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G Ó T H S Á N D O R 

Az első szó, amely ezen az estén 
erről a helyről elhangzik, csak egy 
lehet: hiszek egy Istenben, hiszekegy 
hazában, hiszek Magyarország feltá-
madásában. 

Az idő, amelyben élünk, a szen-
vedések ideje. És aki szenved, az 
jobban tud szeretni. Ez a ház nekünk 
jobban a szivünkhöz nőtt, mint bár-
kinek a magáé. Megpróbáltatások és 
meghurcoltatások árán ezért a sze-
retetért meg is .szenvedtünk bősége-
sen. Es ha visszagondolok a küzkö-
dés hosszú és fájdalmas idejére, mikor 
néha már-már lehetetlennek tetszett, 
hogy a lelkes munka gyümölcsöt kap-
jon és igazságot kapjon a jog, — 
akkor az emlékezés színpadán kitárul a 
a fantázia függönye és előlép az alle-
gória, amelyben ez a ház jelképezi 
Magyarországot. 

Ez a ház is mások bűnéért szen-
vedett és sokáig kellett állnia a bün-
tetést, holott szándékai tiszták voltak. 
Ennek is torkára tette már kezét az 
erőszak, hogy fiatal és viruló életét 
belefojtsa. De most áll a ház, újjá-
születve és a pazar fiatalság gazdag 
köntösében, duzzad benne erő és a 
hit. régi hibáihoz semmi köze, tiszta, 
tehetséges és becsületes. így fog állani 
Isten és ember előtt az ország is, 
mert igy kell állnia, mert a harc és 
erőszak győzelme erős lehet, de az 
igazság győzelme örök. 

Az ország, amelynek kezét-lábát 
megbéklyózták, és még vérző sebeit 
sem engedték bekötöznie, krisztusi 

szenvedésében a való élet valószi-
szinüségéből a legendák hihetetlen 
dicsőségébe lépett. Az erő és tehet-
ség csodája, hogy megcsonkított teste 
felemeli glóriás fejét éppen akkor, 
mikor halálát lehetett volna várni. Egy 
ország vére a kultura, ma annak a 
csodának csudálatos ünnepét üljük 
itt, hogy a vértanú, akinek testét száz 
tüzes nyil nyitotta meg és patakzó 
vére egésá Európát öntözi, él és lehel, 
sőt szent testében ma este eleveneb-
ben és frisebben kezd lüktetni a vçr. 

A magyar kultura egy uj hajlékot 
kap itt ma este. Az uj magyar élet 
szilárd és izmos munkát kiván. Kiki 
végezze törhetetlen hittel és megfe-
szített buzgósággal a maga mester-
ségét. Mi itt irók és színészek vagyunk, 
és a munkánkkal azt akarjuk adni 
uj Magyarország ezerszer szent és 
ezerszer áldott oltárának, amit a Ma-
dáchok és Egressyek adtak a régi-
nek. Ez a programmunk is : hűséges 
és becsületes szolgái vagyunk mind-
annak,' ami felette áll változó társa-
dalmi harcoknak és ami örök: az 
erkölcsnek és a magyarságnak. Ma 
este szerény és hivó hangját adjuk 
meg annak a nagy szimfóniának, 
amelyet beláthatatlan évek számtalan 
színdarabjának hangszere fog zengeni 
a magyarság és művészet dicsőségére. 

Hiszünk és dolgozunk, — ez min-
den. És most kezdődik a játék. Ezen-
nel átadom ezt a házat egyetlen igazi 
és jogos tulajdonosának, a magyar kö-
zönségnek. 
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Szerző et darabjáról" 
Irta : LIPTAI IMRE 

Az ember ül éjszakákon át az Író-
asztala mellett, egyik cigarettát a másik 
után szívja az amúgy is rossz szivére, 
észre se veszi rakoncátlanul dobogó til-
takozását. csak szívja a komisz füstöt, 
szivja és bámul a levegőbe. . . Odakünn 
csend van, a l szanak Az • egész város 
alszik. Békesség van, hála Istennek. Nincs 
riadt hir, nincs lárma, izgalom. Lágy 
csend, szent ábránd útjára lépünk. Előbb 
tétován, aztán mind sebesebben. Egy-
szerre már lebeg, repül a lelkünk, éle-
tünk fáradt madara kibontja szárnyát... 

egy két sóhaj . . . és minden mögöttünk 
m a r a d . . . Az agyunkba befényképeződött 
impressziók kigyúlnak és rávilágítanak 
az ember ábrázolás bűvös panoptiku-
mára, ahol egy gondolatunk beleszökken 
egy emberi figurába és az élni kezd, 
beszélni kezd, cse lekszik. . . más és más 
emberalakokat vonszol ki a papirra ma-
ga után. Azok is megelevenednek és 
hozzák magukkal emberségük legegyé-
nibb tulajdonságait. . . Már egész társa-
ság sürög-forog körülöttünk. És figyeljük 
és hallgatjuk őket, amint egy téma el-

gondolt színpadjára te-
relve elkezdenek beszélni 
egymással. Mér ügyes-
bajos dolgaik vannak. 
Már küzdenek valamiért. 
Élnek 1 — és, mert nincs 
kedvesebb barát és ink-
vizítor, mint Harsányi 
Zsolt, — akinek bűvös 
egyéniségéhez oly nehéz 
hozzá gondolni azt a fo-
galmat is, hogy: „szinház-
igazgató", — és, mert 
nincs szeretetreméltóbb 
színház-igazgató, mint 
Barna Károly, — akinek 
a ^evéhez olyan könnyű 
lesz hozzá gondolni, Pes-
ten, hogy minden írónak 
lelkes barátja, — mon-
dom, egy drága szívű, 
kiváló barát-igazgatóm és 
egy őszinte, nagy szán-
dékú, nemes energiájú 
igazgató barátom kegyet-
lenül SZÍVÓS szorítására, 
egy hónap alatt kész — 
a darab. 

„Pesti asszony" szereplői: 

GÓTHNÉ KERTÉSZ ELLA 

De hogy én nyugodtan 
— már amennyire egy 
„szerzői" neuraszténia 
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nyugtot ad — és a legnagyobb remény-
kedéssel várom a vigjátékom pénteki be-
mutatóját, abban semmi elbizakodottság 
sincs, csak az a tudat, hogy két olyan 
művész kezében van a „Pesti asszony" 
két főszerepe, mint G. Kertész Ella és 
Góth Sándor. Itt aztán boldogan és tar-
tózkodás nélkül hirdetem és lármázok 
ujjongással, hogy ez a müvészpár a 
magyar színpadi kulturának olyan büsz-
kesége, értéke, disze, hogy nem lehet 
elég hálás nekik a közönség, amelynek 
a legtökéletesebb művészet gyönyörűsé-
gét adják. Az az áldott 
lelkesedés, az 'a^ minu-
ciózus lelki [munka, az 
a vallásosságig menő hit 
a művészet szentségében, 
a mellyel a parádés ta-
lentumu Góth-pár a mű-
veltség felsőbbségével, az 
acélpengéjü tudás biztos-
ságával egy-egy szerep 
ábrázolását megalkotja, 
ez olyan valami szent 
kivételesség, amelyben 
gyönyörű hódolat van 
magyarságuk feladata 
iránt, példátlan odaadás 
művészi jelentőségük 
szolgálatában. Egyike, e 
nagy kulturáju müvész-
pár a legtökéletesebb ma-
gyar talentumoknak. Ök 
korszakot és stílust jelen-
tenek, a magyar színját-
szás történetében. Ők 
iránytadó korifeusok. 
Ők példaadó erények, 
akiknek a jelenléte szug-
gesztív erővel hat a szín-
házak művész-erkölcsi 
életére. Az ő odaadásuk, 
hivatásukban való fen" 
költségük, valósággal el-
lenőrző sugarat vet a 
magyar színjátszás egész A „Pesti asszony" szereplői : 

területére. Őket követni. 

tisztelni, tőlük tanulni, velük lelkesedni 
és a művészet elefántcsont tornyába meg-
tisztultan fölemelkedni, ugy, amint ők 
teszik : ez kötelesség, és e kötelességnek 
tízparancsolatát az ő művészetük már-
ványtáblája hirdeti. 

