet Al-
manachja mindent tud színészekről és szín-
házról. Akármelyik lapját üti lel az olvasó, 
mindenütt valami szinházi érdekességet ta-
lál, mindenütt hires irók írásait olvas-
hatja. Aki- csak Budapesten valaki szín-
házi tekintetben, az mind1 megszólal a Szin-
házi Élet Almanach-jának hasábjain. Szín-
házi karcolatok, szinházi novellák, szinházi 
verjek, szinházi történetek, szinházi intimi-
tások, sőt még szinházi értekezések is van-
nak ebben a kedves könyvben, amelyet min-
den színház iránt érdeklődő ember szere-
tettel fogadott. Már maga az irók galériája 
is úgyszólván az egész magyar irodalmat 
reprezentálja. A következő neves irodalmi 
és szinházi emberek irásai sorakoznak az 
Almanacltban: Molnár Ferenc, Szomaházy 
István, Nagy Endre, Harsányi Zsolt, Szász 
Zoltán, Földes Imre, Lakatos László, Se-
bestyén Károly, dir. Hevesi Sándor, dr. 
Szalai Emil, Ferenczi Frigyes, Zsoldos An-
dor, Gács Demeter, Várnai István, Vér An-
dor, Andersen György, Bródy László. A 
színészek közül: Jászai Mari, Tanay Fri-
gyes, Garamszeghy Sándor és' még többen 
írtak kedves visszaemlékezéseket, verseket 
és egyébb cikkeket. Számos kép és rajz dí-
szíti a csinos kiállítású könyvet, amely 
mindezeken felü lmég a színészek lakás-
jegyzékét és egyébb szükséges és hasznos 
tudnivalókat közöl. Az Almanach ára har-
minc korona és a Szinházi Élet boltjában 
(VII., Erzsébet-körut 29.) kapható. 
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Vróbálfák a Bálkirálynőt 
Kissé szürke, kedvellen januári reggel. 

Ilyenkor legtöbb ember haragszik még az 
életért és hogy egyáltalán föl kell kelni. Az 
embernek eszébe jutnak a bajok, a szén, a 
fa, ami tömérdek pénzbe kerül és vizes, ? 
nő kalapja, meg sok minden. A Revü Szín-
ház müvészbejáróját még csupa morc medve 
nyitogatja és csapja be maga után nagy 
mérgesen. Hanem amikor az ember lemegy 
pár lépcsőn... á, milyen jó meleg van itt, az 

, ember érzi, amint a jótékony meleg végig 
bizsergeti minden pórusát s a hajnali pesszi-
mizmus fölolvad benne, aztán elpárolog s 
mire az ember a Kálmán titkár ur szobájá-
hoz ér, már ragyog a kedvtől. Az öltözők 
elölt kislányok kergetőznek, a színpadról 
zongoraszó hallatszik és egy bolondos kis 
refrén ragad az ember fülébe : 

Csibém, de furcsa lettél. . . 
Honthy Hanna és Kabos Gyula táncduettje 

ez Strauss Oszkár Bálkirálynő cimü operett-
jéből. Csibém, de furcsa lettél, éneklik a fo-
lyosón a kergetődző lányok és nemsokára 
egész Budapest teli lesz ezzel a legújabb 
slágerszámmal, amely különben nem áll 
egyedül a Bálkirálynő egyéb pompás számai 
között. Mert nem kevesebb, mint három nagy 
valcer, egy nagyszerű polka és egy sereg fi-
nom, szellemes melódia vonul föl az uj 
Strauss-operettben. 

Szirmai direktor drákói szigorral zárta el 
a próbát az érdeklődő újságírók elől. hogy 
a Bálkirálynő meglepetései idő előtt ki ne 
szivárogjanak. De azért már tudott dolog, 
hogy az operett első számú meglepetése 
maga Szirmai Imre lesz. Ha v,an valami, 
amit operettben klasszikusnak lehet nevezni, 
az mindenesetre a direktor legújabb alakí-
tása. A második számú meglepetés Orosz 
Erzsi zeneakadémiai növendék, akit Szirmei 
fedezett föl. 

A harmadik szenzáció Kabos Gyula, akit 
az Andrássy-uti Színházból hoztak el; hogy 
Willinek, a szerelmes kereskedősegédnek sze-
repét eljátssza, A figura mér magában véve 
hálás. Kereskedősegéd, mint operett-alak és 
Kabos, mint kereskedősegéd, A próbákon 
próbálnak komolyan maradni, de Kabos 
annyi ötlettel fűszerezi szerepét, hogy part-
nerei jobbra-balra dőlnek a kacagástól. 

A dísz-szerep Honthy Hannáé, aki egy 

drága kis masamódlányt játszik. Ez a kis 
masamód egy kényeztetett grófkisasszony öt-
letéből felölti a comtesse toalettjét és elmegy 
egy hercegi éstélyre. ahol azonnal ő lesz a 
bál királynője. A szerep olyan, hogy Honthy 
Hanna nemcsak ének- és tánctudását, de 
természetes, kedves humorát is csillogtathatja. 
Galetta az ifjú herceget játssza. Ö már her-
cegnél alabb igazán nem adhatja, amint 
ez egy igazi operett-bonvivanthoz illik. Fü-
löp Sándornak is hálás szerepe lesz. Gerols-
heim herceget fogja játszani. Nem kevésbbá 
hálás szerepe lesz a tehetséges Arany Til-
lának, Csemezy Ottinak és Boócz Rózsinak. 

Kálmán Lajos díszletei invenció és ele-
gáncia dolgában minden eddigit felül fognak 
múlni. Különösen az első felvonás divatki-
állitása lesz páratlan a maga nemében. De 
ugyancsak meglepetést keltő a második fel-
vonás bálterme is, valamint a harmadik fel-
vonásbeli lakosztály az Imperiál-szállóban. 

Az első elő-idás szombaton, 29-én lesz. 
Ezt megelőzőlee, pénteken a .Szilveszter" 
ötvenedik jubiláns előadását ünneplik. Tehát 
egymásután két ünnepi este. Vagy mit is 
mondunk ? Hiszen a Bálkirálynő minden 
este ünnepi hangulatban fog menni. 

BÁLKIRÁLYNŐ 
Hadd álljon ez a hir ma itt : 
A Bálkirálynő 
Táncra kérte fel Szirmait. 

BUFTI 

Miss Morton kályhát pucol (Papp felvétele) 
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Kié les» a Városi? 
Sohse emlegetfék jobban és többet, mint 

mostanában a Tisza Kálmán-tér óriási szín-
házat, amelyről különben most kitűnik, hogy 
nem is olyan nagy, mert hiszen sohsem fér-
nek be mindazok, akik be akarnának jutni. 
De nemcsak 'a Bucsúkeringő és a Zsidónő 
sikere folytén beszélnek annyit a Városi 
Színházról, de a bérleiére kiirt pályázat ré-
vén is folynak a vitatkozások ; kié lesz jö-
vőre a színház ? 

Faludiék. helyesebben mondva, Faludi 
Gábor részéről beadtak az ajánlatot. Amint 
értesülünk, az irás nemes egyszerűséggel 
arra hivatkozik, hogy a Faludi éra alatt mi 
lett az előzőleg teljesen elhanyagolt és beteg 
színházból, és Faludi Gábor késznek nyilat-
kozik, hogy az eddigi feltételek mellett to-
vább vezeti a színházat, amely egy adóssá-
gokkal terhes, deficites objektumból tekin-
télyes jövedelmi forrássá lett a város szá-
mára. Kétségtelen, hogy Faludiék sem fizet-
tek rá, de még kétségtelenebb, hogy a hoz-
záértés oly bizonyítékait adták, és a főváros 
oly jól érezte magát ebben a társas viszony-
ban, hogy igazán oknak kellene felmerülnie 
arra, hogv Budapest képviselete mégis in-
kább mással társul. Faludi Gábor egyébként 
nem agitál a maga érdekében, és Faludi 
Sándor, mint az atyja hivatott képviselője, 

Schmidtnél mór próbálnak 
(Papp felvétele) 

szépen dolgozik, mintha semmiféle]változás : 

ról nem lehelne szó. 
A Bucsúkeringő nagy sikere gyönyörű bi-

zonysága annak, hogy egy színház vezető-
jének mi mindenre kell gondolnia. Tessék 
csak visszaemlékezni, hogy az Ezüstsirály 
sikerének teljében elragadták a bécsiek Ko-
sáry Emmit és Király Ernőt; Péchy Erzsit 
már előbb vesztette el a szinház ; Kerényi 
Gabi egyáltalán búcsút mondott a színház-
nak. Fedák Sárira nem lehetett számítani 
idehaza. Már pedig primadonna nélkül ba-
jos operettet adni. És Faludiék megludták 
oldani ezt a kérdést Petráss Sári idehóditá-
sával. Erre persze most már könnyű azt 
mondani, hogy nem nagy kunszt, hiszen 
csak szerződtetni kellett a művésznőt. De 
csak benfenlesek tudják, mily nehéz volt a 
művésznőre csak rátalálni, és mennyivel 
nehezebb vele megállapodni. Aztán Pálmay 
lika beállítása az eg>üttesbe, D'Arrigo Kor-
nél felfedezése a nagy operett számára. 
Sziklai József szerepeltetése olyan tényezői 
a sikernek, amikhez ugyancsak egészséges 
direktori érzék kellett. Mi több, ott van a 
Buctúkeríngőben egy kis lény táncos sze-
repe. Arra is kellett megfelelő személyesítő. 
Ha a geniális Palásthy Irén itt lett volna ő 
játssza a szerepet. Honnan szerezhettek 
volna másikat ? És megtalálták a Vígszín-
háznál a kis Takács Klárit, aki a gyermek-
előadásokon tűnt fel, mint táncos szubrett. 
És a Vigszinházból vitték el Zátony Kál-
mánt, aki az orosz herceg ábrázolásával 
valósággsl szenzációt kelt. 

A Bucsúkeringő sikere mellett méllán illeti 
külön megemlékezés a Zsidónő sikerét. Vágó 
Boriska manapság a legkiválóbb magyar 
drámai énekesnők egyike, akitől még igen 
sokat lehet várni. Ocskay Kornél pedig EJe-
azar szerepében jobban, mint valaha, rá-
szolgált a »második Környey" elnevezésre, 
sőt tán megkívánhatja, hogy első Ocskaynak 
hívják. 

Most az Álarcos bálra készül az operai 
személyzet, amelyet uj diadalra visz Márkus 
Dezső főzeneigazgató. Operettejdonságró 
még sokáig nem kell gondoskodni, de ebben 
a tekintelben is már megkezdték az előké-
születeket. Faludiék különösen meg akarják 
mutatni, hogy ez a színházi év a legszebb 
sikerek szezonja a Városi Szintlázban. 
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(Altmann íe lv j 

A Kényes Risasssony dor Erzsi, Hajdú Ilona. Dohnényi Ernő, Né-
meth Juliska, Nagy Endre, Márkus Gábor és 
mások. 

Most a filmrevüt használja fel a Renais-
sance arra, hogy valami kis izelilőt adjon 
abból, hogyan szeretne, mihelyt lehet, egész 
estét betöltő irodalmi magaslaton álló dara-
bokból kitűnő előadásokat adni. 

Ez az izelitő Lakatos Lászlónak, a kitűnő 
színpadi Írónak „A kényes kisasszony" cimü 
eg\ felvonásosa, amely az egyfelvonásosok 
szokott igényeinek magasan feliette áll. Tör-
ténelmi miliőben játszó finom, érdekes darab 
ez, amelynek témáját nehéz volna egy-két 
szóban elmondani. Annyi bizonyos, hogy 
ragyogó téma, Lakatos páratlan színpadi 
készségével és dialektikájával megirva, izgal-
mas. forró, érdekes, fordulatos. 

A kis darab gárdája a legjobb nevekből 
áll. Adrienne de Mentpensier szerepét Né-
meth Juliska játssza, Egy kulturált, finom, 
sokrétű, érdekes nőalak ez, aki háromnegyed 
óra alatt a lelkiállapotok viharos skáláján 
táncol végig. Az egvik partnere Virányi Sán-
dor, aki egy talpig férfi, erőszakos, impozáns, 
brutális zsoldos katonát játszik. A másik 
partnere egy uralkodó gróf gáláns és elegáns 
alakiéban TnrHnu Ottó. Vrínnné R7 or^-zjjg 

Gyárfás Dezső koszorúkkal borított koporsója 

Mintahogy a telivér paripa türelmetlenül és 
idegesen toporzékol indulás előtt, épen ugy 
türelmetlenkedik a Renaissance, a Télikert 
helyén épült gyönyörű szinház, amely már 
nem győzi várni, hogy színházat játsszék. 

A vacsora utáni szinház, amelyet a Re-
naissance vezetősége meg akar valósítani, 
a tízórai színházi záróra keserves idején nem 
nyílhatott meg. A társulni kitűnő erői munkát-
lan fájdalomban szemlélték boldog kollégái-
kat, akik más színházakban egyre-másra 
aratják sikereiket és kiélhetik művészi ambí-
cióikat. De a zord záróra, meg az áldatlan 
pörösködés, amelyet a háztulajdonos (Wa-
bitsch Lujza, van e, ki e nevet nem ismeri?) 
indított az ifjú színházi vállalkozás ellen, 
szárnyát szegi — remélhetőleg már csak rövid 
ideig — annyi buzgóságnak, művészi tervnek 
és lelkes szándéknak. 

A Renaissance ebben a kényszerű hallga-
tásban nem tehet egyebet egyelőre, mintu 
filmelőadásaiban a legjobbat adni, amit adhat. 
Igy született a filmrevük ötlete, amelyek a leg-
előkelőbb nivóju számokat csatolják ráadásul 
a naponkénti utolsó filmelőadíjíhoz. Az eddigi 
revükben olyan nevek szerepeltek, mint Sán 
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legjobb komikája, egy udvarhölgy életteljes 
figuráját alakítja, Kabók Győző pedig egy 
mulatságos udvarmestert játszik. Hóhér is 
van a darabban, még pedig lényeges formá-
ban : ezt Fábián Mihály személyesiti. 

De aztán még egy érdekessége van a szín-
lapnak : a darabot Lakatos László rendezte. 
Az országos nevii író és publicista teljesen 
otthon van a színpadon, ez a kis rendezési 
debutje mintaszerű. 

A pompás darabhoz még egy előkelő szín-
padi produkció járul a filmrevüben : Medek 
Anna, az operaház művésznője énekel. Az ő 
neve és nagy művészete minden magyarázó 
megjegyzést fölöslegessé tesz. 

A kétségtelen nagy siker mindenkit bol-
doggá tesz a Renáissancenál. De a boldog-
ság fenekén ott van a sóhaj : mikor lesz már 
háromfelvonásos szinháznyitás ? És a sóhaj-
ban részt vesz Lakatos László maga is. Hí-
rül adhatjuk, hogy a Renaissance megsze* 
rezte a kiváló szerző legújabb háromfelvoná-
sos darabját is. 

Bródy Ernő dr. nemzetgyűlési képviselő 
búcsúztatót mond Gyárfás Dezső sírjánál 

(Altman felvétele) 

Antres, a György barátról 
A Magyar királyi Operaház a jövő héten 
felújítja Rékai Nándor rég nem játszott 
dalművét, a'„György barát"-ot. Ebből az 
alkalomból meginterjúvoltuk Anthes 
Györgyöt, a György barát rendezőjét. 

Anthes ezeket mondta a reprizről: 
— A nemzeti érzésnek hódol az Ope-

raház, mikor ismét műsorá ra tűzi a ma-
gyar zenei rodalomnak egyik legnagyobb-
szerü alkotását , a György barátot. Pár 
évvel a háború előtt, körülbelül 1911-ben 
játszották utol jára. Én mint rendező, 
csak azt ambic ionálom, hogy a repriz 
lega lább olyan nagysikerű legyen, mint 
annak idején a premier volt, mert az 
opera- lá togatóknak, azt h iszem, felejt-
hetetlen Rékai Nándor da lmüvének ak-
kori e lőadása . 

— A rendezésben, éppen ezért, alig 
lesz valami változás. De a szereplök 
nagyrészt u jak. A címszerepet, amit ak-
kor Takács Mihály játszott, most Szende 
Ferenc fogja énekelni . A királyné sze-
repében régi Medek Anna , úgyszintén 
Frangepán szerepében Székelyhidy Fe-
renc. A többi szerepeket többé-kevésbbé 
mind u j emberek vették át és nagy 
számmal lesznek foglalkoztatva az Ope-
rához most szerződtetett tagok is. Az 
említett három főszerepen kívül nagy 
fe ladatokhoz jutnak még Pogány Ferenc 
dr., Ney Bernát, Palotai Árpád, Kertész 
Ödön, Szügyi Kálmán, Palló Imre, Bár-
sony Dóra, Tihanyi Vica, Bodor Karola, 
Kruyswick Annie és Kadnár Mária. 

— Egyelőre ez az egész, amit Tardos 
Viktor szövegíró és Rékai Nándor zene-
szerző nagyszerű darabjáról , a György 
barát-ról mondha tok . 

FURCSA 
Furcsa, hogy 
Petráss Sári 
Már negyvenszer táncolta a 
Buc8Úkeringőt 
És még sem ő játssza a 
Bálkirálynőt. 

BUFTI 
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ff aíiyu-lás 
Amióla a Vígszínház fennáll, nem volt 

>!y tétlenség a színpadon, mint mo t. 
\ legnagvobb sikerek eseté i is, n b •-
nutatót köve ő második napon meg-
kezdték a köve 'kező u idonság próbáit 
;s a legnagyobb sikert is legfeljebb azzel 
isztelték meg, hogy megvárták a hu-
jzonöt idik előadást , amig m á s darabot 
.hoztak rá". A Hatt>u ebben a tekin-
etben is hallatlan rekordot ért el. Elő-
ször is nem tartottak próbát a premiere 
Ma u j darabból , másodszor pedig a 
luszonö ödik e lőadás jub i leuma is el-
nult, maho lnap itt van az ötvenedik is 
;s szó sincs másik darabról . Még egy-
sgy estére szánt reprizről sem lehet szó, 
mert hiszen a „Loute" is, amel>nek a 
műsorban egy-egy napot osztanak be, 
akár hatszor lenne adha tó hetenként, 
annyira keresik a jegseil. 

Molnár Ferenc Bécsben tartózkodik, 
ahol a Burgszi ' iház kapui nyiltak meg 
a Hattyú s zámára M<>lnár Ferenc való-
ban ott tart, ahol a világ legelső dráma-
írói sem tudnék rajta túltenni. Az ő 
számára lu la jdonképen már nincs ki ün-
leté.i ; a szinház s z á m á r a kitüntetés, h i 
megkap a darabját ; mégis tudnivaló, 
fiogy igen nagy dol >g az, • amikor a 
Burgszinház verseng egy m a r y a r dara-
bért. És biz iriyos, hogv Auszt iában 
épugy ki fog ütni a Ha tyu-láz. mint 
ahogy nálunk tapasztalható. És kélség-
leb n, hogy örvendetes jel nség az, ami 
kor a nagyközönség oly darabéi t lelke-
sedik, amelyben az irodalmi érlék pré-
dominé!, amel>hez nem fűződik holmi 
al&nlas szenzáció, pikantéria. Egy ne-
mesen fűzött cselekmény, elmés, csiszolt 
dialog, nagy színészek gvönyörü alaki-
lásai, külsőség, k izlé.ses fel iárasa vonzza 
a publ ikumo' , amely oly tömegben tódul 
a Hattyú előadásaira , hogy a iegyáru-
Bitas rendje is megvóllozolt. Már nem 
vasá rnap kezdik eladni a jegyeket, ha-
nem előző k dden. 

Vasá rnap ra már csak a délutáni elő 
adások jegyeit árusítják, köptük a Ma-
szatos Pali, az u j gyermekdarab jegyeit 
Ezen a téren is rekordsiker mutatkozik. 
Kora ha ina lban már várnak a pénztár 
előtt frnj 'áinok meg áldozatkész papák, 
de kis fiuk é i lányok is, akik emanci-
páltam maglik aka r j ák megszerezni a 
belépőt a földi paradicsomba, amelyet 
sz inház ak hivna'<. 

17 

Persze a színészek is büszk >k a m . 
hogy a Vígszínház ilyen „jól megy" én 
egy tiatal művész megj gye^te: 

— Akármilyen érdekes visszaemléke-
zéseket ir is Hegedűs Gyula a Vígszín-
ház mu'í járól, el kell ismernie mind rí 
kinek, hogy a -jelen is dic íőséges . 

B :r:zy Ernő 
Belvárosi Szinház: „A buta ember" 

ÍA ruhát Angelo te vei szerin" a ScV.WJttz 
Ji l tab éa fiai cég jiiiszi'ettj) 
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INTIM PISTA, hogy Simonyi Mária 
jobban van-e már ? 

— Jobban. A javulása mosl már 
állandó. Nemsokára annyira lesz, 
hogy utazhatik. Akkor el is megy 
egy kicsit Olaszországba. 

— Mi újság odakinn ? Ujabban 
mindig külföldi hirei vannak. 

— Ineze Sándotról kaptam kábel-
táviratot, hogy szerencsésen kikötött 
a new-yorki parton és nemsokára 

Kökény Honn és Boross Géza 
nuíog'arnmdélelőtt után, a „Színházi Élet" 

boltja előtt 
(Diskay felvétele 

levelel ir az útjáról. Azonkívül Roboz 
Imre és Lenkeffy Ica írtak a héten 
két lapot is. Nagyon irigyeltein őket, 
mert az egyik lap Velencéből, a 
másik ,Nápolyból van keltezve. 

— És itthon mi újság 7 
-. — Kökény Ilonáról tudok egy jó 
történetet. A minap, mikor éppen az 
Andrássy-uti Színházba igyekezett 
előadásra, egy ur elkezdte követni. 
Sőt a végén meg is szólította. Kökény 
reagált, az illető ur csatlakozott és 
elkezdett életre halálra udvarolni. 
Kökény pokoli módon mulatott ma-
gában, meri a vállalkozó szellemű 
udvarló vidéki legény volt és sej-
telme sem volt róla, hogy kivel be-
szél. Közben a színházhoz értek és 
Kökény azt indítványozta, hogy men-
jenek be. A széptevő erre jegyet vál-
tott, már csak a portásnál kapott 
két visszamaradt jegyet. A ruhatár-
ban Kökény igy szólt; „Pardon, egy 
pillanatra" — és eltűnt. A férfi beült 
egyedül és képzelhetik, milyen arcot 
vágott, mikor egyszer csak kilépett 
a színpadra az a szép asszony, akit 
ő hozott el a színházba. 

— Nagyon jó. Mi van a kulisszák 
között egyébként ? 

— Rossz az időjárás, sok a beteg 
és igy sok a beugrás. Bravúros be-
ugrást végzett például Szilágyi Rózsi, 
aki a Buta ember egy előadásán 
próba nélkül eljátszotta a hirtelen 
megbetegedett Harmos Ilona szere-
péi. Kitűnő volt és olyan biztosan 
játszott, mintha hetekig próbált volna. 

— Pletyka nincs ? 
— De van. Egy művésznőt olt ha-

gyott az ura. Most már másodszor 
hagyta ott, de most már aligha fog-
nak megint összebékülni. A mű-
vésznő különben nem érzi magát 
szerencsétlennek. Most pedig kezüket 
csókolom, ezen a héten nagyon 
sietek. 

— És pedig ? 
— Még mindig Hattyú, Offenbach 

és Bucsúkeringő jegyekben utazom 
ismerőseim számára. Viszontlátásra. 
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Megalakult a „ládagyár" 
«Láda» ez a szó közönséges magyar 

nyelven egy négyszegletű íaalkotmányt je-
lent. Fesli csibésznyelven azonban a láda — 
hazugságot je'ent. Ha valaki nagy hazug-
ságot mond, akkor a pesti csirkefogó — 
művész, ujságiró, szinész — azt mondja, 
hogy az illető «ládázik». 

fl mu!t héten nagy müvészmulatság volt. 
Qárdos Aladár ék és Herman Lipóték ren-
dezték a Kelenhegyi-uti müteremházban s 
meg volt ftiîvia a pesti művész' és ujságiró vi-
lág elitje. Cárdos halalmas szobrászmii'ér-
méből kiliordiJák a szobrokat s ezek helyé-
hatalmas, zsúfolásig megrakott asztalok töl-
tötték meg, amelyeken ott csábitotia a ven-
dégeket, minden, mi szem-szájnak ingere. 
Hz egyik sarokban pedig két hordó, két 
gyönyörűen diszitett boroshordó, az egyikben 
tokaji, a másikban szomorodni, körülrakva 
válogatott butéliákkal. R vendégek egy-
szerűen odamentek a hordókhoz, fordítottak 
egyet a csapon és — éjfélutánra akkora lelt 
a jókedv, hogy a vendégek egy jó része 
elkezdett • - ládázni. 

Óriási «ládák» röpködtek a levegőben. 
Csdktornyay Zolién afrikai oroszlánvadá-
szatairól mesélt rém regényeket, Pólya Ti-

bort farkasok támad ák meg a városliget-
ben és igy tovább. Végtére is a hölgyek föl-
szólították a «'ádázókaí», hogy vonuljanak 
k'"-)cn. 

Hí. ekkor, 1921. január 16-án éji'éluián 
egy óiukor megtörtént az. «Első magyar lá-
dagyár részvénytársaság» megalakítása. A 
műteremben 'évő Karxn.-i fe vonultak íz 
alapítók: Illés Pista, Pólya Tibor, Csdk-
tornyay Zoltán, KisfaludJ-Stróbl Zsiga, Kál-
mán Jenő A kos és hangos tetszésrivalgás 
közben kihirdették a karzatról, hogy a lá-
dagyártás megalakult. 

A ládagyárat nyomban üzembe helyez:ék 
s Illés Pista hirdette ki a karzatról a Ler-
melt «ládákat». Óriási, széditő hazugságok 
röpültek vllággtál s az alant üt ük könnyeztek 
a kacagástól. S mikor javában folyt a lá-
dázás, vérfagyasztó je'enet történt. Uppay 
Gyula épen azt adta elő, amikor ezredét 
vezette rohamra a négerek ellen, amikor 
egy a'apiló lag felesége alulról közbeszólt. 

— Eehát hol vannak itt a ládák?. 
Mi az) a láda? - -

Ezzel vége is volt a ládagyárnak. Kép-
zeljék el, egy alapitó tag felesége nem 
tudta, hogy |mli a láda ! Holo'Ht a íjéHjfej a leg-
nagyobb magyar ládagyártók egyike!... 

Egyébként a mulatság, gyönyörűen sike-

Rakosi Szidi szinész iskolájának növendékei, az „Éjjel az erdőn" cimü darabban 
vizsgáztak az elmúlt hélen. Wakláry Zoltán. Gárdonyi Ltijos, Sándor Anna, Barna Suri. 

Veneziani Ilona, Benkó Vakntin és Laurisin Lejós tűntek ki különösen a vizsgaelőadóson. 
;Diskay felv.) S I 
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/l nagy műsor 
Tavasz felé jár a szekér ilyenkor, a Fővá-

rosi Orfeumban, minden esztendőben lázas 
munka fokik, mert rendszerint a februári 
műsor szokott a szezon nagy műsora lenni. 
A közönség egész éven ét sem paneszkod-
hatott erre a kedvelt és népszerű szórakozó 
helyre, amely a művészeti események egész 
sorozatát produkálta. Most önmagát is le 
akarja győzni és olyan műsort készit elő feb-
ruárja. hogy arról beszélni fog nemcsak, aki 
láita, hanem az is, aki nem látta. 

Három szenzációja lesz ennek a műsornak. 
Az első Molnár Arenkának, a Vígszínház 
kitűnő művésznőjének vendégfellépése egy 
pompás francia darabban, amelyet az ő szá-
mára szerzett meg az igazga'óság. Molnár 
Aranka, egyéniségének és művészetének meg-
felelő szerepet fog játszani, amelyben bizo-
nyéra jelentékeny művészi sikere lesz. 

A műsor másik érdekessége Kmochné, a 
Kis Komédia nagyszerű komikéjának szerep^ 
lése. Évek óta fekszik Ribner direktor fiókjá-
ban egy darab, amelyet azért nem tudtak 
eddig előadni, mert nem volt megfelelő sze-
replő. Most végre Kmochné szabadsagot ka-
pott a Kis Komédiától, hogy eljátszhassa a-
szerepet. A legérdekesebb, hogy a daiab 
nemcsak, hogy távol áll at ól a müfajtci 
amelyben Kmochné eddigi sikereit aratta, de 
valósággal fehér darabnak mondható, ame-
lyet mindenki vég;g nezhet. És harmadik meg-
lepetésképpen egy nagyszerű lánccsoport foa" 
vendégszerepelni a februári műsorban. Tiz 
világot járt lengyel táncos, akik a lengy el-
magyar bará.séghoz hiven, bizonyára a leg-
melegebb fogadtatásra találnak nálunk. Eze-
ken kivül is a műsor minden száma válo-
gatott orfeum-érték lesz; az ailista-részben 
n legnevesebb külföldi attrakciók szerepelnek 
és a magyar tzólók — Ferenczi Károly, Hu-
nyadi Emil kupiéi és Perényi Sári szoloi — 
szintén elsőranguak lesznek. Szóvtl : ez lesz 
az orfeum idei nagy műsora. 

A szinész önrragából alkot, önmaga az a 
hangszer, amelyen ja'szik. De hangolatlan 
zongorán msga Liszt Ferenc tem tud jatszani. 
Egyéniségünket tehát ezt a csodá;atos hang-
szert hangon i leli, hot. y virtuóz kéz/el azt 
a hargot csaljuk I i belőle, amelvet akarunk. 

Szigeti József 

1 ült. Ä két fia al háziasszony süigött-íor-
goft, mindenüvt ott voltak. Nagy segít-
ségükre volt a kitünö Falus Elek, «ki 
szenvedélyes rendezői talentumát lit is ér-
vént,ed;ette és Feiksné Lánczy Margit . A 
nem-fcohémeket pesti csirkefogó nyelven 
«frank»-oknak t. evezik;, s igy tör!ént, hogy 
amikor niegnyilt a mü'erem a j t a j a s belé-
pett ra j ia egy bájos idegen asszony: G!a-
ter Ferencné, Vidovszky Bé a kihirdetle a 
karzatról : 

— Ä deviza központ jelentése szerint 
«frankok» érkeztek ! 

A franknak az egész társaság örült. Egé-
szen hajnalig örültek együtt a miivószek a 
Ke'enhegyi-uti. műteremben. 

MILYEN A TERMÉS? 
A Buzavi ág szerzője, 
I i roppant elmés, 
Igy szólt ma a jegy pénztároshoz : 
Milyen a tern.és ? 

BUFTI 

MÜVE^ZHÁZASSÁG 
Magyar László, az Intim-kabaré talentumos 
kirmestere, egy csomó népsze ü kuplému 
z.-uka s/erzője, a napokban feleségül vette 
Ihurzó Gabyt, Balassa Jenő legkedvesebb 
[ övendéket. Az esküvőt a Bakács téri refor-
mátus templomban tartották meg az egész 

, budupcfiti nr.üvérzvilég asszisztenciájával. 
(Pa PP. felv.) 
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Epixódolc 
egy premierről 

Minden piemier utén szárnyra kelnek az 
apró, kedves epizódok, amelyi ket lassanként 
mesélnek az emberek, mint jellegzetes kí-
sérőit az ilyen nagy és fontos színházi ese-
ményeknek. „A buta ember" premierjét is 

'sok ilyen epizód előzte meg és követte. Ezek 
közül itt jegyzür k fel egy pár igen kedveset : 

A f rakk 
Premier elölt egy órával kezdett Szenes 

Béla odahaza öltözködni. Természetesen 
frakkot vett fel, amelyet aznap hoztak haza 
a szabótól. Nem volt uj a frakk — ott lógott 
régen a szekrényben és várta, hogy megha-
jo.ha-son gazdája testén az első igazi, nagy 
premieren. Elküldte Szenes kivasaltatni a 
szabóhoz, hogy a búgja éles legyen a pre-
mierre, meg a fazonja is jól simuljon. A tü-
kör elé állt és rémülten vette észre, hogy a 
nadreg 1 usz centiméterrel hosszabb és — 
Uram Isten - szürke. A szabónál elcserél-
ték I Hamar konflist, gyorsan a szabóhoz — 
mi történt, uram, mester ur, ön tönkre akar 
tenni, milyen nedTégot adott n e k e m ? 