Hódolattal gondolok rájuk és csodá-
lattal. 

És boldog vagyok, hogy Csillag Teréz 
illusztris művészete drága foglalatot ad 
néhány szavamnak, hogy az ő ajkán 
csendül meg néhány sorom, hogy az ő 
müvészlelke varázstükrében csillogóvá 

GÓTH SÁNDOR 
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válik egy színpadi alakom, hogy az ő 
mosolya, tiszta lelki derű ragyogását 
adja a vígjáték meséjéhez. Csak rajon-
gással nézem a híres Moisand Mártát. 
Mert ma is az. És mindig az marad, 
amig istenadta művészetében gyönyör-
ködhetünk. 

Forró köszönetem van a hódító szép-
ségű Jákó Amália számára, aki önfel-
áldozó odaadással tesz gazdaggá egy 
szűkszavú szerepet és a tiszteletreméltó 
Dezséry Gyula számára kabinetalakitá-
sáért. Csatay Janka művészi márkája, 
Unghváry Kálmán egy Pesten uj szín-
padi Ígéret nobilis talentuma, Szenes 
Ernő kedves é s nagyjövőjü komikuma. 
Vágóné Berzsenyi Margit drága magyar-
sága, Benedek Margit duzzadó tehetsége, 
dr. Torday Ottó elegáns gavallériája, 
Erdős .Alice kedves humora, Kabók 
Győző kipróbált színpadi rutinja és a 

többi szereplő sok-sok ajándéka mind a 
Pesti asszony kincse, amelyek köfött 
azzal a reménykedéssel dúslakodom, 
hogy a közönség is gyönyörűségét fogja 
találni bennök. 

És végül, de nem utolsósorban, hadd 
lobogtassam meg Ferenczi Sándor nevét, 
aki a színpadi illúzió hasonlíthatatlan 
művésze és olyan látványosságot ad 
díszleteivel, amelyek emlékezetesek lesz-
nek. 

Igen tisztelt szerkesztő ur, engedje 
meg, hogy szives érdeklődésére a Pesti 
asszony tolmácsai számára vettem igény-
be ezt a rovatot és a darabról nem be-
széltem. De nem tudom beleélni magam 
abba a szerepbe, amelyet a „szerző a 
darabjáról" fogalmu rovat az Írónak ad. 
Engedje meg, hogy részemről lemohdjak 
az ilyen önvállveregető alkalmi bankett-
ről, amelyen egy szerző akaratlanul is 
magára üriti — a tollát. 

És fogadja szívesen tiszteletemet. 

ELŐNÉV 

i FAIDOKTOR UR. Egyik vi-
déki színháznak van egy 
nem valami tehetséges tagja, 
akinek a neve előtt ott büsz-
kélkedik a két betű : dr. . . 
A doktor ur szigorúan meg-

követeli, hogy .doktornak" szólítsák, s büsz-
kébb erre, mintha valaki művésznek, vagy 
akár mesternek is titulálja. Történt, hogy 
pesti vendég érkezett a vidéki színházhoz : 
Sziklai József, akinek nagyon bántotta a fü-
lét, hogy „doktor ur"-aztatja magát az illető 
szinéiz. És az első közös próbán már meg 
is büntette a cimkórságban szereplő urat. A 
doktor próba közben megszólította Sziklait. 

— Kérem, kollega ur — mondta — ho-
gyan csinálják Pesten ezt a jelenetet? 

— Pardon — válaszolt Sziklai — ön nyil-
ván téved. Én nem vagyok doktor. 

Jövő héten a Magyarban 
fog játszani Magyari, 
Tehát joggal mondhatjuk, hogy 
Magyari, a Magyar-i. 

BUFTI 

A .Pesti asszony" szereplői: 
DEZSÉRY GYULA 
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Pesti asszony 
A Renaissance Színház vígjáték újdonsága 

tudásából származtak. Ez a két nagy ma-
gyar művész uj otthonuk színpadján, eddigi 
nagystilusu szereplésüket is felül tudta 
múlni, kiteljesedett talentumuk ujabb nagy-
szerű produkciójával. Gondosabban analiti-
kus pszihologiával és sugárzóbb értelemmel 
ke/és emberábrázolást láttunk, mint az 
övéké. És e csodáserejü művészpár nagy-
szerű duettje szerencsés harmóniában egye-
sül nevezetes színpadi tercetté Csillag Teréz 
művészetében Ők hárman a tolmácsai 
Liptai Imre duzzadó irásművészetének és 
egy nagyszerű vígjáték levegőjét, újszerűsé-
gét, finomságát és pazar meglepetéseit olyan 
előadásban viszik a közönség elé, az összes 
szereplők együttesének nagy ambíciójától 
kisérve, hogy a „Pesti asszony" bemutatá-
sáról mindenképpen mint saisoneseményről 
számolhatunk be. 

Az első felvonás Szentiváni Császár István 
szalonjában nyit " betekintést a társasélet 
kedvesen léha, de uri milieujébe, ahol épp 
egy kis konsternáció támad Császár Mariette 
legújabb ötlete nyomán : a méltóságos urnő, 
aki állandóan „furorét" csinál meglepő egyéni 
gesztusaival, táncolni akar valami klasszikus 
táncot, még pedig a nyilvánosság előtt. 

Rég nem volt Budapest szinházi életének 
külső jelentőségeiben is és művészi tartal-
mánál fogva figyelemreméltóbb eseménye, 
mint Liptai Imre „Pesti asszony" cimü víg-
játékának bemutatója. Mert ez a minden-
képpen szenzációs szinházi esemény nem-
csak egy nagyjövőjü irodalmi színház* meg-
nyitását jelenti, hanem olyan premierese-
ményt is, amely tele van egy nagystilusu, 
művészi megnyilatkozás minden értékével. 
Az irodalmi megnyilatkozás, annak művészi 
tolmácsolása, legelsőrangu szinházi élvezetet 
hoz a közönségnek. És hamarjában alig 
dönthető el, miben keresse az ember ennek 
a kivételes szinházi gyönyörűségnek a csoda- , 
szerét, Liptai Imre nagykvalitásu irói talen-
tumában vagy a legtökéletesebb művészi 
alákitásokban, amilyenek csak a hasonlít-
hatatlan művészegyéniségü G. Kertész Ella 
és Góth Sándor minden hódolatra méltó 
szinpadtiszteletéből és tökéletes művészi A , Pesti asszonyszerep lő i : 

SZENES ERNŐ 

.A Pesti asszony" szereplői: 
JÁKÓ AMÁLIA 



6 SZÍNHÁZI ÉLET 6 

— Csak nem fog Clairette valami frivol 
jelmezben . . . meztelen lábakkal, nyilváno-
san fellépni ? — kérdezi a mosolygóén bölcs 
Iván doktor, aki a háznak legintimebb ba-
rátja, esze, mindene. 

Klotild, Mariette anyja, akit a társaságban 
mindenki csak „Titus"-nak becéz, szenvedé-
lyesen fújva a füstöt maga elé, szokása 
szerint ugratja öreg barátját : 

— Miért ne, ha abban művészet van ? — 
És mivel a doktor irul-pirul, rászól : 

— No nézd már, milyen zavarban van. 
Maga talán megse nézné ? . . . Mit gondol, 
ha maga engem el tudott volna csábítani, 
én talán .akkor szilszkin bundában leltem 
volna ? 