— Jaj, bocsánat. — Elcse-
réltük a százados úréval. — 
Hol lakik a százados ur ? — 
Semmelweisz-utca 18. — Gyor-
san a Semmelweisz-utcába.— 
Bocsánat, százados ur — el-
cserélték a nadrágom — a 
premérem van ma. — Á S , 
örvendek — csak tessék itt a 
másik szobában — Átöltözés, 
rohanás a színházhoz— csön-
getnek — kezdik ez előadást. 
— Jo Isten, segíts I — Igy kez 
dődött a premier. 

Hogy kell meghajolni 
A főpróbán felrehivla Sz -

nest Bárd, az öreg, a ce g 
nestora, aki már sok világ-
siker elindulásánál volt jelen 
és ezt mondta, hogy nagyon 
fontos tanácsokat akar adni 
Szenesnek a premierre vonai-
kozólag. Bemen'ek egy öltö^ 
zőbe, Bárd ur be/óita belül-
ről az ajtót és elkezdett me-
sélni arról, hogy hogyan kelt 

egy szerzőnek a lámpák előtt meghajolni. 
— Nem nagyon komolynek lenni, ne 

nagyon mosolyogni — mondotta — fej 
kicsit előre, diszkrét biccentés — első kii 
vásnál fogni a szinésiek kezét, a hátlérb: 
maradni, azlán előre jönni, előkelően — el! 
függ a siker nagyrészt, a meghajlás az v 
lami nagyon fontos, a közönség ebből it 
— fontosibb, mint a darab maga 1 

Ilyeneket mondott az öreg Bérd és a szer; 
szédülten hallgalta és végül — este — sz 
rényen meghajolt a publikum hivó tapsair 
mint egy gimnazistt diák egy sikerült ö: 
képzőköri felolvasás után. 

Bambeigerből — Teletne 
Maga a premier :s számos kedves epiz< 

dott hozott. Az első felvonás utén Szén« 
végigment a folyosón és hallja, amint eg 
ember utána kérdezőíkődik. Megkérdezi 
lőle, mit kivén ? 

— Uram I Boldog vagyok, hogy i«y sik( 
rüit a darabja, régi hive cs tisztelője vagyo 
önnek, de mégis van egy kérésem, váltós 
tassa meg egyik szereplőjének nevét Az é 
nevem ugyanis Bamberger. A darabban p< 
dig szintén e l fo rdu l egy Bamberger- Csak 

Dr. Gélné Szebeni Margareta 
a Vasuli és^Hajózási Club hangversenyén 

iszép sikert aralott 
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hogy ez tőzsdebizcmái yos, viszont én szin-
tén tőzsdebizorr.ányos vagyok. Még azt ta-
lálnák hinni, hogy én rólam itták ez alakot. 
Ugy-e, megteszi ? . . . 

Másnapra mér Kelemennek hívták Bam-
berger!. Ilyen jó fiu Szenes. 

40000 koronás premierjegy 
A Belvárosi Színház kötelezettséget vállalt, 

hogy Zargwill „Akikft felvet a pénz" cimü 
darabját még e hónap 29-ig bemutatja, el-
lenkező esetben 40000 korona pönálét lizet 
Re'uész Ferencnek, az Országos Színészegve-
sület irodalmi ügynöksége vezetőjének, ekitől 
a darabot kapták. Ez mindenesetre nagy kér 
lett volna Szenesre, mert a műsoron osztozni 
kellett volna a Zangwill-darebbal. Viszont a 
szerző sem kívánhatta, hogy a színház fizesse 
meg a 40000 koronát. A fors azonban más 
megoldást talált. A premiért végignézte Ré-
vész is és előadás után igy szólt a direk-
torhoz : 

— Direktor ur. ez olyan jó darab, hogy 
nem veszem a lelkemre, hogy miattam kért 
szenvedjen a szerző. Adják csak en suit, én 
lemondok a 40000 koronáról. Elvégre egy 
nagyszerű fiatal magyar Írónak még Zang-
wili is tartozik ennyivel-

Szóval Révész Ferenc premierjegye 40000 
koronába került. 

A rémes álom 
Pre mier előtti éjszakán Szenes Béléné 

riadtan költötte fel az urét és elmondotta, 
hogy llosoai Rózsi nagy jelenése alatt hir-
telen leszaladt a függöny. Alig lehetett meg-
nyugtatni, hogy ez csak álom. Az előadás 
alatt is . sak akkor nyugodoit meg, amikor 
már a kritikus jeleneten tul voltak. 

* 

Ilyen és ehez hasonló kedves apróságot 
feljegyezhetrénk egész kötetre valót, amelyek 
mind tanúbizonyságai ennsk a ^zeretetnek 
és megérdemelt becsülétnek, tmelylyel min-
denki elhalmozta Szenes Bélát. 

Jluiogramm-díélelőit 
Február 6 án, farsang vasá rnap ján dél-

előtt fél tizenkét órakor lesz a „Szinházi 
Élet" bol t jában (Erzsébet körút 29 ) a 
legközelebbi autógramm-délelőtt , amikor 

Lábas Juci és 
Rátkai Márton 

adnék autogrammot. 

Magyar művész siRere 
Hollandiában 

Van valami, amit a trianoni békeszerző-
dés nem tudott tőlünk elvenni: a magyar 
tehetség. R magyar tehetség ma különböző 
képviselő! utján propaganda-köruton van. 
Ä «vae. victis U-t csak diplomaták ismerik, 
a külföld szeretettel és érdeklődéssel hajlik 
felénk. R múlt héten kint Hollandiában 
Dr. Krajnai Hendolinné koloraturénekesnő 
aratott nagy sikert. R művésznő, akit H. 
Tőrös Marcsa néven ismert és szeretett a 
kolozsvári színház közönsége, Kernevonde-
ban lépett föl és sikeréről a kövelkezőkben 
számol be a legelőkelőbb amsterdami la-
pok egyike: 

«Vasárnap este sokan gyűltek össze az 
eernevondei evangélikus templomban, hogy 
halhassák, ami magyar vendégünknek Dr. 
Krajnai Hendolinné koloraturénekesnőnek 
énekét. Három hétjel ezelőtt jött ide, s 
észrevenni arcán, hogy otthon nehéz napo-
kat élt át, mégis látszik rajta, hogy ének-
művészeiének, — amelyet hazájában szer-
zett és csilloghatott,— kiváló qualitását nem 
vetszte'íte el. Mindnyájan osztatlanul él-
veztük művészetét. 

Tőrös Marcsa 
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Herrn .1111 Lipól, Kandi László, KisfaludI Stróbl Zsigmond, Ivinyi QriinwalJ Bélj, Zádor István, Csáktorn. ai Zoltán 
(Pólya Tibor ra/zaJ 

A legszebb Kiállítás 
Az Ernszt-muzeum mostani kiállítása két-

ségtelenül az idei szezon legnagyobb piüvé-
szi eseménye. A magyar művészetnek olyan 
magas nívójáról tesz bizonyságot, ami min-
den magyarul értő kulluremberben megdo-
bogtatja a szivet, s bizalommal tölti el a 
csüggedt és lemondó kedélyeket, öt festő és 
egy szobrász állottak ö?sze egy harmonikus 
csoportra s kiegészíti a kiállítást Románné 
G. Klára iparművészeti kollekciója. 

Az öt festő« Iványi-Grünwald Béla, Zádor 
István, Csáktornyay Zoltán, Herman Lipót 
és Kandó László, a szobrász pedig Kisfaludi-
Stróbl Zsigmond. Ujat ezekiől a művészekről 
alig tudnánk mér mondani, hololt ők ezen a 
kiállításon ujat mondanak nekünk, egészen 
meglepőt és nagyszerüet. Igazi, hamisítatlan 
és egészen komoly művészet nóz le ránk a 
falakról, olyan, amilyet Európa legelső kriti-
kusainak is bátran odamernénk állítani, 
mondván : „Nézzétek ezek vagyunk mi, ezt 
tudjuk mi". S aztán, ha megnézték, gondol-
janak arra, hogy ezt az országot oszlottak 
fel oláhok, csehek és szerbek közt, amely 
ilyen kullurét produkált . . 

Zádor István ceruzarajzaival és karcaival 
kezdődik a kiállítás. Amit Zádor a plajbás/:-
szal produkál, az szinte elbodit. 01>an ördö-
giesen ügyes, hogy a piktorok is bámulva 
állnak rajzai előtt s csodálkozva nézik azt 
a boszorkányságot, amely ezeket a képeket 
létrehozta Herman Lipót bujaképzelelű kom-
pozíciói egy más világba visznek bennüpket, 
olyan világba, amely szebb és gazdagabb, 
mint a miénk s amelyet Her,-nan teremtett 
meg. Ebben a világban Herman szuverén ur, 
ő kormányozza ezt ecseljével s visz magá-
val bennünket oda, ahová n Jgy tudása s ki-
forott nagy művészeiével akarja. Csupa biz-
tosság, csupa meggondoltság, amely azo.iban 
nem vólhatik száraz mesterkedéssé, mert 

megóvja attól a — tehe'ség Csáktornyay 
viszont nem gondol meg semmit sem, ő azl 
adja egészen közvetlenül, ami benne forr: 
szivének és szemének melódiáit, érzéseit oda-
lehelve a vászonra, tájképeket és egyéb témá-
kat, amelyek azonban mindig ugyanazt zen-
gik : Csáktornyay zsenijét és egyre jobban 
fejlődő piktori készségét. Kandó László kevés 
képe mind egy-egy ékszer. Nagy örömünkre 
szolgál, mikor ezt a kitűnő magyar tehetsé-
get ilyen jó és igaz uton látjuk, azon az uton, 
amely a legkomolyabb, legbecsületesebb mű-
vészet felé vezet. Kandó biztos kézzel, kilünő 
érzékkel s a legnagyszerűbb Ízléssel festi 
meg azt, amit akar, azt a valóságot, amelyet 
egy kitűnő szemű művész lét meg. 

Iványi-Grünwald Béláról szólni sem me-
rünk, mert oly nagyságban je'entkezik, emil 
már nem leheí dicsérni, még csak méltatni 
sem. Csak hálásak lehelünk néki, hogy a 
miénk, hogy a magyar zseninek ez a ragyogó 
tüneménye itt van, csak örülnünk lehet, képei 
előtt megállani és ujjongani. Beszélni nem 
szabad ezek előtt a zengő magyar képek 
e'őtt, csak hallgí-.tni és zokogni, zokogni 
örömünkben, gyönyörűségünkben 

Kisfaludi-Stróbl Zsigmond szoborkollekciója 
egészíti ki ezt a kiállítást. Mit mondhatnánk 
ujat erről a kitűnő mesterről ? Talán az a 
legjobb, ha azt mondjuk, hogy méJtán sora-
kozik a piktorok mellé Dagadó ereje és mű-
vészete teljességében mutatkozik itt be ez az 
elmélyedő, puritán mester Portiék és kom' 
pozíciók váltakoznak gyűjteményében s nem 
tudjuk, melyiket szeressük jobban 

A közenség megérezte, hogy ez a kiállítás 
a szezon szenzációja. Már a megnyitás előtti 
napon negyedmillión felül vásároltak « 
azóta állandóan zsúfolva vannak az Ernst-
muzeum helyiségei Aligha marad kép el-
adatlan, de Románné dolgai sem maradtak 
meg, maguk a kiállító művészek is egész 
csomó szép holmit vásároltak belőlük. 
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Ï Î U végén Kurta Kocsma 

Winden elösmerés megilleti a Royal Or-
>ni direkcióját azért a művészi produk-
éit, amely estéről estére igaz, őszinte és 
'eg sikert arat az orfeum színpadán, fl 
aiu végén kurta korcsma» cimii színpadi 
enetről van szó, melynél szebbe és müvé-
ebbet még nem produkált orfeumszinpad. 
jr;kácsy ké e'nek szinei ragyognak a szin-
don, mini a legméltóbb keret Petőfi Sán-
r verseihez. Csengnek, bongnak Petőfi 
sei, a legszebb magyar dalok zugnak é ; 

igenek az orchesterböl és előttünk áll 
negyvennyolcas idők minden jellegzetes, 
ej the ellen a lakja : a kékgatyás, karabé-
)s betyárok, toborzó honvédek, s meg-
nenednek a Petőfi-versek figurái: a jó 
?g korcsmáros;, a selyem ca frangos betyá-
k cédája, a fekete-gatyás betyár vezér, 
a tjöbbíiek. Olyan sikiere lett en iek a való-

n bravúros három képből álló szin. adi 
éktiak, hog j a Royal Orfeum igazgató-
ga kényte'en volt februári műsorára is 
/enni a «Falu végén kurta korcsmáit , 
tőfi genie ;e gijőze'meskedet; Pe ten, 1921 
é n - , n 
A huszonötödik előadáson épp ugy, mint 
premieren Vàradi Antal, a Petőfi Tórsa-
g illusztris iagja tartott Levezető kon-
anszot a «Falu végén kurta korcsma» 

5tt, s ezen a jubiláris előadáson kép-
eltet.e magát a Petőfi Társa ág is. 

A r őtcenedih előadáson ugyancsak 
Váradi Antul tart előadást Petőfiről. 

Megható néini az orfeum tjublikumát. 
kor frappi.ozvg a csodás diszle'ek öl, a 
gyszeiü e'őadástól, szinte együtt játszik 
szülésiekkel. Amikor Ivánéi De;.sö ajkán 

lzeng a dal: 

«Varrd meg ezt a zászlót, feleségem» 
upa kipirult arcot lá'ni a nézőtéren és 
;ölbe szorul mindén kéz. Amikor pedig 

meg'.eng a színpadon a toborzó honvédek 
trombitája. percekig^ug a íja s. És megható, 
amint a középső kép utolsó jeleneiében, 

megkopogtatják a csárda aj taját , s belép 
egy szőke kis paraszt leány, pityergő, siró 
hangon kérve a mulató betyárokat: 

eisten áld/u meg kend,eke', 
Szegény édesanyám beteg...» 

—- enné.!; a jelenetnéi" nem marad szem szá-
razon. Sir az egész publikum, meghatva és 
ellágyulva. 

Az e 'öadáró l , épp ugy, mint a premier 
után, csak a leg eljesebb elösmeréssel le 
liet szólni. Felhő Rózsi művészi eszközök-
ke! rajzolja meg a betyárok szeretőjének fi-
guráját, falus, az Orfeum uj bonvivantja 
kitűnő szinész, Papp János ajkán külön ér-
téket és szint kapnak a régi magyar dalok, 
Dezső fi László bravúros rókatáncát min-
den este megismételteti a közönség és sok 
tapsot kap Eleky Anni toborzötánca is. 

Iványi, Szigeíhy, s valamennyi szereplője 
a szép színpadi játéknak részese a nagy si-
kernek 

Végignéztük az Orfeum februári műsorá-
nak főpróbáját. A «Falu végén kurta korcs-
ma» isméi frissen hatott ránk, s a műsor 
va'amennji száma,'csupa elsőrendű attrak-
ció. Mindenek előtt ZerkovUz Béla nagy-
szerű uj számáról kell szdlanunk. Csupa 
ritmus, szin, ötlet ez a muzsika, melyre 
káprázató an ügyes táncot adnak elő Sán-
dor Stefi és Dezsőfi László. 

E g j igen sokoldalú úrral is megösmer-
tett bárminket többek közt az uj műsor. 
Fredy Pyps úrról van szó, aki egyszemély-
ben pompás szinész, artista, táncos, komi-
kus, hangutánzó, s a jó Isten tudja, mi 
ntég. A három Schröders-xö\ külön cikket 
lehetne irn'. Mint liárom gladiá'or, ha-
talmasak, erősek, a férfi szépség három 
pom.á ; példánya. Kevés rájuk a szó, hogy 
«szép fiuk.» S amit produkálnak: gyönyörű! 

iiaoiitatott ' 1890 Mba F E L E K Y K A R O L Y kábeleim: FELEKV üewyorfc 

színházi vállalata! 
Quince Thea t re Building, Hew-Vorl< 

Magyar sz ínműveket , opareStsHet s z i n r e h o t , tfrámsl é s zenei k i tünó-
cégeke t Amer ikában é s K a n a d á b a n . Színműveket vesz é s e lhe lyez . 
M«gsxerzi amer ika i d a r a b o k e l ő a d á s i j o g á t Magya ro r szág t e r ü l e t é r e . 
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A nőkkel — tikár színháziak, «kár nem, — 
hitározott pechem van. A régieket nem aka-
rom megismerni, az ujak viszont engem nem 
akarnak. Mégis akadt nemrég egy hűséges 
lelek, aki fölte'iefonált a redakcióban. 

— H-lló. — mondta e^y ismeretlen har.g 
— nem ismer ? Én 
vagyok a Manci a 
Mókus-utcából. 

Halványan dereng, 
hogy valaha jártam 
a Mókus-utcában, de 
már nem emlékszem 
és végeredményben 
ez mégis egy Manci 
és engem keres. Mi-
iven draga lélek. A 
Manci azonban a hun-
gom bizonytalansá-
gán megérezte, hogy 
nem ismertem föl,, 

ezért tajeko/Jatásul még a következőket 
mondln : • 

— Ejnye, hát én vagyok az a Manci, aki-
hez mindig föl szokott nézni a redakció-
ba. Azt hiszem, nyolc é\ e De lehet, hogy tiz. 

— A, maga az ? Kez'-t csókolom, nagy-
marra ! Hát persze, hogy emlékszem. Tudom 
is. azt hiszem a Pilvaxba jártunk, csak azt 
nem merném biztosan állítani, hogy Petőfi 
akkor még odajáit-e, vegy a Régi Zenélő 
Órába. De hogy hányi mindig az asztalunk-
hoz ült, arra esküt mernék tenni. Tudja az, 
aki a tizenkét pontot fölolvasta. Vagy az 
Vasváry,Pal volt? Magának b i z t o s , jobb 
emlékezőtehetsége ven. 

A Manci a Mókus utcából nem ismerhette 
Gracza Györgyöt, sem a nvegyvennyolcas 
idők történetét, de az is lehet, h<_gy nem 
akart mesrérleni. Idősebb hölgyekben van 
némi érzék a konzervalizmus iránt. Pláne, 
ha ön maguk is jól vennek konzerválva. 

— Igen, igen — mondta — a Petőfi-ulcá-

ban is sokszor jártunk, de Pilvax nevü is-
merő? re nem emlékszem. A tizenkét pontról 
sem tudok, ellenben van nálam egy levele, 
amelyben tizenkét fölKíállójel van. Biztosan 
azt gondolja. 

Oh Manci, Manci, ha te tudnád, hogy én 
mit gondolok. Dehát énnekem nincs szivem 
nz embereket egyenesen visszautasítani, en-
nélfogva még egy kísérletet csináltam. 

— Ejnye, hát nem emlékszik a Piivax gye-
rekekre? A vidám Pilvax Janira, akivel min-
den este együtt csavarogtunk a Hatvani-u'-
rában ? És amikor a Hatvani kapun kimen-
tünk. olt áltunk 
a régi Nemzeti 
Színház előtt, 
emely akkor is 
ugyanolyan stá-
diumban volt, 
mint most, tudni-
illik csak egy te-
lek volt, de mo-
zit nem lehetett rá építeni, mert a mozit 
csak száz év múlva találta föl Edison. 

— Igen — mondta rá örömmel Manci 
arra is emlékszem, hogy az Edison moziban 
voltunk 1 

— És arra nem, amit közben mondtam ? 
A telefon kegylón keresztül láttam, érez-

tem, hogy lesüli a szemét. 
— Amit az Edison mozgóban mondott, azt 

sohasem fogom elfelejteni. Maga olyan szem-
telen volt . . . 

A vér elöntötte az agyamat. Szinte go-
romba kezdtem lenni. 

— Hallja, — mondlem — most nem arról 
van szó, amit én az Edison moziban mond-
tam magának, hanem arról, amit beszélge-
tés közben az Edison előtt emiiteltem . . . 
Hatvani-kapu, Pilvax . , . régi Nemzeti . . . 

— Nem tudom, me;t közben a központ 
egyszer szétkapcsolt. Én rsak ez Edison-
mozit hallottam. 
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— És én most kezdjem megint élőiről ? 
— No végre, esek hogy rájött. Hiszen csa-

kis erről van szó. Vegy mit gondol, telefo-
náltam volna különben? Elég nem szép 
hogy . . . 

Nem tudom, hogy mi nem elég szép, de 
lelettem a kegylót . Még le sem teltem egé-
Sïen . a központ d ü h ö d l e n csengetett . 

— Önöket keresik — mondta egy ángy aii 
hang. A telefonos kisasszonyé volt. És még 
egyszer megismételte. 

— Kérem, ne tessék letenni, önöket ke-
resik. 

Hallottam, amikor a másik félnek odaszól!: 
„Tessék, kisasszony." 

— Maga az ? — mondta a Manci. — Ez 

az ostoba központ szétkapcsolt. Borzasztó 
sok baj van mostanában a telefonnal. 

— Tudom — morogtam — ha az ember 
nem akarja, akkor kepcsol ; ha akarja, ekkor 
nem kapc3ol. Most például , . . 

— Jaj, ne is mondja. Én már egészen bele-
őszültem a telefonba. 

— Beleőszül:? És nekem mer telefonálni ? 
Ka ht-Hja, hát ez visszaélés az én jóhisze-
műségemmel. Nézze, kedves Déryné ífiasz. 
.szony, dréga Zrinyi Ilona, aran 'os Rozgonyi 
Cicei'e, egyetlen Ubrik Borbálám, angyali 
Zách Klára, hag\ jon engem békén. Vé'ettem 
én msgának ? 

— Beszélnek? — kérdezte ismét ugyanaz 
az angyali türelmű hang, amely a telefon 
központbeü hölgyek sajátja. 

— Ordi'unk, kisasszony, ordítunk! 
— Pedig most egészen jól halleni. Cso-

dálom . . . 
Hogy ne csodálkozzék, foglain egy ollót 

és elvágiam a vezetéket. Azóta két intéz-
rrtínnyel megint szegényebb vagyok. Az 
egyik a nő. A másik a telefon. A nőre néha 
még ránézek, a lelefont nem tudom elviselni. 
De mondják, hogy a telefonnal mások is igy 
vannak. Csak E2t nem tudom, ki ulálja job-
b-in a telefont: mi, vagy a telefonos kisasz-
sz n- ok? * 

A napokban Mihály Pista barátom, aki 
régi kabaré-szerző, lelkesedve mesélte ne-
kem, hogy egy kültelki kabaréban, gondolom 

a Kedélyes-
ben, fölfede-
zett egy éne-
kest, aki má-
ma úgyszól-
ván minden-
kit ver. Na-
cionáléjáról 

még csak annyit tudott mondani, hogy orosz 
hadifogságból érkezett. Egy énekes, aki orosz 
hadifogsásból érkezett és mindenkit ver, 
ez nem lehet más, gondoltam, mint Po-
gány doklor az Operaházból. Ö volt az aki 
egy időben mindenkit vert. De Pogány dok-
íor most is az Ope-
rában énekel és 
valószínűleg azt 
sem tudja, merre 
van a Kedélyes 
kabaré. 

Fogtam magam 
és személyesen mentem el megnézni a 
hadifogoly művészt. Hadifoglyok között 
meg van az az összetartás, amit régi szál-
lóige szerint ugy hivtak, hogy pártoljuk 
a hazai ipart. Tényleg ismerőst találtam, 
Elekes Sándort, a távol keleti kabarék 
gyöngyét, akivel Közép Szibériától a japán 
portokig minden kerületben zajos és felejt-
hetetlen sikereink voltak- A műsora még most 
is az, ami odaát volt és hála istennek, a 
sikere sem kisebb. Szeretnék hálaadó isten-
tiszteletet rendezni, hogy ilyen szépen össze-
találkoztunk, vele é3 Babrik bácsival, aki 
német artista létére a hadifogságban tanult 
meg magyarul s most az Andrássy-uíi Szín-
házban énekel, azlán Sárosi Mihállyal, akit 
a Renaissance szerződtetett és Gyöngyi La-
cival, aki r.ekünk Szibériában ugyanazt je-
lentette, amit Boross a pestieknek. Sajnos, 
Gyöngyi Laci tisztes polgári pályára vonult 
vissza s most anyakönyvvezető a hatodik 
kerületben. De azért összejövünk és megbe-
széljük a régi kabarékat, a magyar színészet 
töiténetét az őshazában, az első kabaré-
zenekart, amelyei körülbelül így konferál, 
tam be : 

— A rendelkezésünkre álló anyagi esz-
közök, sajnos, nem engedték meg, hogy szín-
házunkat a modern technika tökélyével sze-
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reljiik föl. itt van például o zenekar. Mi eredeti-
leg sülyesztett zenekart szerettünk volna, de 
miután ez nem lehetséges, ez iránt való vá-
gyainkat egy imába foglaltuk, amelynek ér-
telmében a jó isten ott sülyessze el a mi 
kis zenekarunkat, ahol jelenleg van. 

Miután azonban Szita bácsi, a primás, 
megharagudott a konferánszért, engesztelésül 
kénytelen volt a következőket hozzátenni. 

— Az urak persze a zenekar tagjait fog-
ják felelőssé tenni a zenéért, de e fölfogás 
ellen mór itt tiltakoznom kell. A hiba a 
hangszerek tökéletlenségében rejlik. Hogy 
csak egyet említsek, a cselló boldog ifjúko-

rában mint teásláda 
járta a Peking-irkuszki 
karavónutat, mielőtt 
művészpályára lépett 
volna. A cselló húrjai 

mint kábelek voltak alkalmazva a vladi-
vosztoki kikötőben, azért szólnak olyan nyir-
kosán. A primhegedü húrjai a hadifogoly-
tábor tüskés drótkerítéséből valók. A tüskét 
azóta kihúzták, de a fájdalom bennük ma-
radt . . . 

Ilyen tenorban ment a konferánsz és az 
első idők fogyatékosságaiból igy lettek eré-
nyeink. Mert mi mindent föl tudtunk hasz-
nálni, egy eldobott drótot, egy homokban 
heverő rozsdás szöget. Sohasem fogom el-
felejteni azokat a csodálatos japán díszlete-
ket, amiket Tálos Gyula barátom összesen 
hét rubelből állitolt elő és még vissza is 
adott harminc kopeket. Az előadás japán 
vendégei egészen oda voltak az elismerés-
től. Azért mondom, figyeljetek ránk, volt 
hadifoglyokra. Nem rám, mert én már egy 
kicsit lusta vagyok, hanem a többiekre, 
akikkel ezután fogtok találkozni. És ha me-
gint jönni fog hozzám a Mihály Pista és 
mesélni fog valami ujat, valami egészen 
eredetit, jól megindokolt lokálpatriotizmussal 
ezt fogom neki mondani : 

— Nekem mondja? Biztosan hadifogság-
ból jött. 

SZÖECÖSI és KCEIIW 
IV., Hajó-uica 16. (Sütő-u. sarok) 

£loa.i selyem é » angol sxövei 
különlegességek 

NordisK fflnaufdonságok 

Az utóbbi l elek filmeseményei között do-
mináló szerep jutott a Nordisk Films Co. 
attrakeiós újdonságainak, amelyek egytől-
egyig a modern külföldi filmkultura külön-
leges termékei. Elsősorban a Prometheus ci-
mü kétrészes, 10 felvonásból álló klasz-
szikus mestermüvet kell megemlítenünk, 
amely a világliirii dán filmgyár, a Nordisk 
öiölibecsii produktuma. Az Uránia Színház-
ban bemutatásra került fantasztikus filmjá-
ték a kinematográfiai lehetőségek olyan 
útját nyitotta meg, amelyen haladva a 
mozgóíényképezés művészete el fogja érni 
az ideális nívót. A Prometheus két fősze-
repében Gunnar Tolnaes és Clara Wieth, a 
filmstarok két legismertebbje és legked-
veltebbje, zseniális tehetségeinek legjavát 
adja. A film, Uránia-Szinházbeli premier 
előadásai után most sorra járja a fővá-
rosi és vidéki, mozgóképszínházakat és 
mindenütt a sikerek-sikerét aratja. 

A Nordisk-cég többi attrakciói között 
A sivatag leánya cimü Allan Nazinova-î'A-
met |és A túlsó padról cimü Alj Blütecher 
újdonságot fogadta őszinte tetszéssel a 
pesti mozirajongó publikum. Az első a Rc-
naissance-Szinházban, a második az Urániu-
Színházban került először bemuta.ásra osz-
tatlan, nagy siker mellett. 

Ugyancsak igaz tetszés kisérte előadásain 
a Nordisk-cég másik liárom amerikai att-
rakcióját, az Aranypor-t. A börzediktátor-t 
és A rossz ember-X. Mindegyik kivételes 
sikerű alkotjása a hatalmassá fejlődőit ame-
rikai filmkultúrának, amelynek méltó re-
presentánsai ezek az eseményes filmjáté-
kok. y ; J3 

A DIVAT ÉS A GYERE-
KEK. A rövid szoknya divatja, 
hogy ugy mondjuk, szokatlan 
méreteket kezd ölteni. Vagyis 
szokatlanul rövid mereteket, 
de annál nagvobb általános-

ságban. Kis lányok, akik azelőtf epedve vár-
tak az első hosszú szoknyára, most valóság-
gal megszégyenítésnek vennék, ha valaki 
hosszú S2üknyút igérne nekik. Ilyenformán 
érthető Balogh Böske kislányénak következő 
meglepő kérdése: 

— Mamuskám, majd ha nagy leszek, én 
is viselhetek olyan rövid szoknyát, mint ami-
lyen neked van ? 
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M i l e n n e 

a l e g s z e b b f i l m ? 

Mozipályázalimk c lieti pos'ájában fő-
leg az aktuális filmtippek dominálnak. Egész 
sereg olvasó akad, akik mind a színházak 
heti repertoirjából választanak mozidarabté-
mát maguknak. így mindjárt Ring Eliz, 
Alanci é : Bébi a Városi Szinliáz Strauss ope-
rettjét tartanák a legszebb filmnek. Így les-
lene a <*Buesukeringő» moziszinlapja: 

Urarínszky tábornok Latabár 
Alexandrova Mattvasovszky Ilona 

Vera Bojdn Juci 
Annuska Lenkeffy Ica 
Hannuska H'>llav Camilla 
Petrus!-a Lux Mirgil 
Baiucska I ólh ill 
Pál nagyherceg Vandory Gusztáv 
eróf Karascofí Pr trovich Szvetiszláv 
Karriinszky Újvári Lajos 
^zovjecsfnszky Turdai Oltó 
Orsins.-kv «Verebes Ernő 
Még frissebb újdonságtól várna nagy film-

sikert Szitha Juliska (Budapest) Szenes Béla 
nagysikerű vígjátékát «,4 huta .ember A vin-
né fi 'mre ebben a szereposztásban: 

Edilh Lfnkelfy Ira 
Puszta Sándor Törzs Jenő 
Bén Andor Z. Molnár László 
René Lóth II* 
SzvMozár IV-lrovich Szvetiszláv 
Dr. Paál Szigfrid Ráikei Márton 
Mari Molnár Aranka 
Windau S^erémi Zollán 

Ugyancsak aktuális mozidarabtémákltal je-
lentkeznek Szabó Piri (Offenbach) Nikalsz-
ky Etelka (Peer Gynt), Lázár Vilcsi (Peer 
Cynt), Barta Béla (Hattyú), Rainer István 
(Hattyú), Budaváry Annuska (A névielen 
asszony.) Két opera is akad a pályázatok 
között. Az egyiket a «Toscát» a <;Raul» ál-
nevű olvasó ajánlja a következő szerep-
osztásban : 

Tosca Mallvasovszky Ilona 
Ciívaradossi Lukács Pál 
Scarpia Rajnai Gábor 

A másik opera Beethoven ritkán játszott 
«FidelliÓD-'yá. Ennek «Baby» szerint a kö-
vetkező szereposztást lehetne adni: 

Florestán Lukács Pál 
Szen ora Hollay Camilla 
R zátro Rajnai Gábor 
Rocco Fenyvessy Emil 

Jakab Teréz (Erzsébet fal va) egy hires an-
gol regényt ajánl megfilmesítésre, Dickens: 
«Coopertield Dávid» című munkáját. Ezek 
játszanák a Dickens regényt: 

Cooperfield Dávid Kertész Dezső 
Agnes Boyda Juci 
Dórn Lóth lin 
Nleefort James Pctrovich Szvcli^zláv 
Kmrny Lux Margit 
llecp Úrias Boross Gé/.a 
Pegolly Clara Demjén Mari 

Érdekes a szereposztás, már csak aíért is, 
mert egy uj filmszínészt avatna: Boross Gé-
zát. Kérdés azonban, hogy a film időköz-
ben nem késziilt-e el valamelyik angol, vagy 
amerikai gyárban. 