— De ugyan ! . . . Elcsábítani . . . itt nem 
produkció . . • 

— De művészet lett volna I — feleli a 
méltóságos asszony, aki amilyen ragyogó 
szeretetreméltóságu, könnyedszáju asszony, 
olyan komoly anya is és éppen azon . pa-
naszkodik, hogy Mariette nem gondol ko-
molyan a jövőjére, pedig ideje, — elvált 

A „Pesti asszony" szereplői: 
UNGHVÁRY KÁLMÁN 

asszony és nem is asszony, bár megesküdött 
egy vidéki földbirtokossal, Bodnár Sándorral, 
akit az esküvője napján otthagyott. A gyors-
iramu házasságot Klotild sürgette és mielőtt 
még Clairette alaposan megismerhette volna 
a férjét, már asszony volt. De csak alig 
néhány óráig. Ugyanaznap mentek bútorokat 
válogatni és itt tudta meg Clairette, hogy 
kivel van dolga. Az ő szokott könnyed gesz-
tusával megint „furorét" csinált. Amint a 
szép Szepessyné mondja : 

— Hetekig mulatott ezen a társaság. Hogy 
valaki pont az esküvője után vegye észre, 
hogy elfelejtett az arcába beleszeretni. 

A férj, akit sürgős gazdasági ügyei kész-
tetlek, az incidens után Svájcba utazott. 
És ezzel, ugy látszik, véget ért Clairette há-
zassági kalandja. Kissé összekuszáltabb ér-
zésekkel ugyan, de folytatja megszokott 
nagystilü életét. Most éppen táncolni tanul. 
De már azon is tul van, nyugtalan, rap-
szodikus lénye már ezt a hajlamát is kiélte 
— gondolatban. A méltóságos szalon meg-
elevenedik és amig a társaság a bridge-
szenvedély asztalához ül. Clairette gitár 
mellett beszélget Csáth Ferivel, a pesti ga-
vallérral, aki egyszer a jourélet egy léha 
pillanatéban Clairettnek egy odadobott csók-
jához jutott és azóta önhitt bizalommal ostro-
molja. De Clairette fölényes egyéniségéhez 
nem ér föl. Aztán hjre jön, egy tipikus kis 
pletykazsák : Bertalan Irén röppenti be a 
hírt, hogy Bodnár Pesten van, — a férj ! 
Nem tudják, mit akar, különösen Csáth Feri 
nyugtalan, aki most már társaságbeli fel-
adatának tartja, hogy Clairettnél győzedel-
meskedjék. Bodnár csakugyan azért jött, 
hogy abbamaradt kis házassági ügyét rendbe 
hozza. Annak idején nem ért rá Clairette 
szeszélyével megbirkózni, de most végére 
akar járni a dolognak. Kissé peches alkal-
mat választ, mert épp akkor keresi föl a 
méltóságos főszámszéki tanácsost. Császár 
Istvánt, a társaság tipikus Stefi bácsiját, 
amikor az végre beletekint egy „aktába", 
amelyből kisül, hogy nyugdíjazták. Stefi 
bácsit ez csak meglepi, de nem alterálja és 
ő maga hivja meg Bodnárt, hogy elintézzék 
a válás problémáját. Itt tudja meg Bodnár, 
a nagyszerű vidéki embertípus, hogy ő ellene 
voltaképpen nincs semmi kifogás, az az eset 
csak Clairette szeszélye volt. Most ragyogó 
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A „Pesti asszony" szereplői: 

LÁSZLÓ ANNI 

jelenetben, nagyszerű szinpadi technika izzó 
talaján találkozik az örökpárbaj két ellen-
fele, a se nem férj, se nem feleség és Bod-
nár férfias erővel kezdi idomítani magához 
az asszonyt. 

— Ma is a feleségem vagy, érted jöttem, 
Bodnár Sándorné asszonyért. — Clairette az 
idomító tekintet alatt megrezzen, de rögtön 
felszökik. 

— Bodnár ? Az ugye valami foglalkozás ? 
> . . Aki a kerekeket csinálja . . . — kérdi 
ingerkedve. — Nem, az bognár, — feleli a 
férj. - És Bognár, az valamivel löbb ? — 
Valóban több, mint amennyinek Ön hiszi-
— „Ön ?" — mosolyog Clairette. — Nem 
jól mondtam ? — tűri nyugodtan a férj az 
incselkedést. — Nem bizony kegyed, mert 
vagy hozzám tartozik valaki és akkor egy-
szerűen magázhat, vagy nem hozzám való 
és akkor adja meg a címemet. — Hát mivel 
címe nincs, — szólal meg \Bodnár neje, — 
mert ugy tudom, az atyja hivatali cime nem 
örökölhető és mivel, ha ugy tetszik, jogom 
van nem magázni, hát majd — tejezlek 1 
— Te Klári ! ! I Beszéljünk okosan . . . - A 
pesti társasélet körülrajongott Clairetteje már 
ott is hagyná Bodnárt, de annak vaskezé-

ben marad, mint egy elfogott madár Két 
egybekapcsolódott tekintet és Clairette fogva 
van. A szája még tiltakozik, de Bodnár 
nyugodtan mosolyog. Az asszony az övé. 

És most Clairette egy vidéki kastély leve-
gőjében él tovább. Egyénisége kissé fáradtabb 
szárnyakkal csapkod, vergődik, panaszkodik, 
de Bodnár rendületlenül viszi a természet-
hez vissza. 

— Ezek a nappalok 1 — sóhajtozik 
Clairette. 

— Mindig csak nappal van baj veletek, 
— mondja Bodnár, — de majd éjszaka 
Klári, — súgja a fülébe az ő varázsigéjét, 
de Clairette azt hiszi, hogy ő nem ez a nő, 
akit igy meg lehet hódítani. Ám a lelke 
mélyén mér megtörött. Érzi a sorsát és egy 
költeménymagasságu dikcióban siratja^ el 
pesti barátnője előtt az élet valamennyi 
Clairettejét, akiknek ez a sorsuk. Még egy-
szer megvillan előtte a szalonromantika. 
Még egyszer megkísérti a tipikus Csáth Feri. 
És most van a krizis. Megy vagy marad a 
.közönséges" Bodnár mellett. Egy mozgal-
mas éjszaka után, amely a kastély csendjét 

A „Pesti asszony-' szereplői 

TORDAY OTTÓ 
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Gólh. és Góiliné 
a »Pesti asszonyról« 

Liptai Imre szenzációs darabjának, a 
Pesti asszony-nak két főszereplőjét, Góthné 
Kertész Ellát és Góth Sándort meginterjú-
voltuk szerepeikről. Így nyilatkoztak: 

Góth Sándor : 
Olyan szerepem van, amely vezető szere-

pekhez szokott művészt mindenekfölött izgat. 
Bodnár Sándornak hivják azt a különös ala-
kot, akit játszom és aki abban is különbö-
zik minden más színpadi hőstől, hogy a 
végletekig szófukar. A szerző nem sok szót 
adott a szájába, de amit mond, súlyos és 
erővel teljes. Borzasztóan izgat és érdekel a 
szerep különösen olyan helyzetekben, ami-
kor nagy belső érzéseket kell megjátszani, 
amelyekhez hiányoznak a szavaim. Szóval 
egy olyan embert játszom, aki befelé él s 
már ezért is értékesebb és tartalmasabb, 
mint azok a férfifigurák, amelyeket valaha is 
játszottam. 

Góthné Kertész Ella: 
Boldog vagyok, hogy végre egy magyar 

darab fő női szerepében léphetek föl. De 
boldog vagyok azért is, mert finom és tiszta 
levegőjű magyar darabban szereplek, amely-
ből minden alantas eszköz, bombaszt és 
trüKk ki van zárva, magának a szerepnek 
kell érvényesülni, ugy ahogy a szerző meg-
írta. Direkt a mai generációnak való szerep 
ez, azt a bizonyos nőt játszom, aki igyek-
szik valami különöset kicsikarni az élettől 
és a végén se bele nem törődik, se le nem 
mond, hanem lehiggad és megenyhül. Ez a 
szerep már azért is különbözik a férfi és 
nő közt lezajló örök párharc ismert megol-
dásaitól, itt nincs győző és legyőzött, férfi és 
nő harcában a természet diadalmaskodik. 
Mondom, végtelenül boldog vagyok, hogy 
én játszóm ezt az alakot, hogy magyar da-
rabban és igazi tiszta, szép, magyar nyel-
ven beszélhetek és ugyanugy beszélnek kö-
rülöttem s végül, hogy közreműködhettem a 
legújabb pesti színház fölavató ünnepén. 