Pálkovich Rózsika nézete szerint viszon! 
Courts Mahler «/I szila/ Orsolya» cimü re 
génye volna méltó leginkább a «legszebb 
film» elnevezésre. «A szilaj Orsolya» sze 
repeit ezek adnák: 

Vollrat Vilmos Dénes Oszkár 
Éva. a felesége Thea Wort 
Orsolya Boyda Juci 
Arnsleiler Kurth Pelheő Attila 
Herenfeld Adolf Torday Olló 
Herenfeld János Fenyő Emil 
Öreg Heienfeld Balassa Jenő 
Herenfeldné Haras/;thy Hermin 
János fel.-sége Andorffy Ida 
Liesa Lóth IIa 
Liesa vőlegénye Vándori Gusztáv 

A szereposztáson kívül csak még egy kíván-
sága van Pálkovich Rózsikának, hogy a fürri 
bemutatója ne Pesten hanem Szegedéi tat 
tessék meg. 

Nem spórol színészekben, mikor egy jó 
mozidaiabról van sző: Gyöngyösi Ilona. 
Dumas «Három testőr» cimü regényéből csi-
nálna filmet a következő szereplőkkel: 

D'Artequan Törzs Jenő 
Ausztriai Anna Varsányi Irén 
Myladi Marton Erzsi 
Aih s Tarnay Ernő 
Prolos Lukács Pál 
Aranus Uray Tivadar 
Boha ieux né Hollay Camilla 
Kätlv Almáfsy Sáii 
Buckintjhan Petrovich Szvetiszláv 
Lord Winter Fenyvessv Emil 3 -
Felton hadnagy Vándori Gusztáv 

Svitek Teri és A\ica (Szolnok) ezzel szem-
ben Pásztor József «Nászhajó» cimü re-
gényét ülteinek át a mozivászonra ebben a 
szereposztásba!' : 

Borokv Fenyő Emil 
Borok\né Matty asnv>zkv Ilona 
Mariska Hoilay Camilla 
Béln D'Arrixo Gimél 
Malvin Gasl Annie 
Sári Lóth lia 
Szőgvén Deésy Alfréd 
Bálint, az iró Garamszeshy 
Piroska Makay Mmgt 



Harmadszor 
Vígjáték egy felvonásban. Irta : Liptai Imre. 

Szinrekerült az Apolló Kabaréban, a kövctkenő szereposztásban: 
Csorvay Aladár, gyáros Szentiványi 
Irén Haraszlhv Mlci 
Gél Pál, rajztanár . . . Hercztg Jenő 
Jámbor Irma, felesége . Perky L'li 
Inas Csorvavnál . . . . Riitka 

Csonay: (Diiliösen.) Megfogom és kite 
szem itt a liáztan valakinek az a j ta ja elé 
mint egy... egg talált részeg csecsemőt.. 
Itt ugyan nem alszik!... Hogy az ördö; 
vigye cl... Legalább szakálla volna, mos 
odapecsétviaszkolnám az asztalhoz!... Ilyei 
szemtelenség... Idejön nászéjszakát a'udn 
— liozzám!... Mindjárt pofon ütöm!... 

Irán: Csitt!... Menjen!... Hagyja pilienn 
szegényt ! 

Csorray: És most, hogy kiséjem el ma 
gát?... Hogy hozzak kocsit?... Nem hagy 
Iiatom itt ez! a gazembert!... Ugy el van 
szonytyolodva, még valami bajt csinál... 
egy ilyen elkeserfedetl rajztanár... Még ké-
pes szabad kézből felakasztani magát... 

Irén: Csak fagyja. . . majd én vigyázok rá... 
Hozzon csak addig egy kocsit. 

H Csorray: Itt maradna vele?... Hogy meg-
tudják, liogy itt volt?... Hátha ismeri ma 
gát e? a bigamista hortyogó be'yár? 

íréit: Celiogy ismer. Nem ismer ez a sze-
gény, — Jámbor Irmán kívül nőt a világon !.. 
És ha vé'etlenül engem ismer, —akkor sem 
fog most megismerni... Hol van a gardróbja 
Aladár? 

Cs rvay: ( B a l r a inula*.) Olt bent . . . P a r a n -
csol valamit? 

Iren: Nem csak siessen, amig föl ner 
ébred... És lia fölébred, majd én egy kicsit 
megugratom. 

Csorray: Megyek!... Síelek!... Hozom a 
kocsit... (Gál mellet:. 1 enyegeti.) Megállj, 
te gazember!.. (Iiénhez) Csak tudnám, hogy 
aztán mit csináljak vele!... (Gyorsan el.) 

Irén: (Mosolyogva nagy kedvteléssel hir-
telen rendezkedni kezd. Gál felöltőjét, ka-
lapját, kis kofferét beviszi a másik szo 
hátin jobbra. Azután leoltja a felső vil.-i 

gitást és egy vörösernyős as^al i lámpát te;,z 
az asztalra, melyben az égők gyertyaalaku-
ak. Egy kissé rendbehozza az asztalt és 
beszalad balra, ahonnan rögtön egy férfi-
kalapban és bö felöltőben jön ki cs fel-
hajtott gallérral az asztal" baloldalához ül.) 

Gál: (Ezalatt az asztalra hajtott fej-
jel aludt. Most felhorkan és álmosan körül-
néz.) Elaludtam egy kicsit... Ne haragudj 
Aladár... A'íost érzem csak, hogy milyen 
sokat itliam... Nini, mért ülsz te itt fel-
öltőben? 

Irin: (Kissé utánozva Csorvay beszédét.) 
Alert már haza megyek... Nem akarlak ben-
neteket zavarni... 

Gál: (Zavartan körülnéz. Csuklik.) Ben-
nünket?... Kiket?... 

Irén: Téged és Nusit. 
Gál: (Maga elé bámul.) Nusit!... Micso-

da Nusit?... (Fölkel, kissé támolyog.) A 
hálóingemet keresem !... Hol van az én 
hálóingem?... (Motyog.) NusiL. Ki az a 
Nusi?!... (Hátra megy keresi a kis koffert.) 
Egy kis kofferem volt valahol... Nem lát-
tad a kofferem? (Keresi.) 

írén: (Észrevétlenül gyorsan leveli ma-
gáról a kalapot és felöltöt. Ä ruhadara-
bokat a fa 'o 'dal i szoba aj taján bedobja é ; 
visszaül.) Micsoda koffer szivem? 

Gál: (Visszafordul.) A kézitás... (Észre-
veszi Irént.) Izé!... Na!... Aladár!... Ne 
szólj Aladár! 

Irén: Valamit keres Palika? 
Gál: (Belekapaszkodik egy székbe.) Mi?... 

Mi ez?... Aladár! Mit csinálsz? 
Irén: W i maga nagyon sokat ivott... 
Gál: (Rémülten.) Aladár! Mi törlént ve-

led? 
Irén: Na hallja, elég volt már abból 

U t i l 
hölgyek arcáról, karjáról végleg kiirtja felelőséggel POLLAK 
SAROLTA kozmiít. intézete, Bpest, Andrássy-ut 38. I Wlirade 
hajeltávolitószerszétküldése utasítással Szépségápolás.í-z, môles 
irtás. Miracle emallkrém, púder, szappan: szépít, üdít, t hérit 



S Z Í N H Á Z I É L E T 

az Aladárból. Micsoda Aladárt emlegél? 
Gál: (Szemlélődve.) Csakugyan!... Eg1  

hölgy!... Bocsánatot... nem tetszik tudni 
hogy kerülök én ide? 

Iren: Ne tréfáljon Palika, mert mindjár 
megharagszom. 

Gál: (Tűnődve.) Palika!... Hát én... én.. 
(Félénken lassan leül az asztalhoz.) Kél-
lek Alad... izé... kérem... kezét csókolom.. 
Én, én... (Föláll.) Gál Pál vagyok... (Mag; 
elé.) Vagy mi... Igazán nem tudom ha 
marjában. Igaz, hogy valamicskét ittam 
De... (Mintha a saját gondolkozását ellen 
őrizné, az ismereteiből memorizál.) A vo 
nalak: egyenes vonalak, görbe vonalak, és., 
és szakadozottak !.., (Mosolyog.) Alert igaz 
ittam egy keveset!... 

Irén: Sokat ii/olt Pali. De ez mégse 
jáija... Nem hagyott békét hogy menjünk 
el egy ilyen kis fészekbe és amikor már 
egész kedves a hangulat akkor egyszer-
re oda van egy kis pezsgőtől. 

Gál: (Nézi Irént. Azután gyanakodva a 
poharába néz, megízleli és gondolkozik.) 
Meg vagyok bódulva (Körülnéz.) Kis fé-
szek!... Ez iga-!... (Visszafordul.) És ke-
gyed — Nusi?!... 

Irén. No, há'a Istennek, csakhogy meg 
ismer újra... 

Gál: Igen... persze. Halványan emlék-
szem... Az imént mondta valaki, mikor a 
liáióingemet kerestem. 

Iren: Pali !... Miket beszél? Az előbb 
minden szava olyan volt, mint egy vers, 
mint egy költemény... csupa szerelem! És 
mo-t há.óingekiől álmodozik... Igazán nem 
értem... 

Gál: Ké cm szépen... szabad kérdetflV-n... 
bizonyos, hognj én voltam az a vers... sze-
relem ... költemény? 

Irén: (Aiaciozva) És a csók!... Micsoda 
Ciók voit ami. adoti. Nem fogom elfelejteni 
soha. 

Gál: (Fölkel. Körülnéz) Bocsánat... Nem 
kaphatnék egy kis hidegvizet? 

I r in : jöj jön! Csókoljon meg mégegyszer, 
ngy in'nt e'öbb! 

Gál: (Megérinti a homlokát) Mint az 
előbb?... Hol?... (Bátortalanul) Nusi?... 

Irén: Itt!... A számon!... Forrón!... Gye-
re!... Palika1... Milyen szépen mondtad, 
hegy te még jóformán nem Is éltól soha... 

Oál: Efélét mondtam.:. De akkor még 
Ildii volt ilyen szép vörös szőke a linjac1 

Irén: Azt súgtad a fülembe, hogy csai 
azóta élsz iga7án, amióta engem ismersz... 
És ugy meghatott a hangod és ugy reszke-
tett az ajkad és olyan tiiizes volt a szád... 
|és a csókod ugy átjárt rajtam, mint a bur-
bu.-gundi bor, amit az imént ittunk. Én 
is megié'ZKgedtem tőled. Én is most ér-
zem, hegy még nem is éltem soha. Csak 
most ismeitem meg az élet izét... Veled! 
Gál!... Pál!... Veled!... A tied vagyok!.. 
Gyene!... (Elföd egy mosolyt.) 

Gál: Igen'... (Bátortalanul emelkedik a 
székről, de fog tön visszaül.) Igen'. . . (Kö-
rülnéz, majd vi.sszafoidul Irénhez.) Ké-
rem... Férlek... Te.. . Te álom!.. (jWegé-
rlnti a hcnilckâl) vagy más valami baj... 
Még crak azt akarom mondani...én egész 
életembe nagyon peches ember voltam... 
Mondtam már, hegy ma mi történt velem, 
az eckü\őn?l.. . 

h én: Mi?... Te nős vagy? 
Gál: (Hirtelen.) Azt mondtam talán, hogy 

nem vagyok? Persze, hogy nem vagyok. 
Még fiatal ember vagyok és... egy kicsit 
üldöz a sois... De kérem... (Kijavítva)... 
kéllek... (Iién cdianyujtott kezével játszik) 
ne töiödj vele... Azért én tudok szeretni! 
Q a k szetetni tudok!... (Félénken megcsó-
kclja Irén kezét és nézi) Alicsoda vonalak!.. 
A vcraltk!. . . (Tétován) Nusi!... Szeretni., 
igen .. én is erre vágytam mindig... Erre 
vágytam, egy csókra! Egy csókra1... Ami-
lyent még nem kaptam soha. 

Irén: Hát az előbb a számon?!... 
Gál: (Meghökken Ráhagyja.) Igen... (Bó-

lint) Kivéve Ezt? !... (Ainu!) De akkor jöít 
ez a pezsgő... vagy mi... és már arra sem 
cmlékízem... (Magának.) Micsoda nap! Mi-
csoda nap! 

Irén: (A pohárral.) Szerelmes szép nap! 
Boldog nap! Igyunk arra Pál, hogy ne 
(Emeli a poharát, de hirtelen leleszi.) — 
múljon el solia ! 

Gál: (Meggyőződéssel.) Sola!... Soha!... 

>ic/5> J ^ c i x s a - K i t ^ J ^ r — 
— ^ D E a n c s j u n r - K ö ß c s ö n o z 
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Tanácsta'anul.) Nem emlékszem!... Hiába! 
Nem emlékszem. Az eleje nem jut a : eszen-
be... hogy IK>! kezdődött el ez — ÉI mi-
kor?... Hogy ki vagtj... é; mióta szeret-
lek?!... Mert igen... tudom, hogj ilyes-
féle nőt... izé., téged Nusi, szeretlek!... 
Mindég magamba, titokba szerettelek... de 
most nem tudom... (Aíaga elé tűnődve.) 
egyszerre adott valamit az élet, ami olyan, 
mint amiről nélia egy szegény rajztanár is 
álmodik... (Nézi és eszi a szenével a nőt.) 
Nagyságos... izé... Nusi... (Mindig köze 
lebb.) Lebet!... Nem tudom... Nem bá-
nom... Akárki!... Va'aki!!.... M i összerakla 
bennem az én összetört szivemet és... és 
lefújta róla' a port... (Suttogva.) Aki meg-
látta bennem a férfit... Mert én kérem... 
Kérlek, az vagyok... (Sóvárogva.) Férfi!... 
Aki szebben szeretne élni, mint aliogy a 
Jámbor Irmákkal lehet. 

Irén: (AAintha meglepődne.) Jámbor Ir-
ma?... Ki az?!... 

Gál: (Hirtelen menlegetödzve.) Nem, 
nem... csak ugy mondóm... Nem érted?... 
Hogy álta'ában azok a «jámbor» Irmák... 
és mások... akárhogy hivják őket... akik 
olyan jámborak... de aztán., később...! (Le-
ült közben.) Mi lesz mellettük, mellettük 
a< ember?... Semmi!... Szürke, szomorú em-
ber!... Szamát!... Férj i . . . (Lebukik a feje.) 
Gál... Pál... rajztané: ! (Az asztalra borul 
és liangosan sir.) 

Irén: (Ijedten föláll, mintha megbánta 
volna a játékot. Me'eg részvét el nóz Pálra, 
és már kinyújtja a kezét, hogy megsimo-
ge sa a fejét. De rögtön visszakapja, mert 
Gál odatekint.) 