A szinigazgatással minden ember ugy van, 
hogy vágyik utána, amig nincs benne, ki-
vágyik belőle, mikor benne van és vissza-
vágyik, amikor már otthagyta. 

Porzsolt Kálmán 

fölveri, maradnia kell. Maradni a szive 
szerint és a természet parancsa szerint. A 
két ember harca kiegyenlítődik egy harma-
dikban, aki jön, hogy a két egyéniséget 
egyesítse. 

A főpróba közönsége fascinálva hallgatta 
ezt a nagystílű irói munkát, amelynek mély-
sége fölött a humor aranypillangói kergetőz-
nek. És elragadtatással tapsolt G. Kertész 
Ellának, Góth Sándornak, Csillag Teréznek, 
Jákó Amáliának, Dezséry Gyulának, Csatay 
Jankának, Unghváry Kálmánnak, Szenes Er-
nőnek, Torday Ottónak és valamennyi uj 
szereplőnek, akik a szenzációs siker le-
téteményesei. 

EGY ÉV ELŐTT . . . 
Ma, az uj darabnak címe : 
őnagysága táncosa, 
Egy év előtt ez lett volna: 
őnagysága láncosa. 

BUFTI 

A .Pesti asszony" szereplői: 

VASS IRMA 
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A „Pesti asszony" szereplői: 
ERDŐS ALICE 

lálkoztunk, — épen a létesítendő bank 
alaptőkéjét helyezte el két felhő közé. 
A város fölött különben újságírókkal 
is találkoztunk, zöld lepkefogókkal 
j á rnak : kedves látvány, ahogy ide-
oda, csapongva a kék levegőben, 
kapkodják a híreket. 

A leszállás kicsit nehezen ment : 
végre a Tudományos Akadémia dísz-
termében szálltunk le, ahol aznap 
délután épen felolvasás volt s ugy . 
nem kellett tartanunk attól, hogy va-
lakiben kárt tehet a gép. 

A városban még keveset tudnak a 
nagyjelentőségű eseményről, vagy na-
gyon könnyedén fogják fel. Egy rend-
őrt kérdeztünk meg, aki kérdésünkre 
kijelentette, hogy a lépcsőkön nem 
szabad lógni. Arra a kérdésre, hogy 
merre van a külső Zacherlin-utca 
(itt lakik tudósítónk) odanyilatkozott, 
hogy a csomagokat a hátsó perronon 

Marslakók a földön 
Irta: KARINTHY FRIGYES 

(A Daily Mail tudósítójától) 

A Havas-ügynökség telegráfjelen-
tésére azonnal kiküldtek a grenvichi 
csillagdába, hogy vegyek magam mellé 
három csillagászt, lássam el magam 
sextaisokkal és kémcsövekkel és in-
duljak Budapestre, ahonnan kábel-
jelentést kaptunk ottani tudósitónktól 
következő szöveggel : „Azonnal küld-
jenek valamit, Mars-lakó a Földön." 

Vonaton értünk el a határig, on-
nan repülőgépen folytattuk utunkat 
és a Duna fölött haladva, csakha-
mar elértük Budapestet — egy szö-
vetkezeti igazgató igazított útba, aki-
vel kétszáz méter magasságban ta-

A „Pesti asszony" szereplői: 
KIRÁLY OLGA 
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kell elhelyezni. Arra a kérdésünkre, 
hogy kitől kellene ezt megkérdezni, 
megemlítette, hogy édesanyánk iste-
nit bennünket, vagyis rajongásig szeret. 

Végre mégis kijutottunk a külső 
Zacherlin-utcába, ahol felkerestük azt 
a házat, ahol tudósítónk lakik. Meg-
tudtuk, hogy már nem lakik ottan, 
néhány nap előtt költözködött el. A 
ház úrnőjétől megkérdeztük, tud-e va-
lamit a Marslakókról, akik a Földön 
v a n n a k ? Hosszasan gondolkozott és 
a Terpentin-körbe utasított bennünket. 
Itt egészen alacsony és régi házakat 
láttunk. Az egyikbe benéztünk és meg-
kérdeztük, hogy nem látták-e erre a 
Mars-lakókat? Eleinte nem értette, 
de amikor elmagyaráztuk, hogy a 
ritka csillaglakók a Földre kerültek, 
azt mondta, ja, az más, akik a földre 
kerültek, azok ott ülnek a földön, a 
kőfalon tul. Megkerülve a kőfalat, 
végre megláttuk a Mars-lakókat, csak-

A „Pesti asszony" szereplői: 
KABÓK GYŐZŐ 

ugyan ott ültek, a puszta földön és 
hagymát ebédeltek. Azonnal elővet-
tük csillagvizsgálóinkat és megvizs-
gáltuk őket : a lencsén keresztül igen 
nagyoknak látszanak, hasonlítanak 
az emberekkez, kik nem borotválkoz-
nak, sextaissal megnéztük ^ t á v o l -
ságot és megállapítottuk, hogy a Hosz-
szuság 2 9 ° i r , a Szélesség 41°29' és 
a Büdösség 5° 13' alatt vagyunk. 

Megszóllitottuk az egyik Mars-belit : 
— Mióta van a fö ldön? 
— Hárorr. napja, — felelte a Mars-

lakó. — Hoztak útlevelet? 
Csudálkoztunk ezen a hangon, elő-

szedtük készülékeinket és megálla-
pítottuk, hogy a Hosszúság 32", a 
Szélesség 18° é s a Szemtelenség 485° 12' 
alatt vagyunk. Ezt azonnal közöltük 
is a Mars-lakóval, aki erre félresimi-
totta sürü szakállát és mi meglepetve 
ismertünk rá arra a tudósítónkra, aki-
től a szóbanforgó táviratot kaptuk. 
Csudálkozásunkra ő még jobban csu-
dálkozott. 

— Hiszen megtelegrafáltam, hogy 
küldjenek pénzt és igazolványt, — 
magyarázta. — Harmincadikán az u j 
lakásrendelet értelmében a háziúr 
evvel a kiáltással „Mars, lakó!" töb-
bedmagammal kikergetett a lakásom-
ból és azóta a földön lakom. Ezt 
akartam csak|bejelenteni . 

Megállapítottuk hogy igaza van, 
megállapítottuk, hogy a Hosszúság 
45°, a Szélesség 18" 12' és a Lakás-
mizéria 8593°-án vagyunk és haza-
mentünk. 

Felsőbbrendű ember 
Bizonyítani sem kell, 
Hogy Odry Árpád 
Shaw nélkül is Felsőbbrendű ember 

BUFTI 
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S fyaiv-bemutató 
a Nemzeti Sxia&áxban 

A Nemzeti Színházban pénteken este 
Shaw-premier volt. A szatíra és irónia nagy 
angol mesterének „Ember és felsőbbrendű 
ember" cimü hatalmas koncepciójú színda-
rabját fordította le Hevesi Sándor és a ma-
gyar keresztségben „Tanner John házas-
sága" hevet adta neki. A Nemzeti Színház 
céljának és rendeltetésének megfelelően 
nemcsak a klasszikusoknak otthona, de haj-
lékot ad azoknak a nagy modern Íróknak, 
akik erre értékük és a világirodalomban elfog-
lalt megbecsülésük alap-
ján igényt tarthatnak. Ed-
dig a Nemzetiben nem 
adtak Shawt, talán azért 
sem, mert a többi fő-
városi színház élelmesebb 
volt és a darabok előadási 
jogát hamarabb szerezte 
meg. Most azonban annál 
díszesebb keretben és 
annál előkelőbb szerep-
osztással szólaltatják meg 
az ország első színpadján 
a kontinens első iróját. 
Ibsen, a filozófus-költő, da-
rabjaiban hatalmas társa-
dalmi problémákat vet fel 
és tárgyal le a pesszimiz-
mus, sokszor a szkepszis 
hangján. Bemard S haw 
szintén filozófus színmű-
író, de nála a pesszimiz-
mus könnyed és fölényes 
iróniába csap, éles kard-
jával hol jobbra, hol balta 
vág, nem kiméli a millio-
most és a soffőrt, annak 
hibáit épp ugy észreveszi 
és leleplezi, mint emezét. 
Egy-egy szúró mondatra 
vagy szóra megáll, azután 
tovább megy, még időt 
sem enged arra, hogy a 
publikum gondolkozzék 
rajta. Erre ráér előadás 
után is. 
- Ebben a darabjában 
szinte túlteng a filozófia, 
még pedig főképp párbe-

szédek formájában. Igaz ugyan, hogy a darab 
legnagyobb párbeszédét az előadásból ki-
hagyják, mert ez a jelenet egymaga egy egész 
felvonást vett volna igénybe és a darabot von-
tatottá tette volna. A felsőbbrendű ember 
problémáját tárgyalja és vitatja az eredeti 
darabnak ez a jelenete, amely a darab 
tulajdonképeni cselekményéből meglehető-
sen kiütközik. Még igy is, sokszor szerves 
kapcsolat nélkül robbannak be a darabba 
egyes jelenetek és szinte indokolás nélkül 
dob a szerző a szőnyegre témákat, kérdése-
ket, amelyek Shaw tendenciózus drámaírói 
mivoltának jelét adják. Shaw igy is élveze* 

Odry Árpád, Paulay Erzsi 
Nemzeti Színház : .Tanner John házassága* 

[(Angelo fotograiia) 
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tes és seholsem unalmas, fölényessége, sok-
szor humora, minden akadályon keresztül-
jut és pedig teljes diadallal. 

A Tanner John házassága-1 sokan tár-
sadalmi kiskáténak tartják, mert benne van-
nak a modern társadalomnak .problémái és 
izgató kérdései, ugy, ahogy a mai embert és 
felsőbbrendű embert érdeklik és sokszor ösz-
szeütközésbe hozzák a formákkal. A darab 
tartalma a következő : Tanner John, aki tu-
datosan és szinte készakarva forradalmár 
és aki könyvet is ir a „Forradalmárok kis-
kátéja" cimen, elkeseredetten hadakozik a 
női nem ellen egyenként és összesen. Attól 
fél, hogy őt is hatalmába keríti egy asszony, 
akitől aztán meg se szabadulhat többé, aki 
minden energiáját csak magának foglalja le 
majd. Mint a felsőbbrendű emberek általában. 
Tanner is a felhők között jár, a filozófiai 
fejtegetések felhői között és észre se veszi, 
mekkora veszedelem fenyegeti az elveit — • 
persze lenn a földön — egy bájos, de min-
denekfölött okos és számító fiatal leány ké-
pében. Kz a fiatal leány a darabban a 
Whitefield nevet viseli. Az atyja még a 
darab elején meghal, végrendeletében Tan-
ner Johnt és Ramsden urat nevezi ki leánya 

rehér Gyula, Kürthy József 
Nemzeti Színház : .Tanner John házassága 

gyámjaiul. A vak is látja, hogy Anna Tan-
nert szereti és Tannert akarja megszerezni 
élete párjául, csak éppen Tanner nem veszi 
észre. Barátjának, Robinson Tavynak intő 
tanácsokat ad, hogy óvakodjék Annától, mert 
az boa constrictorként csavarodik majd a 
nyakára és el sem ereszti többé. Tavy 
azonban halálosan szerelmes Annába, nála 
nem használnak az elvek és a fenyegetések, 
fiatal költői lelkével rajongva követi Anna 
minden lépését. A darabban Tanner John 
több csalódáson esik át, az első ezek sorá-
ban az. amikor Robinson Violet kisasszony-
nyal, Tavy nővérével szemben érvényesiti 
felfogását. Violet titokban ment férjhez egy 
amerikai milliomos hadseregszállitó fiához, 
aki édesatyjára való tekintettel nem meri 
nyilvánosságra hozni házasságkötését. Még 
az első felvonásban megjelenik Violet és 
bevallja, hogy fia született. Természetesen 
mindenki rátámad, mert azt hiszik, hogy a 
gyermek törvénytelen nászból született. 

Szidják, szapulják a szegény, ártatlan 
menyecskét az egész társaságban, csupán 
egyedül csak Tanner John gratulál néki, 
dicsöitve bátorságát, amellyel női ösztöneire 
hallgatott és engedett azoknak. Violet min-

denkitől rossz néven veszi, 
amit róla hisznek, de leg-
inkább azon sértődik meg, 
amit Tanner tételez fei 
róla, hogy csak női vá-
gyait elégítette ki. 

Tanner Johnt végül is 
soffőrje világosítja föl arról 
a veszélyről, amelyben 
forog. Közli vele azt a 
meggyőződését, hogy Anna 
nem Tavyt szereti, nem is 
őt akarja férjéül megsze-
rezni, hanem egyedül 
Johnra vadászik. Amikor 
Tanner ezt meghallja, rög-
tön beszáll az autójába. 
A lehető legnagyobb se-
bességgel akar elmene-
külni Anna elől, nehogy 
őt is elérje a férfiak szo-
morú végzete, a házasság. 
Hiszen ha Anna ugy 
akarja, akkor biztosan meg 

(Angelo fotográfia) is történne. A következő 
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felvonás a Sierra Nevadában játszik. A Tan-
ner gépkocsiját az útonállók feltartóztatják s 
mint az autós utasokat rendesen, Tannert 
és soffőrjét is meg akarják bírságolni annak 
fejében, hogy a szabadságukat ismét vissza-
adják. Alig hogy leheverednek és Mendoza 
rabjóvezér ur elmélkedéseit hallgatják, meg-
jelenik autoköppenyben Whitefield Anna is. 
Sikerült néki Tanner hollétét felfedeznie és 
boldogan szőrit vele kezet. A negyedik fel-
vonásban most már a teljes kibonyolódás 
mesterien történik meg. Violet férjének apja 
mindent megbocsájt, pénzt is ad a fiataloknak, 
sőt könyörög, hogy azt elfogadják tőle. Az 
utolsó pillanatokban pedig megesik az is, 
ami elől Tanner hiába menekült, megkéri 
Anna kezét és egy szoros öleléssel kapja 
magához, hogy többé egy éle? 
ten át el se engedje. 

A női főszerepet, Whitefield 
Annát Paulay Erzsi játszotta 
minden lehető készséggel, 
művészettel és finomsággal. A 
ruháitól kezdve legapróbb 
mozdulatáig stílusos és meg" 
kapó volt rajta minden. Ami-
kor bejött a színpadra, egy 
percig meglepett csend ült a 
közönség soraiban. És e perc 
alatt mindenki tudta, érezte 
Whitefield Annát és rajta 
keresztül a Bemard Shaw és 
Paulay Erzsi nagyszerű zse-
nijét. Odry Árpáddal, Tanner 
John megszemélyesítőjével 
való együttesei, beszélgetései 
ritka műélvezetet biztosítanak 
a publikumnak. Két legna-
gyobb művészünk, csodálatos 
megnyilatkozása ez minden 
izében. Odry Árpád játéka a 
tökéletesnél is több. Nemcsak 
hatalmas művészi produkció 
az amit végzett, de a rende-
zés finom és gondos munkája 
is külön dicséretet érdemel. 
Minden a helyén volt és min-
den nagyszerű volt, mint Odry 
Árpád és a többi szereplő 
művészek valamennyien. Cs. 
Aczél Ilona kedves, csodála-
tosan mély, üde volt Robinson 

Violet szerepében. Kitettek magukért a Nem-
zeti Színház fiataljai, Abonyi Géza és Kiss 
Ferenc is. Abonyi Robinson Oktávot, a fen-
költ költőt játszotta megható és bájos közvet-
lenséggel, Kiss Ferenc pedig Hektort, Violet 
férjét ábrázolta, aki végül legyőzött minden 
akadályt. Férfias, bátor és gyöngéd volt egy-
szerre, olyan, amilyennek Shaw elképzelte. 
Anna anyját K. Hegyesi Mari játszotta a 
megszokott tökéletességgel. Fehér Gyula Men-
doza rablóvezér szerepében, tragikusan kó-
mikus volt mint Shaw egyéb alakjai. Nagy-
szerűt nyújtott Kürthy József a soffőr és. 
Horváth Jenő Ramsden ur szerepében. Mint 
mindig, Kürthy ezúttal is emberi volt, meleg-
szívű és őszinte. A többi szereplő szintúgy 
nagyszerűen megállotta a helyét, ragyogó 

Paulay Erzsi, Odry Árpád 
Nemzeti Színház: „Tanner John házassága" 

(Angelojfotografia) 
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fényővként vették körül a két főszereplőt, 
Odryt és Paulayt. A közönség hálásan tap-
solt mindannyiuknak és azzal a boldog meg-
nyugvással ment haza, hogy Tanner John 
mégis boldog lett és boldoggá tett egy asz-
szonyt, aki méltó volt hozzá. 