Gál: (Kissé duhajkodva. Ijedten.) Nem, 
nemi... Még ne menjünk, Nusi!... (Nevet.) 
Most jön a javai... (Önteni akar, de üres 
ac ü\eg.) Elnyomott egy kicsit a buzgóság... 
amint mondani szokás!... (Nevet.) Mert én 
ma utaztam is... (A\ulatósan.) Hé pincéri... 
(Hirtelen piíyókosan Irénhez.) Hol va-

gyunk?... Nusi, mi ez itt?... Én csakugyan 
egy kicsit részeg vagyok... Nem jön a pin-
cér!... Hol vagyunk? 

Irén: (Csendesen.) Mindegy, hol va-
gyunk'... Rózsaszínű felhőben Pál! 

Gál: (Pityokosan kacsint.) Rózsaszínű 
felhő? Ezt én már ma láttam valahol... 
(Nevet.) Honná 1 jön ma ez a.sok rózsaszínű 
felhő? (Csuklik.) És mitől rózsaszínű? (Ne-
vet.) Tőlem nem !... Mi?... hát én egy szürke 
szamár vagyok. (Nevet.) Az vagyok! 

Irén: (Ré zvéitel.) Tanár ur nem szabad 
többet inni. 

Gál: (Uji-a megfogja az üveget.) Mért?... 
Annál rózsaszínűbb minden. (Bizalmasan 
súgja.) Beliii én is rózsaszínű vagyok... 
Csak rajtam nem lá'szik... et fől a frakktól, 
amibe mindig esküszök... (Nevet. De rög-
tön elmtegy a kedve. Felugrik és ijedten 
néz Irénre.) Na most elszóltam magamat!... 
Ha'Iotta?... A\eghaliot a?... 

Irén: (Aiorolyogva bólint.) Igen. Hallot-
tam... Hogy már megesküdött másnak. 

Gát: Egyszer. De másodszor a t mond-
tam: nem az árgyélusát! És most újra 
fér Ti vagyok... (Duhajon.) Pincér!... (Alost 
nagyon megijed. Kiejti kezéből az üveget) 
Hü!...-

Irén. A\i ba;a tanár ur? 
Gál: Ja j L. Hát ez... Nagyságos a.isz... 

izé... (A homlokát törli.) A\ost veszem ész-
re: mi itt pezsgőt ittunk... (Elképedve.) 
Borza ztó! Kérem nagyság... izé... Nusi!... 
Én egészen megfeledkeztem magamról. Ná-
lam nincs pénz... csak két huszfillére; bé-

* lyeg... De azt senki sem akarja elfogadni... 
Most mi le-z?... Rettenetes, milyen bajba 
hozta'ak... Ezi a pincér, ki tudja mire ké-
pes... ó én részeg kutya!... Egy ilyen 
gyönyörű nőve... ilyen finom helyen! 

Irén: (Aleghalottan.) Ne busu'jon Pál, 
majd én elintézem... 

Gál: (Rémült erkölcsösséggel.) A^aga?... 
Te?... Te akarsz fizetni?... Hát látod... Iá-

1 s f ^ y ^ J a n ü á r h 3 p ; f ó i j e b r u á r 5 - ig | 
1450 korona egy pár anti lop pántos cipő 

250 korona egy pár kék v. rózsaszín harisnya 
185 korona egy pár fehér muszlin harisnya 

Fényezési adó mái beleszámítva! Vidékre utánvétellel szállítunk ! 
ÁrJegyzéU Ingyen.' 
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jlod szerelmem, hogy mi vagyok én?... P fu j 
Gál... p fu j Pál!.. Nem! Nem!... (Magához.) 
Itt van! Maglátszik, hogy én csak egy rajz-
tanár vagyok... Szabad nekem szeretni?... 
Szabad nekem élni?... (Irénhez.) Nusi! 
Nusi!... Bocsáss meg, hogy megismerte-
lek. (Lerogy. Nagyon csóválja a fejét . ) 

Irén: (Egy pillanat múlva közelebb megy 
hozzá. La ;san a vállára teszi a kezét és ki-
józanító komolysággal kissé meghatottan 
beszélni kezd.) Tanár ur!... 

Gál: (Rögtön rátekint és nem veszi le 
róla a szánét . ) 

Irén: Bocsásson meg... én nem vagyok 
semmiféle Nusi... Megfeledkeztemz magam-
ról... Lelketlen voltam, t ré fá t űztem ön-
nel... Maga egy kissé kábult és én egy ki-
csit gonosz voltam... Tér jen magához... Majd 
mindjárt visszajön Csorvay é ; én elmegyek 
és nem látjuk egymást többé... Ne haragud-
jon, én egy gonosz nő vagyok, aki betevit-
tem ebbe a csúnya játékba... Mert kíváncsi 
voltam, hogy egy ilyen egyszerű izé... de-
rék ember mit csinálna egy szép pillanat-
ban... De lássa, megbántam a t réfát , ÉrLi?... 
Idejébe szólok... Ne haragudjon és... és 
csak ne felejtse el a Jámbor Irmát, mert 
— tanár ur — mégis csak azok mellet!; 
kell maradni.. . higyje el nekem... 

Gál: >( Józanul,, kicsit keserű mosollyal.) 
IJgy?!... Igen!... Hát akkor nincs cech... 
pincér és eféle... Persze egy ilyen egyszerű 
izé... (Bólint. Aztán Irén egy mozdu'a ára.) 
Ú kérem... nagyságos izé... asszonyom... bo-
csánatot kérek... Már józan vagyok... Per-
sze, hiszen itt... (Körülnéz. A homlokán 
simit.) 

Irén. (Kezel nyújt.) Ne liaragudjon... Én 
bemegyek a másik szobába, hogy ne zavar-
jam... bizonyosan mindjár t jön Csorvay. 
Csak várja meg. Foglaljon helyet... Isten 
áldja meg. ! 

Gál: (Fogja a kezét és köszönni akar.) 
Isten... (Nagyot nyel. Nem ludja tovább 
mondani. Még nézi Irént egy pillanatig, az-
tán a 'ázalosan kezet csókol és elfojtott sí-
rástól fuldokolva.) Nem tudom, mond om-e: 
S i l P f l „ . (Hirtelen elfordul.) 

Irén: {JJtgtMni.) Igen, igen, Isién áldja . . . . 
(4iy»i'se>i el akar toenní balra.) 

Gál: (Alikor Irén ftiár benyit. Kitörő szen-
vedéllyel.) Nusi!... 

[réti: (Megtoq an, Visszafordul.) 

Gál: (Utána omlik. Lerogy előtte.) Nusi!... 
Nusi!... Nusi!... 

Irén: (Melegen józanítja és simogatja a 
fejét.) Tanár ur... nem... nem szabad!. . . 

Gál: (Kiáltó szenvedéllyel föltekintve 
Irénre.) É;s a csókom!... Amilyent még nem 
kaptam soha!.. . (Felugrik.) A csókom! 

Irén: Nem, nem, elég volt. Isten áldja 
meg. (Beugrik az ajtón és magára zárja.) 

Gál: (Nekifekszik az ajtónak.) A csó-
kom!... (Nyöszörög.) A csókom!... (Ki akar-
ja nyitni az ajtóit.) 

Irén: (Kívül.) Gál ur... ne csináljon bot-
rányt ! 

Gál: (A zárral vesződve.) Nem vagyok 
részeg... nem vagyok... egy ilyen egyszerű 
izé vagyok... Amit az élet adott, nem ve-
heti et... A csókom!.. A^ajd elveszem!... 
Kell!... Kell!... Kell!. . . (Lihegve dolgozik 
a záron.) 

Az inas: (Urasági inas ruhában középen 
jön.) Tárva-nyitva minden aj tó! . . . Mi van 
itt?... (Észreveszi Gált.) A!... Hallat lan!. . . 
Egy betörő!... (Kisszalad.) 

Gál: (A bal ajtónál.) Nusi!... Izé!... 
Nagyságos asszony!... Nyissa ki!... Nyissa 
ki!... 

Irén: (Kivül.) Nem! Nem Gál!... Hagy-
ja!.. . 

Gál: Aíaga nem tudja, hogy fá j most az 
az én szivetn ! 

Irén: (Kivül.) Ne haragudjon! 
Gál: Egy csókot! Egy csókot! Szeres-

sen egy kicsit!... (Vergődik a zárral, nyög 
és morog.) Én élni! Élni akarok!... Nusi! 
Nusi!... 

Az inas: (Jön a házmesterrel.) 
Ina:: (Gálra mutat.) Olt!.. . Ott!... (Rá-

vetik magukat Cálra és elvonszolják az a j -
tótól.) 

Ina:: Betörő!... Betörői... 
Gál.- Nem! Nem!... Én csak a... izé... 

hagyjon ! 
Házmester: (Erősen fogja.) Mindjárt 

mondlain, hogy valami csirkefogó! 
Ina:: Hol a gazdám? 
Gál: Eresszenek,... eresszenek ! I I ak;i 

I ok menni I 
Házmester: Elmegy ám, megmondom, 

hogy hová... Pista, szaladjon, hivjot^ egy 
rendőrt ! 

/ Í M > M e g y e k ! El no eressze!.,. Ilyen 
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gazember!... (Szalad. Az ajtóban szembe 
jön Csorvay.) Nagyságos nr.. nagysácjos 
ur, egy beiörö! 

Házmester; De megfogtuk a zsiványt. 

Csorvay: Hogyisne! A barátom! Enged-
je e l ! 

Házmester: (Elengedi.) De kérem, olt az 
aj tót íeszegelle. 

Gál: (Csorvay hoz.) Nein... deliogy... majd 
megmagyarázom... 

Csorvay: (A házmesterhez.) Menjenek 
csak... (Az inashoz.) Takarod j ! 

Gál. Kérlek, mondd meg nekik... (Szinte 
sirva.) Én Gál Pál rajztanár vagyok... 

Csorvay: (Miutón a Jiázhiester és inas cso-
dálkozva eltávoztak.) Mi van veled?... Mit 
csináltál te itt?.. . (Nézi.) Milyen az arcod? 

Gál:- (Nyöszörög.) Majd megmagyará-
zom... A Nusi!... A Nusü . . . Elvette az 
eszein !... 

Csorvay: Nusi?... Részeg vagy!: Egész 
véres a szemed!... Hogy nézel te ki?!... 
Gyeie!... (Karon íogja.) Gyere, itt a mosdó 
szoba. (Jobbra vezeti.) Mosd meg egy kicsit 
az arcod... a szemeidet... Egy kis hideg vi-
zet a homlokodra, majd aztán beszélünk... 
(Kinyitja nekií a jobboldali ajtói.) Ereggy ! 

Gál: (Lihegő izgalomban.) Igen... Az-
tán ... Én... I g e i ! (Betámolyog jobbra.) 

Irén: (Gyorsan .jön balról már a kö-
penyében.) Ja j , Csorvay, hála Istennek, liogy 
e l v i t t e a z embert ' . . . És jókor jött, már 
nagyon megijedtem... Szegény!... Ne bánt-
sa... Drága, jó ember!... Egy kis tréfát csi-
náltam vele éi egész megzavarodott. 

Csorvay: (Kedvteléssel.) Ó, maga go-
nosz, szép boszorkány ! 

Irén: Most csak hamar... Itt a kocsi? 
Megyek ! 

Csorvay: Ja j , de most, hogy kisérjem el. 

Nem jöttem egyedül.... (Jókedvűen meséli.) 
Tudja, lio! voltam? Eszembe jutott, hogy 
máskép nem szabadulok ettől az emberiöl... 
hát elhozom érte azt a Jámbor Irmát a 
Paripás-utcából. 

Irén: Itt van? Hol van? 
Csorvay: "Lopva besurrantam vele a hall-

ból a krnyvüárszotába. (A bal a j tóra mutat.) 
De most majd ide bevezetem!... Képzelje, 
(Nevet.) Ctíhon iilt, majdnem menyasszo-
nyi ruhában é j egy pár krakóit evett. Az. 
hiszem, még valami koszoruféle is van a 
fején.. . Nern ért rá levetni, mert minden 
pillanatban várta a jajzúanárt . . . A\ost meg-
lepem é; ráeresztem a mamuskát, amiért 
megzavart e,: a betyár bigamista Gali Pali... 
(Nevet.) 

Irén: Nem. Én ezt már nem várom be 
Aladár. 

Csorvay: (Jókedvűen.) Nézze meg írén, 
nézze meg, hogy jön ki a búvár a vízből. 

Irén. Nem. Nincs hozzá szivem. Megyek. 
Megvárom magát a kocsiban. 

Csorvay: Sajnálom, hogy ezt elmulasztja... 
Akkor hát azonnal! Egy pillanat!... (A hal 
aj tón besiet és egy pillanat múlva nevetve 
visszajön. Beteszi maga mögött a : ajtót.) 
Bent van a menyasszony!... Gyerünk!... 

Irén: Ja j , Aladár, mit csinál maga? Ha 
mi most elmegyünk, az a szegény ember 
ott.V. (A ba! aj tóra mutat.) 

Csorvay: Eh, mi történi.e ik? Még egyszer 
megesküszik neki... (Hirtelen.) Jön!... Sies-
sünk !... 

Irén: (Gyorsan.) Mégis maradjunk! Fél-
tem ezt az embert !... 

Csorvay: (Középre.) Menjünk hát ide a 
dolgozószobámba... Az ilyen embernek úgyis 
mindig ke'l kéznél egy-két tanú! (Neveive 
középen el Irénnel.) 

Mindenüt t k a p h a t ó ? 
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Qcil: (Jobbról jön. Az arca friss. A baja 
fésült. Nedves.) Itt vagyok, kérlek. (Körül-
néz.) Senki?... (Hívja) Aladár !... (Egy pil-
lanat inulva.) Ho! vagy?...!! (Miután egye-
dül érzi magát, lopva a bal ajtóhoz megy, 
kopog és suttogva beszól.) NusÜ... NusiL. 
Drága széf, asszony! Csak egy pillanatra, 
amig egyedül vagyunk... Nyissa ki. Ne fél-
jen! Nem fogom ostromolni. Csak egy 
szót!... Nusi!... Kedves, szép szerelmem! 
Csak egyszer engedje még megcsókolni a 
kezé!... Maga, nekem egy életre szép emlé-
ket adott!... El akarnék búcsúzni... Lássa, 
én magának köszönhetem, ha éltem vala-
mit!... És nem baj, hogy vannak csókok, 
amiket csak az ember szive érez, — mert 
ezek a legédesebbek!... Nusi! Nuujtsa még 
egyszer felém! a kezét ! 

(Az utolsó mondatnál az aj!tó kinyílt és 
megjelent Jámbor Irma.) 

Irma: (Szinte energikusan végszóra nyújt-
ja kézcsókra a kezét. Tekintete viharzó.) 
Itt van! 

Qál: (Önkéntelenül megcsókelj|a és visz-
szatántorodik.) Ja j ! 

htm: (A másik kezét épp oly energiku-
san nyújtja.) És a másikai nem? 

Gál: (Visszaíámolyog.) Irma ! 
Irma: (Nagyon szigorún.) Annak a Nu-

sinak talán csak egy keze van? 
Qál: (Ámul.) Hogy kerülsz te ide?.". 

A\icsoda nap?!... 

Irma: (Fent.) Kérdezni?!! Kérdezni (lál 
ur, csak én fogok! 

Gál: Szent Isten ! 

Irma: (Nagyon fent.) Csak egyet!... Ki 
az a fíusi?... Mi az a szép emlék?... Van-
nak csókok, amiket csak az ember szive 
érez?... Nekem nem adtál ilyen csókot soha 
sem!... H o g y a n sem adtam?... Neked?... 
Ki vagy te?... Rajztanár vagy?... Te?!. . . 
így adsz példát a gyerekeknek?... Régi 
cserepekről mindenféle va~ak kacskaringó-
kat utánozni?... Rajzo'j a képes újságokba 
ha olyan tanár vagy! — Egy tanár teszi 
ezt?... Templomba?... «Nem, nem, az ár-
gyélusát?!...» És lia a barátod nem jön ér-
tein, hát még most is ott ülök egyedül a 
kiakói mellett... Mert a Tini, meg a Ma-
riska hazamentek a gyönyörű esküvő után... 

Hát azok is megemlegetik a nyoszolyóiány-
ságukat... Hát: «nem, nem az árgyélusát?!..» 
És egész Gátváron végigszaladni? Hogy 
minden házból nézlek?!... Ott hagyni csa-
pot, pa;!ot és egy ilyen asszonyt?!... Hogy 
a sekrestyés ijedtében harangozni kez-
dett!?... Ezí tanitod te a gyerekeknek?... 
Ezért fizetik a drága privátórákat?... Ezért 
kell nekik venni a drága cirklit? A tö-
méntelen rajzpapírt?... Ezért dugod el a 
pénzt a kalapomba? 

Gál: (Rémülten.) Megtaláltad?!... 
Irma. (Ujjongó dühve'.) Igen, a kalapom-

ba!... Hogy aztán, ha összegyűlt egy cso-
mó, ott hagyj a faképnél az oltár előtt, 

— ahol őrök hűséget akartam esküdni ne-
ked? — és aztán ide gyere a pénzzel a 
barátodhoz, aki valami jó pipa lehet, hogy 
itt nála Nusik meg Tusik osziogaínak szép 
emlékeket?!... Rajztanár?!... Rajztanár?!... 
Az tesz ilyet?... 

Gál: (Kérlelve) Nasi!... izé... Irma! 

Irma (Kitöréssel) Nekem ezt ne mondd!.. 
Nekem azt ne mondd!!... Én nem vagyok 
Nusi!... Az édes anyám se volt!... Az én 
apám Jámbor Adám csátvá i postamester, 
harminc éves állami szolgálata van és nem 
ilyen permahajdernek nevelt!... Nekem azt 
ne mondd!!... Mert én összetörök itt min-
dent! Én tisz'jgssége, asszony vagyok!... 
Engem egy fütőházi mérnök akart felesé-
gül venni!... De én azt mondtam nem 
baj, legyen a családban egy kis művé-
szet is!... Mert azt mondták, bogy benned 
tehetség van a művészet iránt!... De te 
művész vagy?... Művész?... Gazember vagy'. 
Pemahajder gazember!... Jellemtelen pi-
szok fráter, pfuj, pfuj, pfuj ! 

Gál: (Egy pillanatnyi szünet u'áii) Irma! 
Ii ma !.... 

Irma. (Már halkabban de még mindig 
«pfuj»-oz, végre elcsöndesül.) 

Gál: (Tompán, igen egyszerűen) Irma... 
Szopott a gyerek?... 

Irma: (Morog) Majd rád várok!... Amig 
haza jössz a : esküvődről! Pfuj!.. . 

Gál: Nincs semmi baj? 
Irma: (Miután nincs mér több mondani-

valója, a többit bőgve mondja) Semmi kö-
zöd hozzá!... Az enyém!... Nem a tied! 

Gál: (Egyszerűen) Ifjabb Gál Pá!! 
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Irma (Fölcsattan) De nem rajztanár!... 
Néni!... És éti majd Jámbor Pált neve-
lek belőle!... Mert nekem nem kcl'e z! Se 
neki, sic nekcin!... Fel is ut, lc is uf !... 
Gombház!... Na liiszen!... 

Gál: (Engesztelésül többször nyújt felé 
egy szá! virágot, atneynek jóformán csak a 
szára maradi meg.) Irma... Jámbor... 

Irma: (Dühösen kikapja a kezéből) Mit 
akarsz evvel a kóróval?... (Hozzá vágja.) 
Evvel a főzelékkel?... 

Gál: Bocsáss meg. Virág volt. 
Irma: Virág?.,. De nekem nem vettél vi-

rágot?... Kinek vet'ed?... Kitől kaptad?.. 
Nusi?!... (Rámegy) Igaz!!... Halljuk csak: 
ki azí a Nusi?!... Hol az a Nusi?!... Micso-
da hely ez itt?!... (Szaglászik) Ahá még 
itt vaui a pat Min je !.... Oh, te nyomorult!... 
Na nédd' a rajztanár, aki még egy cégtáb-
lát se csinált!... 

Gál: (Felhőidül) Cégtáblákat csináljak ne-
ked? 

Irma: (Miközben folyton nyomoz) Inkább 
miit, hogy itt egy Nusiva' mulatsz!... (Az 
asztalnál) Ahá! Pezsgőt ittatok! 

Gál: Nem én! 
Irma: Itt van még a pohara!... (Bele-

szagol é ; kiissza) Pe:sgő!... Pezsgő!... És 
én otthon krakóit eszek... (Rámutat) Des-
sert!... SüteményL. (Sirva mohón eszi) Ho-
va dugtad el a pénzt erre a Nusira?!... 
(Eszik. Sir) Megá' l j ! Megállj!... Ezt meg 
tud a a tanfe'iigyelő!... 

Gál: De Irma... csak egy szót!... 
Irma. (Hangos komikus sirássa!) A\eg-

csal!... Megcsal az esküvőnk napján!... Egy 
Nusival megcsalt a nászléjszakámon!... (Ék-
telen sirássa! az asztalra borul.) 

Gál: (Elveszti a fejét. Kapkod) Irma! 
Irma!... Fölkel a gyerek!... 

Irma. (Felugrik) Micsoda gyerek?... Gye-
rek is van? 

Gál: (Szédülten) Hogyne! Ifjabb Gál 
Pál!... Ja igaz, nem itt van. Otthon van!... 
Ki van mellette? 

Irma: (Villogón) A nyanyus! 
Gál: (Összecsapja a kezét) A nyanyus!... 

A nyanyus is megjött (A plafonra tekint) 
Jaj!. . . Hisz akkor ez még mind semmit 
Hanem majd1 a Paripás-uecába !... (Keserűn 
bólintgat.) 

Irma. (Ami sütemény még az asztalon 
van, a ridlkiiljébe gyömöszöli és körben a 
legnagyobb viharral) Oda he ne tedd a 
Irihadat, a Paripá -ucrába! A*\njd találok én 
magamnak ilyen alakot!... (Gúnyosan) 
Rajz?... Tanár?... Művész?!... (Földi ig 
vág egy poliarat) Haza ne gyere!!! 

Gál: Mit csinálsz? Nem a mienk!!... 
Irma: (Fölénnyel) Nem. Majd a mien-

ket vágom?!... Haza ne gyete! (Száguldva 
utat 1jör magának Csorvay és Irén között, 
akik a zajra megjelentek az ajtóban. Kur-
tár- köszön nekik) Jó estét!... Jó estét!... 
(A? f.jtóbó! vissza mutat) Ott van!... Egyék 
iïieg!:! (E! a középen.) 

Gál. (A'icgf! elé néz. Hosszan keserűn 
bőliíugat) Hm!... Hm!... (Elkényszerede;! 
Riosolylya' i ma utál mutat. — Gúnyosan, 
csendcser' Ô az;... (Bólint) Jámbor Irma! 

Cw:ay: Elhrgyod menni egyedül? 
Gríl: (Vá'iet von) Elmen'!... (Irénre néz 

és egy l;elk sóhajtássa!) Lássa kérem... pe-
cng... (A szivére mutat.) ...itt bent olyan 
sz'ép az élet... 

Irén Ne busuljon tanár ur. A\ajd kibé-
külnek. 

Gál: (Tanácstalanul, tompán) Nem tudom, 
mit kellene csinálni... 

Csor\ay (Vidáman, könityedén) Ugyan 
Pali !... Haza mégy, megcsókolod és újra 
elmentek Qátvárra megesküdni ! 

Gá': (Riadtan felüti a fejét) Harmad-
szor? 

Cscnay és Irén: (Nevetve) Miért ne?!... 
Harmadszoi !... 

Irma (Vhszasompolyog. Szipogó csendes 
sírással, nagybékésen és hűséggel) Na mi 
lesz már?... Meddig várjak?... 

Gál: (Ránéz és rögtön a plafonra te-
kintve sóhajt. Azután hirtelen megfogja Ir-
ma kézéi:, aki kifelé huzza, de Gál menet 
közben Gorvay és Irén felé fordul és be-
leegyezé sel rájuk mutat) Jó!... Harmad-
szor! (Öklével a levegőbe fenyeget. A\oso-
lyogl De senki többet!! 

(Függöny.) " 

i B h . _ ÜB • m allen használjon dr. Dyui 
I B S V l i l a f i Halrrestorért Hem hel-
V r J T I I 1 1 1 ToiJ fest« t iàt , tnnem « b«J 
— — Breden szlnol sdja visais. 
30 kor. és postaköltség ellenében szállítják a főraktárak: 
CITY DROQERIA B u d a p e s t , IV., E s k ü - u t 5. és 
H O N V É D DROGÉRIA, I., At t i l a -köru t 2. s z á m 
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HALLÓ. Mi VJSÂG? 
KIK JÁTSSZÁK A BUZAV1RAG0T? A 

Magyar Színház február negyedikén mu-
tatja be Bus Fekete László négy felvonásos 
darabját, a Búzavirágot. Törzs Jenő ren-
dezi. A szereplők a következők: Törzs Jenő: 
egy vidéki milliomos földesurat játszik, aki 
pénzzé teízi a birtokát és elindul utazni a 
világba. Darvas Lili: egy vidéki kislány, 
aki kéiőbb fantasztikus pesti karriert csinál 
és a népszerűség lomnici csúcsára kerül. 
Vray Tivadar: egy pesti, kis szegény fiatal-
embert játszik, aki a maga naiv «kincsei-
vel» harcol szive szerelméért, a milliomos 
eilen féllel, /orrai Rózsi: egy pesti szoba-
kiadónő.a ki szininövendékeknek ad kosz-
tot és kvártélyt, lankovich Magda: egy rö-
vidliaju, szókimondó, szemtelen kis szininö-
vendék. Simon Marcsa: egy vidéki kedves 
öiegasszony. Körmendi János: egy vidéki, 
becsületes öreg paraszt, Réthey egy vidéki 
doktor bácsi, Vándori egy pesti újságíró, 
Kertész Endre egy öreg báró, Pártos or-
vostanár, Horváth egy kis huszárönkéntes 
és végül Makiári levélhordó. 

BOLONDVAR. Szekula Jenőnek, a leg-
talentumosabb magyar elbeszélők egyiké-
nek uj regénye viseli ezt a címet. A Bo-
londvár Szekula Jenő irói erényeinek fi-
nom miivii foglalatja. Romantikus, közép-
kori történet ez, amely izgató meseszövéssel 
mondja el egy zsoldos kalandjait é; küz-
delmeit a titokzatos, kettős megjelenésű 
vámruóért. Különös értékel ad a könyvnek 
Szekula középkori magyar nyelvének szinte 
biblikus tisztasága és az a mély humoi, 
amely c^ak melegen érző művészek saját ja . 
Szeku'n uj regényének páratlan sikerét lisz-
lelüi <iu Otthon Kűrben szombaton este ban 
Keltei ünneplik tneg. A könyv a Léyrády 

Testvérek kiadása, kapható a Szinházi É'et 
boltjában: Erzsébet-körűt 29. 

Az ÖSSZETARTAS-asztaltársa ág február 
5-én nagy müvészestélyt rendez a Keres-
kedelmi utazók egyesületének termeiben 
(Gyár-u. H.) A tartalmas műsor keretében 
Rátkai Márton, Sámson Mária, Komlóssy 
Emma, Ocskay Kornél, Pártos Gusztáv is 
fellépnek vendégképpen. Az előadás után 
tánc lesz. 

KARINTHY FRIGYE?, a mult bélen elő-
adást tartott Sebess Erzsébet továbbképző 
iskoláában. A műfordításról értekezeit Ka-
rinthy, aztán be.nutatta uj Bataille-fordílá-
sát, mely «Emlék» cimien a Belvárosi Szín-
házban fog szinrekerülni. A legközelebbi 
előadást — február 3-án — Liptai Imre 
tartja. «Szinházi dolgokról» fog beszélni. 

I A PARISIEN GRILL uj miisora bec.ii-
iletére válik Deák Elemér és Rónai János 
' igazgatónak. Amit egy világvárosi íáncpalo-
ta csak nyujtha'', az mind ott van össze-
zsúfolva, pazar gazdagsággal a Parisien 
Grill februári műsorában. Nádasy és Li-
esz/tovszky, a n;agyar királyi Operai áz pri-
ma táncosainak szereplése nem is a legna-
gyobb szenzációja ennek a műsornak, hi-
szen olyan nevek szerepelnek a program-
mon, mint Arca és Esmánojj, Roij és Ralf, 
a Co/Y<'z-duetl, Lúgén és Muretta — csu-
pa hires, Európaszerte ismert szám, me-
lyekhez m<égj a ;n/*•«•' Staats-Opein/iaus ven-
dég átéka járul, az «Oyra-Oyra» ciinü tánc-
szkecsben. A Cortez-duett tagjai a párisi 
és a bukaresti Alhambróban arattak már 
sikereket, Rolf és Ralf a legnevesebb tán-
cos artisták, Eugén és Marieita bravúros 
mondain é; excentrikus táncjeieneieket ad-
nak e'ől a Jniifor szenzációja pedig Nádasy, 
Lieszkovszky, Arco és Esinanoff. Ök lesz-
nek Pest februári szenzációi. 

UJ KÖNYVEK. Kosáryné Réz Lola: Álom. 
A hamar népszerűvé vált kitűnő Írónőnek 
uj regénye jelent meg az Athenaeum ki-
adásában, amely bizonyára nagyon sok uj 
tiivet fog szvrezni a népszerű írónő írásai-
nak. 1\ csinos kiá[lilásban megjelent kötet 
ára Sí) korona. • Daudet: I//abb f romom 
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és idősb Reisler. Daudet regényei közül a 
iegtöbb irodalomtörténész ezt a regényt 
tartja a jiagy francia irő legjobb és leqie-
lentö.sébb regényének. /\ .V,f> oldalra terjedő 
nagyszerű regény WiJdner ödön kitűnő for-
dításában az Athenaeum Könyvlár 76-ik 
kötele gyanánt jelent meg. Ara 50 korona. 
— Wilde: A readingi jegyház palladóia. 
Az Athenaeum1 a Modern Könyvtárban Tóth 
Árpád uj fordításában bocsátja közre Wilde 
költészetének ezt a legnemesebb hajtását. 
A Modern Könyvtár uj kötelének ára 8 
korona. — Nansen Péter: Szent békesség. 
Nansen Péter «Szent békesség» cimü szép 
regényében, amely az Olcsó Regény leg-
újabb kötete gyanánt most jelent meg, a 
sziilő'alu magányába menekülő ember lelki-
világát rajzolja meg. Teiches Bé'a költői 
fordítása minden dicséretet megérdemel. Az 
Olcsó Regény legújabb kötetének ára 15 
korona. — Tájékoztató könyv a nosztijiku-
tasról. «A magyar államadóssági címletek 
noszhiliká'ása tárgyában megjelent rende-
letek gyűjteménye» cimen nagyon iigyes kis 
könyvecskét irt dr. Nádas László ügyvéd, 
ny. pénzügyminiszteri tanácsos. A 80 olda-
las, könnyen kezelhető kötet ára 56 kor. 
— Rabindran ath Tagore: «Az étet meg-
ismerése.» Fordította: Barlos Zoltán,, be-
vezető tanulmánnyal ellátta Földi Mihály. 
Brahma és Buddha eszmevilágának ez a 
vallásit ele az univerzális vallás egész lé-
nyegét magában foglalja. A könyv Révai 
kiadásban je'ent meg. Ara 58 korona. 50 
fill. — Mindezek a könyvek beszerezhetők 
a Színházi Élet könyves boltjában: Erzsé-
b?t-körut 29. 

ARPAD ALMA cimen uj hazafias dal 
jelent meg. A dal zenéjét néhai báró Or-
czy Bódog, a Nemzeti Szinház egykori 
intendánsa szerezte, s most hozta nyilvá-
nosságra báró Orczy János. Ö'alkalmazta is 
zongorára. A .gyönyörű zenéhez Missák I ász-
ló irt hazafias érzéstől áthatott szép szö-
veget. Kapható minden zenemükereskedés-
ben. 