S z í n h á z e l ő t t , . . . 
s z í n h á z után . . . 

Selymek suhognak, pihegnek a keblek 
a villanylámpák reflexfénye rőt. 
Halk suttogás... a lázas páholyokban 
színház előtt. 

Az öltözőben forró készülődés, 
a percet várják, a tovatünőt... 
Még egy kis kármin... egy-két 

szalagocska — 
színház előtt... 

. . . Feldúlt szivek, elgyürött zsebkendők 
elfojtott sírás lányok ajakán . . . 
A frakkmellények alatt néma vágyak: 
színház után. 

Az öltözőben eltikkadt mosolygás 
s párZfényevesztett bíborrongy csupán... 
S felejtve kármin... újra szürke por száll 
színház után. 

SOMLYÓ ZOLTÁN 

CS. ACZÉL ILONA 
Nemzeti Színház : Tanner John házassága 

(Angelo fotografia) 

PAULAY ERZSI 
Nemzeti Színház : Tanner John házassága 

(Angelo fotografia; 

Valamennyi pálya közt a színészé mutat 
legtöbb elentétet nemcsak a színpadon, hol 
ma király, holnap koldus, hanem az élet-
ben is, mely ma koszorúkkal halmozza, 
holnap nyomorba sülyeszti. 

Greguss Ágost 

Sokan vannak, akik azt hiszik, hogy a 
színészt nem kell tanítani. Megtalálja az a 
maga helyes útját s addig tévelyeg, addig 
kalandoz, amig egyszerre csak azon veszi 
észre magát, hogy — művész. Azt hiszem, 
az ilyen inkább azon veszi magét észre, 
hogy megvénült s még mindig keres és bi-
zonytalanságban tévelyeg. 

Dr. Várady Antal 
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A gyémánlköszörüs 
— A Vígszínház uj vígjátéka. — 

Hosszú időn át megint jókat, harsogókat 
fognak nevetni a Lipót-köruton. Francia víg-
játékot adnak, amelyet nem lehet megállni 
kacagás nélkül, és amelynek kacagtató ha-
tásáért senkinek sem kell restelkednie. Sza-
bad rajta nagyszerűen mulatni, és a végén 
az ember elégedetten megállapíthatja, hogy 
elmés emberek társaságát élvezte, olyano-
két, akik uj dolgokat tudnak kieszelni, és 
Ízlésesen, finoman, elegánsan adnak be me-
rész ötleteket, a pikantéria kellő határán 
belül tudnak maradni, és inkább a nivós 
jellemvigjáték felé közelednek, semhogy át-
csapnának a triviális bohózat birodalmába. 

Már a főpróbán megértettük, hogy hogyan 
lehetett ezt az újdonságot ugy szinrehozni, 
hogy a hires együttes szine-java kapott meg-
felelő szerepet ; egyesíteni lehetett Gomba-
szögi Fridát, Mafeay Margitot, Hegedüst, 
Csortost, Tanayt, Kertészt. A jókedv és szel-
lemesség jegyében született a Gyémántkö-
szörüs, és igényt tartott reá, hogy a legjobb 
színészek legyenek a tolmácsai. 

A francia cime, L'École des Cocottes, a mi 
füleinknek kissé kockázatosan hangzik, pe-
dig hát sokai ártatlanabb, mint aminőnek 
hangzik. Inkább az écoleon, az iskolán, van 
a suly, semmint a cocotteon ; az iskolán, 
amelyben azt tanulják, hogyan kell kevés 
tudással, de elégséges rutinnal ugy visel-
kedni, ahogy társaságbeli lényektől elvárják, 

Ginette az első felvonásban csak az ő 
Róbertjének, a kis orfeumi komponistának 
él, és együtt fognak élni, meddig? íme 
egyike a legkedvesebb ötleteknek: addig, 
amig egyik nem vásárol a másiknak egy 
éneklő madarat. Mindketten el vannak ke-
seredve. És a szakítás megtörténik. Stanislas 
de la Ferroniére gróf, a szóbanforgó iskola 
igazgatója és tanára, megmagyarázza Ginet-
tenek, hogy többre van hivatva, mint arra, 
hogy hónapos szobában lakjék. Ginette át-
költözik abba a fényesebb lakásba, amelyet 
Labaume bácsi rendez be neki, a régi lakást 
pedig odaajándékozza a csinos, de ügyefo-
gyott Amélienek. A fényes lakásból még fé-
nyesebb lakásba kerül Racinet ur segítségével, 
aki elhódítja Labaumetól. Amélie megkapja 
a második számú lakást. Ginette belemele-

gedik abba a társaságba, amelyben már 
miniszterek is járnak-kelnek, Amélie pedig a 
második számú lakásban sem tud boldo-
gulni, és végre is abban leli szerencséjét, 
hogy volt barátnőjéhez, Ginettéhez elsze-
gődik szobalánynak. A cocotte-iskolóban 
megbukik. Ginette pedig egyest kap. 

Ez a szerény vázlat is mutatja, mily nagy-
szerű szatírát írtak Armont és Gerbidon, a 
Gyémántköszörüs szerzői. Gombaszögi Frida 
a női főszerepben olyan alakítást visz a 
színpadra, aminőt még alig láttunk tőle, bár-
mily sok szenzációs szerepet is játszott ed-
dig. Ragyogó humorral zománcozza be Gi-
nelte figuráját, amelynek egy kis romantikus 
izt is tud kölcsönözni. 

Csortos Gyula, mint elszegényedett grófi 
illemtanár, már a próbán ià a klasszicitás 
magaslatára emelkedett. Egy szemernyi túl-
zás nélkül is nevettet. Emberábrázolás a 
javából, amit ez a kitűnő művész az újdon-
ság keretében nyújt. 

Odry Árpád 
Nemzeti Színház : .Tanner John házassága" 

(Angelo fotografia) 
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És dicsérjük Hegedűs Gyulát? Nagyon 
régen láttuk ilyen jókedvűnek, azt szeretnők 
mondani : huncutnak. Be jól esik rajta és 
vele kacagni ! Az ő szerepe leginkább bo-
hózati, mégis mily nemesen emberi, milyen 
élethű ez az alakítás I Tanay, akinél sokol-
dalúbb színész talán a földkerekén nincs, a 
Románc püspöke, ezúttal megint oly bur-
leszk, amilyen csak ő tud lenni. 

Meg ne feledkezzünk Makay Margitról, mert 
ez nagy igazságtalanság lenne. A peches 
kis Améliet bájos közvetlenséggel, termé-
szetességgel adja ; viccesen vedlik át jóba-
rátnőből szolgálatkész szobalánnyá. Kertész 
Dezső a fiatal muzsikust játssza, és a höl-
gyek bizonyára megint csak egyhangúlag 
fogják konstatálni, hogy nagyon, de nagyon 
hercig. 

Jób Dániel, az uj igazgató, elejétől mind-
végig ott volt 5 a próbáin a Gyémántkő-
szörüsnek, amelyet különben Bárdy Ödön 
rendezett. 

Kürthy József 
Nemzeti Színház : »Tanner John Házassága" 

(Angelo fotográfiád 

Paulay Erzsi 
Nemzeti Színház: „Tanner John házassága" 

(Angel', iotografia) 

MI MARAD? Arra a hírre, 
hogy Ábrányi kapta meg a 
Városi Színházat, az uj 
direktort elhalmozták ope-
rákkal, operettekkel. Egy 
egészen fiatal zeneszerző 

is átnyújtotta eredeti dalmüvét a direk-
tornak. Ábrányi átvette a partitúrát, s 
äzt mondta az ifjú komponistának, jöjjön 
el egy hét múlva, addig átnézi a művét. 

Elmúlt a hét, s a zeneszerző percnyi 
pontossággal jelentkezett Ábrányinál. 
Óriási drukkban .kérdezte: 

— Mi van az operettel ? 
— Meglehetős muzsika — mondta sa-

vanyu arccal Ábrányi — de sokat kel-
lene belőle húzni. 

— Ha ezzel segíteni lehet rajta, akkor 
csak tessék kihúzni belőle minden fö-
löslegest. 

Ábrányi elővett egy kék ceruzát é s 
huzigálni kezdett. Huzigált öt percig, 
tíz percig, negyedóráig, mikor már fél-
órája huzigált, elfogyott a komponista 
türelme és idegesen szólalt meg. 

— Kérem direktor ur, ha ön mindent 
kihúz, mi marad meg? 

Ábrányi lesújtó pillantást vetett a nem 
éppen eredeti invencióval rendelkező 
zeneszerzőre és igy szólt: 

— Legyen nyugodt, fiatal barátom, a 
végén már csak — Puccini marad. 



Vissza a rendes 
nevekhez 

Irta SZÁSZ ZOLTÁN 

Egy vizcseppben az egész égbolt 
tükröződik, épp igy nevekben, rövi-
dített, kicsinyitètt keresztnevekben di-
vatok, sőt egész korszakok szelleme 
nyilatkozik meg. Ilyen széles távla-
tokat visszavető, távoli következteté-
seket felidéző apróságok, szinte tör-
melékek a legújabb színésznői gene-
ráció tagainak nevei. Ily, Lili, Lici, 
Ilcsi, Maca, Baby, Mancy s még 
gügyögőbb és gyerekesebb nevek 
szerepelnek ma a szinlapokon s a 
színházi újságok hasábjain. A leg-
újabb vezeték-neveket nem írom ide, 
mert nem akarok különben tisztelet-
reméltó és tehetséges művészekről 
még ily közvetett módon is esetleg 
kellemetlent mondani, de megjegy-
zem, hogy ezek is legújabban a túl-
zott mindennapiság, sőt keresett pró" FEHÉR GYULA. 

Nemzeti Színház : „'Tanner John házassága" 
(Angelo fotográfiái 

SZÍNHÁZI É L E T 

zaiság, mondhatnám mesterkélt köl-, 
tőietlenség példáit nyujták. 

Régebben a színészet terén s ma 
is még a mozi világában a hangza-
tos, pompázatos, a nemzetközi ar-
tista-világban még ehhez az idege-
nes hangzású, sőt egyenesen idegen 
nevek járták. Egy nagyszerű szín-
igazgató és rendező valóságos irodát 
nyitott, melyben száz meg kétszáz 
forintokért kínálta a ragyogóbbnál 
ragyogóbb orfeumi neveket. Valaki 
bejött hozzá, mint Schwarc Mariska 
s kiment mint Leonie d'Argent, vagy 
bejött mint Nagy Juliska s kilépett 
mint Constance d'Or. Ez a nemzet-
közi artista-világ nőire illik. A szí-
nésznők természetesen magyar neve-

BOHNEN, 
az Opera Wagner-ciklusában vendég-

szerepelni fog. 
(VasadI felvétele) 
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nevek ilyenek, melyek magának a 
gyereknek gügyögő beszédét, komoly-
talan játékvoltát, apróság-jellegét 
visszhangozzák és tükrözik. A gyer-
meki beszédet jellemzi a magán ' 
hangzók ismétlése s a c és cs-hang-
zók kedvelése. Az ilyen Lilik, leik, 
Picik, Ilcsik is ilyen gyermekszokás 
akkordok. Közrejátszik természetesen 
az erotika. A szeretkezés perceiben 
nem beszélnek az emberek szabály-
szerűen kikerekített körmondatokban, 
hanem a tördelt hangok, a gügyö-
gésszerü akkordok járják. Ezek a 
gyerekes, cuppanós nevek, melyek 
tulajdonképen nem egyebek, mint 
névvé előléptetett csók-szürcsölési 
hangok. 

A utogramm-délelőtt 
A mult vasárnap a Renaissance-

Szinház megnyitása miatt elmaradt 
Góthné Kertész Ella és Góth Sándor 
autogrammdélelőttje. Az elhalasztott 
autogramm-délelőttöt a legközelebbi 
vasárnap délelőttjén tartjuk meg a 
Szinházi Elet boltjában, Erzsébet-
körut 29. 

HÁZASSÁG ÉS VÍGJÁTÉK. 
Irodalmi témákról beszél-
gettek minap este a Fé-
szekben hölgyek és urak. 
Irodalomról, színházról, 
versekről volt szó. Termé-

szetesen senki sem nagyképűsködött, 
szellemesen, kedvesen csevegtek a lite-
raturéról. Egyszerre csak Uray Tivadarné 
ezt a kérdést vetette fel. 

— Miért van az, hogy minden vígjá-
ték házassággal végződik? 

— Kálmán Jenő Ákos adta meg a 
választ : 

— À dolog egyszerű. Tudniillik ahol 
a házasság kezdődik, ott vége a vígjá-
téknak. 

ket kaptak. Így támadtak az Erdős, 
Berkes, Falus, Felhő, Füzes, Réti s 
a különböző helységek, folyók és 
hegységek neveit kölcsönkérő nevek. 
A keresztnevek pedig megmaradtak 
a rendes kicsinyitési szokások kere-
teiben : Juliska, Mariska, líka stb. 
járták. Már a Zsazsánál kezdődött 
az extravagancia, de ez azért még 
kedves volt. Legújabban azonban a 
keresztnevek elvesztették a rendes 
névábrázatot s inkább csak név-
csonkok, vagy névcsirák. A gyerek-

NAGY MAGDA 
az Andiássy uti Színház kedves és tehetséges 
művésznője a Semmeringen üdül. Közben 
•zonban mozizik is. A Sasché-nak több ké-
pén játszóit primadonnaszerepet jelentős 

sikerrel. 
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Bácsi íé/em 

Dömötör Ilonka 

Álmatlan éjszakák hosszú sorozatán ke-
resztül törtért a fejem azon, hogy az igen 
tisztelt színházi publikum mit nem tud még 
az igen tisztelt művésznőkről és művészek-
ről ? A személyi adatokon mér rég tul va-

gyunk; szokások> szen-
vedélyek, a színpad 
nagy és kis bálványai-
nak egész lelke nyitott 
könyv. Mi az ördögöt 
lehetne kifundálni? 
Kétségbeesett töpren-
gésem közepette sorra 
vettem az összes szí-
nészeket és vizsgáltam: 
mit nem tudunk még 
róla ? A nevek vizsgá-

lása közben rájöttem, hogy igen sok színészt 
nem ugy hívnak, ahogy hívnak. Például : 
Hejdu József az 'Hajdú Pepi, Sziklai József 
az Sziklai Pipi, Kőváry Gyula—Kőváry Cinci, 
Pázmán Ferenc—Pázmán Paci és igy tovább, 
egész sereg név. Hopp I 
Ez pompás. Bizonyára 
kicsi koruktól maradtak 
rajtuk ezek a nevek, sőt, 
bizonyára minden színész-
nek volt valami kényezte-
tett, vagy becéző neve. No, 
ezt kikutatjuk és megörö-
kítjük a majdan megírandó 
színészi annalesek szá-
mára. 

Sorjába megkérdeztem 
a pesti színészeket, min-
denütt ugyanaz volt a 
kérdés : 

Mi volt a becéző neve 
kicsi korában ? 