ANATOLE FRANCE: A HAJNAL. Tizen-
öt elbeszélésből álló gyöngysor első da-
rabjának címét viseli a kölei, melyet Hajós 
Kornél forditáHÍbart most adoll ki a ;\V/>-
>zavu könyvkereskedés. Ara 45 korona. 
Minden könyvkereskedésben kapható. 

MEGJELENT a A\agyar Szövetség Alma-
nachja. Az érdekes és értékes tartalm U íil-\ 
manachot dr. Varga Béla szerkesztette. i-.r<\ 
1't korona, kapható a Színházi ítet köny-
vesboltját an: Erzsébet-körut 29. 

BALZAC egyik legizgatóbb és legszebb 
regényét adta ki a Genius ízléses kön-
tösben. Cime: >-A kurtizánok tündöklése és 
nyomora.» Egy párisi kis kokott, egy költő 
és egy nemzetközi kalandor érdekes tör-
ténete ez* a regény, mely a Szinháv (Act 
boltjában beszerezhető. 

BOROS tánciskolájában 22-én fényesen 
sikerült estély volt. A tanítványok magyar 
és modern táncszámokban elsőrendűt produ-
káltak. Beiratkozni mindennap leltet. Qen-
gery-utca 1. szám alatt. 

§ # Ö U $ Ö N K d i N I ¥ V T Ä ß 
B » Budapest, VI., Andrássy-út 6. 
100,(*X)-nél több magyar, német, trancia, angol könyv 

TOROK 
szeplő, májtuit, pattanás éa arc 
iisztáttanságok ellen. Ideális arc 
ápoló. Ara 35 koron. 

Főraktár 

Siez Gy. János 
gyógyszertára 

Rlskuntiolos 

Brilltánsokat, gyöngyöket, platinái, ékszerek t 
mindenkinél lrá»abb«n vesz SZEKELV fcMIL tu» • r-
ü/.Me Budapest, Király-utca 51. Teréztenipionm.'l *«em-
twn. Címre lessév figye ni. — Telefon JÓ7set l05-3s 

FíízöjüuiíásoH F HERAPIA fiizÍHzalonjában 
icgolcsóbban % Nagymező-utca 14. 

Kacagásra keny-
szi rit mindenkit a Gyárfás telefonál 

Is 

WAGNER 

cimii tréiás hang-
emez. 

Ismét kapható kizárólagosan 
beszélőgépek osrtályában 

Budapest, József-kfirul 15. Fiókü/.'et: R.ídav-titca IS. t 
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Műkedvelők 
Ä FOGTECHNIKUS SEGÉDEK ORSZÁ-

GOS SZÖVETSÉGE 23-án nagyszabású mü-
vészestét rendezett. A gazdag míisor legjobb 
szereplői Barna Sári, Sándor Kata, Ernyei, 
Szenes Zoltán, Winter Arnold, Vészi Ist-
ván, Domahidi Ernő és a Thália tagjai 
voltak. Külön dicséret illeti meg Dr. Oá/né 
Szebeni Margarettát, koloratur áriáival, 
mély és nagy hatást ért el. A szépségver-
senybjen is dr. Gálné letit a győztes. Elisme-
résre méltó buzgalommal fáradoztak a mü-
vészest sikerének érdéltében Morgenstern 
ödon, főrendező, Stein/eld Gábor és Ko. a y 
Iván elnök. 

A «TIZENHÁRMAK KÖRE» 23-án kitű-
nően sikerült kabaréestét rendezett. A sze-
replők kivétel nélkül nagy tetszést arattak, 
különösen fekete Ilonka, Somogyi Ondy, 
Boross Vali, Szabó Böske, Szabó Annus, 
Korecz József, Benkö. Andor, Nagy Béla, 
Pricha László, Andrássy Dániel, Szabó De-
zső, és Eckel Viktor kaptak sok tapsot. Kiss 
Feienc elnök szellemesen konferált. 

A «SZÍNPAD-KABARÉ» által rende-
zett előadáson különösen kitűntek Urai Szil-
via, Koday Regina, Bányász Gyöngyi, Kar-
dos Lá: zló, Latabár Kálmán, Bányász Ist-
ván, Geyer Márton, Haraszty Dezső és 
Mautz László. Pacek Iluska táncszámával 
aratott sikert. A kabaréest rendezése Bá-
nyász István és Latabár Kálmán érdeme. 

A «MAGYAR IRÓK NEMZETI SZÖVET-
SÉGE» müvészestét rendezett. A műsor va-
lamennyi számát lelkes taps kisérte. Mol 
Surányi Andor ének számai arattak külö-
nösen igien nagy sikert. A minden izében 
jól sikerült estét Kolíay Zoltán iró rendezte. 

A «GÖNCI ÖNKÉPZŐ IPAROSKÖR DA-
LARDAJA» 16-án rendezte első hangver-
senyét. Az est sikerét Széliig László a da-
lárda karmestere kitűnően összeválasztott 
zeneszámaival emelte. Kifogástalanul meg-
feleltek szerepeikben Szilágyi Margitka, Kö-
teles Ilonka, Varga Janika, Menyhért And-
rás és Seprik M. nagyon tetszettek Andor 
Viktor, Theisz László, Oáborik Ferenc. 

FISCHER VACUUM R.T. 
üli.. HOR-ÜTCA 90 ^ Telsion: Józsel 10-7? és József 60-88 

O A Í k i p crep de chinet és tafft ü Enfin 
OCÜJfSS poüpiionne toilettek H 3UUU 
Női ruha szalo- ómban gyönyörű toilettek, kabátok 

kosztümök készülnek olcsón. 
IV., Vác i -u lca 22. s z . , í é l e m e l e i 6. s r . 

A „ K i r á i y - S z i n M z " b e j á r a t a m e l l e t t 
V E I N E R H M I S N y A H Â Z 

KIRÁLY-UTCA 73. 

taríja raktáron a legnagyobb 
színválasztékot a legfinomabb 
harisnyákban. - Színésznők 
barisnyaszállitója 

Habé 
Francia renássterü likör-KülönlegességeR: 

Hobétine 
Hobé-Triple sec, Hobé Curacao 

Hobé-C&errySrandy 
Hobé-Elixir, Hobé-Cacao 
Hobé-Vanília, Hobé-Mocca 
Hobé-Kristály Kömény 

Gyártelep és iroda : VI., Lomb-utca 11. 
Telefon 14-94 



S Z Í N H Á Z I ÉLET 39 

SserUesxiöi ( i a e c e / e b 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosí-
tást 5 színházi vonatkozásu kérdésre. Kézira-
tokat, rajzokat nem adunk vissza és azok 

megőrzésére nem vállalkozunk.) 
H. Emma. 1. Aradon szülelett 1885. május 

11-én. 2. Elvélt. 3. 18 éves koréban — L« 
ra jongó . 1. 1899, szeplember 10-én született. 
2. A lakáscímeket megtalálja a Színházi Élet 
almanachjában, megrendelhető kiadóhivata-
lunk ulján. - B u c í u k e r i r g ő . 1 7 év óta 
működik a színészeinél. 2. Nőtlen. 3. Nem 
azonos. 4. 6 év óta. — P. fl. 1. Magyer. 
2 Budapesten. 3. Legényember, — Tatató-
várcs . Rajnai Góbor volt a címszereplő. — 
Feketeszemű. Egyelőre ő sem iudja még. 
— Ella. A Színházi Élet almanachjában kö-
zöljük a lakáscímeket. — G. Luci, 1. A szín-
ház készítette. 2. Corvin. — E. E. Nagy 
Margit, a Belvárosi Szinháínél rr.üköd'k. Férje 
Matskásy József hírlapíró. — H. Irén, Nagy« 
kSrös. Arcnyuáry Emília, a Nemzeti Szín-
ház táncosnője volt, hol 1848-ban működött. 
1854 május 4-én mint a párisi Thealre Li-
rique tagja ismét fellépett a Nemzeti Szín-
házban, majd ugyanez év szeptember havá-
ban nagy siker ei vendégszerepelt Bécsben a 
„Violetta" c. balletben. 1859-ben a Nemzeti 
Színház tagja, 1860 ban Szegeden találjuk, 
1867-ben Fiumében mükc'dik Legjobb sze-

repe a „Porticii néma" volt. — S. Vilma. 
1. A „Színházi Éiet" előfizetési ára negyed-
évre K- 90.— 2 Rózsahegyi Kálmán iskolája, 
Népszinház-u. 22. - Drámai. 1, 3. Igen. 2. 
Bármelyikbe. 4- Havi 500 K ig. — F. Nelly, 
Tbüköíy-ut 20. Mienon. Regényes nagy 
opera 3 felvonás ben. Irla Goethe Frigyes 
„Meister Vilmos tanuló évei" cimü regénye 
után Carré és Barbier. Foiditotta Oimay Fe-
renc. Zenéjét szerzette Thomas A. Első elő-
adása 1873 szeptember 20-án volt a Nemzeti 
Színházban. A m. kir. Operaházban 1886. 
oklóber 10-én volt a bemutatója, ahol 1908. 
okióber 13 án volt a 100-ik előadása. Szerep-
osztása : Meisler Vilmos—Stéger Ferenc, (az 
Operában Broulik), Lothario— Odry Lehel 
(Operában szintén), Laeiles—Ormay Fere-nc 
(Kiss Deztő), Fridiik—Halmi (Saxlehner 
Emma), Antonio—Vasvári Kovács (Szekere«), 
Mignon—Heuck Minnie (Bianchi Bianka), 
Philine—Balázsné Bognár Vilma (Ábrányiné 
Wein Margit), Jarno—Kőszeghy Károly (Tal-
lián János) — Sz. Rózsika. Nem színházi 
l.érdés. — T. Er sike, A vers igen szép, át-
adjuk a művésznőnek. — Vidíki előfizető. 
Ára 25 K. — Ballerina A „Párisi Ne.<jy 
Aruhéz*-ban. — Faun. 1 Pesten \ an. 2. Arn 
3 K. 3. Nagykorona u. 16. 4. Rökk Szilárd-
ulca 6. — Halasi gazda leánya. A .Szín-
házi Élet"-ben a nem előfizető olvasóinknak 
is mindenkor szívesen válaszolunk. 

POLOSKA, EGÉR - ÉS PATKÁNYIRTÁST 
RADIKÁLISAN ESZKÖZÖL D I T R * 

B S T E I N 
J. 116-55 

KÄ HTOR ÉS KELEMEN » " J « 
Vil , , E r x s é b e t - k ö r u t 5 6 . 1/4. 

H j ! Kalapkészítési s z a k t a n f o l y a m ! 
Hermann Gizella. VI . Siondy-u. 55.1, em I. 

Uj SÁRCIPŐK, sár- és hócipő-javitások 
BŐRCtPŐ-TALPALÁS GUMMIVAL 

Neumannál, VI., Nagymező-u. 44. 

B A R R A B A S IV. 
A legyőzött Barrabas 

O H N I Â B A N 
é s T I V O L I B A N 

Httigyfadrászst onduláctfval. hajmosás, manikflr, szép-
légapolás és íagykezeiés. Mérsékelt árban, elsőrangú 
munka. Tanítványok teljes kiképzésre felvétetnek, Cim: 

Szánténé, VS., Horn Ede-utca 13. sz. 

M U M i S F O G A K A T d r b 5 5 K - é r t 
veszek és nltcxrflrnlraf Wyschogrod, Tisií Kálmín-tér 10 

t R i i c I ö f t t l Levelezőlap I,ivásra jövök. w 

Fogápolás gondos és lelkiismeretes kfzel^a melleit kfsílt antol 
gyártmárvu amerikai kaucsukba foglalva, uj rendszer 
ezerini az alabbi árakon: 
Miifogak kaucsukba foglalva K 150 

F e n y v e i f i M e n y h é r t ' ' '' K ÏOS 
áll. kép. fogász intezete Budapest, iZ, Rádey-u. 5 Aranykorona 22 kar K 700 
(Kálvin-tér mellett) Telefon 111—18. Az intézet Fogtisztitás, amerikai fogápolás, feliérités. Ezüst-, ce-
r.yitva reggel 9—6-ig. Prospektust díjment. küld ment- és porcellánplombák mérsékelt áron. 
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Sszinftáxl reftv&ny 

K A S S Z A 

Briilidnst 
ezüstöt, platinát és 
l e g m a g a s a b b 

á r b a n veszek 
SINGER J , Egyetem-utca II. Telefon 124 21 

aranyat, 
ékszert 
n a p i 

Arany-, ejüst-, brokát-
és s a r f í i e s selyem-etpö 

u/donságok! 

Lafayette 
IV , Vácstl-uica 35. 

F É R F I ÉS NŐI CON-
FECTIO OSZTÁLYA 

£ r. 
A L0N00KI 

THE ANÍtLQ-HUNGARIAN CORPORATION LIMITED 
S8AavAR0ftSZÂGI VEZÉRKÉPVISELETE 

B U O A P E S T , VII., D O H Á N Y A . 1 2 . 

Megfejtési határidő 1920 február l. 
A megfejtési lapunk !92l. évi 7. számában 

közöljük. 
4 megfejtők között a következő dijakat sor-

»olju.k ki : 
I. d í j : Egy doboz .Floris" csokoládé-

bonbon 
II. dij : Egy kotta 

111. dij : Egy fénvkeo 
A Színházi Élei 1921 3. számában közö'i 

'ejívény helyes megfejtése: „Kasszosiker." 
Helvesen fejtették meg 470-en. 
\z első di]f>l Molnár Máiia (Bokréta-ulca 

33,). n második dij t l 6'zdnfd Lili (Ferenc-
körut 20. 111.), a harmpd,k dijat Fenyő Rózsi 
(Aréna-ét 66. II) nverlek meg. 

Szerkeszti : INI 7 t SÁNDOR 
Kia.1U> » ,S«mhízi Élet* r.-t 

Hamis fogakat » e s S e s 
piat inát s p » * £ 
Ékszert S 53£k=mí p.; 

Hranyat •f- "5 

Ezüstöt 
Cigarettatárcát 

ffj ^^EMH^ « 
i3> „ 
« I ^ J " « 1 ^ —• 

Dísztárgyakat 
g «Nt9t»BBDSa0 
as ^ i i m i ? > 

Szabni, varrni tanítok 
magatilanulas j UnMlny-
veiu kapható, varrónőknek ti. o e i Q E K ETELNCL. 
tanítónőknek kttllii tanfolyam Károly-W6ru< lo. szára 

U É N i m M Í i M I ) Kéije 212 es bizalmas ki-
n n 7 f 1 v \ ( l l 1 / ráutalist megfeleli pat tick-
i l H t t H w i H V i * r<',i adatokkal, arckéoekkei 
_ _ _ _ Davidovrt»Erasébet-kttruH7 

IVO! R U H A K A T 
m ű v é s z i e s e n a l a k i t m o d e l l e k s z e r i n t . 

FÜREDI BÉLÂNÉ angol, francia nöi divatt'rme. 
Kossuth-Lajus-iitca | ^ 

Minden szó beiktatása 3 K 
Vastag betűvel 8 K APRÓHIRDETÉSEK Felvétel : Erzsébet-kőrut 28 

A ,.S/:inhay:i Elet" kiadójában 

H Á Z T A R T Á S 
Konyha-edények óriási vá-
lasííékbari. Olcsó átokban 
knphalók László Kálmán vtis-
kereskedésében, Király Szín-

házzal szemben 

t/ E g y E S 
„Unió" mindent fest, tisz-

titlegszebben, legjobban 6 nap 
alatt. Gyár-lelép Vl„ Kmetty-
utca 15. sz. fiókok a város 
főbb ponljain. 

Veszünk, eladunk bútort, 
•szőnyeget, zongorát, minden-
féle egyes bútorokat. Behr,-
Andráasy-ut 6b. Bejárat a 

Vörö-ininrlv-iilcéban. 
Levelezőlap újdonságok 

meatekinthetök a „Színházi 
Élet" kft nvvesboltjábnn. 

Nyomta Kulture kflnwk'Pt 'ó é* nvnmrin t.-t. Budapest. V., Visegrádi-utca .1 leiefori 13—3' 