Az első felelet csaknem 
mindenhol jóízű kacagás 
vo't — még pedig azért, 
mert mindenkinek eszébe 
jutott valami mókás régi 
történet, valami kedves 
melengető gyerekhistória 
a becéző, vagy ha ugy tetszik — csúfnévvel 
kapcsolatban. 

Igen sokan összeráncolták a homlokukat 
és hiába gondolkodtak percekig — nem ju-

Galetta Csicsó 

tott eszükbe a becéző név, vagy az is gya-
kori . eset — nem akarták elmondani, mert 
attól tartottak, hogy a kollegák ugrató kedvé 
bői most ismét rajtok szárad. 

Itt adjuk_ azoknak a válaszait, akik köz-
prédára bocsájtják 
a becéző nevüket, 
nem törődve az 
esetleges következ-
ményekkel, ami igen 
könnyen abban is 
megnyitvánulhat, 
hogy ezentúl ezen a 
néven kapják a sze-
relmes leveleket. 

Paulay Böcze Gombaszögi Frida : 
Engem, amióta az 

eszemet birom, mindig Fickónak hívtak. Még 
most is csak igy szólítanak a testvéreim és 
mindenki, aki régóta ismer. Édes anyám, ha 
rosszalkodtam, mindig azt mondta : Fickó, te 
komisz Fickó ! 

Váradi Aranka: Tudja, mit jelent ez a 
szó: Kinczy. Nem, ugy-e? No hét én sem 
tudom, mit jelent és hogy jöttem hozzá, csak 
arra emlékszem, hogy három éves koromtól 
ezen' a néven becéztek. Az összes nyelvtudo-
mányi könyveket végigkutattam már, de nem 
tudtam rájönni az ersdetére Most már nem 
kutatom, annál is in-
kább, mert egyre ritkáb-
ban hallom. 

Paula y Erzsi: Apám, 
art^ám, nagymamám, 
az uram. a pajtásaim 
Bözse-nek szólítanak. 
Ha máskép mondta 
valaki, szinte idegenül 
hangzott. Most már 
igen gyakran hallom in-
kább ugy, hogy : Erzsike, 
jobban szeretem. 

Acze'í Ilona : Nincs becéző nevem, nem is 
volt soha ! Ha nagyon kénytetettek, azt mond-
ták : Ilus. Ma is igy hív mindenki. 

Kosáry Emmy : Ugyanúgy hivtak mér pó 
lyás-koromban, mint ma : Emmchen. Kies t 
németes, de a keresztlevelemben ugy áll : 
Emma, ezt pedig nem szeretem, mert olya 

Kökény Ilonka"' 

De azért a Bözsét 



20 S Z Í N H Á Z I ÉLET 

súlyos név. így legalább akárhol járok, min-
denütt egy a nevem. 

Pálmay Ilka : Legalább tízféle becéző ne-
vem volt, de mind csak rövid ideig. Ili, llci, 
Ilon, Lili, Ilus és az utóbbi maradt meg, mert 
ezt szerettem a leg-
jobban. Alig hallom, 
hogy másképen szó-
lítanának ma is. 

Berki Lili : Egyet-
len becéző nevemre 
emlékszem vissza 
ez : Lickó. 

Honthy Hanna : 
Nem bánom, hadd 
tudja meg az egész 
világ az én nagy 
szégyenemet ; en» 
gem kicsi korom-
ban ugy hivtak : 
Pánka ! No most 
már tessék, akinek 
van szive, csúfoljon 
továbbra is 1 

Lábass Juci : Először Juca voltam, aztán 
Juliska, végül rajtam maradt a Juckó. Most 
is igy hívnak idehaza. 

Medek Anna: Tessék, még erről is kivallat 
ják az embert. Ha muszáj, hét eláru'om. 
Csöppség-koromban igen kövér voltam, ezért 
elnevez'ek Gombóc mámi-nak, később a 

nagyszüleim : 
Aranyos goló-
bisra változtat-
ták ezt a nevet. 

Fórrai Róza : 
Gyerekkorom-

ban piros volt 
a hajam, ezért 
mindenki Piros-
fed-nak hívott. 

Tisza Karola : 
Hogy gyön a 
csizma a spajz-
ba és hogy gyön 
az én becsületes 

igazi nevem ahhoz, amelyre az egyik gyerek-
kori játszótársam keresztelt el ? Karola és 
Lipi I Még most is bosszankodom rajta. 

Ághy Böske : Böce a becéző nevem. 
Odry Árpád: Pólyás-koromban is, havalaki 

becéző néven szólított, hozzá vágtam a cuclitl 

Márkus E m m u s k a 

Somogyi Nusika 

Törzs Jenő : Néha Jenci• nek szólítottak, 
de leginkább Jenő voltam én mindenkinek. 
Ez pedig nem becéző név, 
mert ha az lenne, menten 
tiltakoznám ellene. A be-
céző neveket átengedem a 
gyerekeimnek. Tőlük, — 
ha megkérdi husz év 
múlva — bizonyéra többet 
mondhainak. 

Kürti József : Egyszer 
valami rokonom két éves 
koromban azt mondta ne-
kem, hogy : Gyere ide 
Jóci ! Ugy elkezdtem bőg-
ni, hogy azóta se mert 
senki becéző néven szó-
lítani. 

Tanay Frigyes : Frici voltam kölyök-ko-
romban már mindenkinek- Iskolában, szín-
háznál, és a lövészárokban is igy becéztek, 
ma i» igy hív mindenki. 

Király Ernő : Az 
én becéző nevem : 
Király Ernő. 

Galetta Ferenc : 
A keresztvíz alatt 
Ferenc és József ne-
vet kaptam, iskolá-
ban Józsinak hiv-
tak, később, amikor 
színész lettem, Fe-
rencet írattam a 
szinlapra. Odahaza 
azonban nem szó-
lítanak se Ferinek, 

se Józsinak, mert van egy régi csufnevem is, 
ezt egy gyerekpajtásom adta. mikor povszpr 
összetörtem a karikáját. 
A név elég találó : Csicso. 
Akár hogy küzdöttem el-
lene, rajtam maradt a név. 
Ma is igy szólítanak a 
levélben otthonról : Ked-
ves fiam, Csicsó I 

Tarnai Ernő ; Hogy, 
hogy nem, gyerekkorom-
ban valaki elkeresztelt 
Nusi-nak. pedig világéle-
temben soha nem voltam 
Nusi. • 

Sziklai József: Ma is ugy hivnak: Piai-

Gózon Gyúró 

Lábass Juckó 

Király ErnükeJ 
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Erre a csufnévre emlékszem vissza huszonöt 
év óta. Volt ugy, hogy egyszer Kassán még 
a szinlapra is igy 
irták ki a nevemet. 

Z. Molnár László: 
Mindig én voltam 
a családban a leg-
kedvesebb gyerek, 
én kaptam a legna-
gyobb va jaske^e-
ret és a legszebb 
becéző nevet. Caci. 
Ez csak elég szép? 

Uray Tivadçir : 
Ném tévesztendő 
össze Sziklai Jóská-
val ; engem szintén 
Pipi-nek hivtak. Ma mér ritkábban hallom 
ezt a becéző nevet, csak ha valamelyik nagy-
nénémmel találkozom. 

Gázon Gyula : Vaskos, erős köl>ök voltam. 
Elneveztek Gyúrónak. 
Adtam is érte elég 
pofont az óvódás tár-
saimnak. 

Kőváry Gyula: Nem 
volt soha becéző ne-
vem. A Cinci csak 
olyan ugratás volt ele-
inte, de most már raj-
tam száradt. 

Szécsi Ferkó : az én 
becéző nevem Ferenc-

VáradilKinczy Akinek a becéző ne-
vét itt nem árultam 

el, az vagy nem volt odahaza, mikor keres-
tem, vagy nem emlékezett reá, vagy nem 
akart emlékezni. Mert volt ezeken kivül egy 
pár Muki, aztán Pisze, Bungyi, Dundi, Packa, 
Nyafka, Bötyő, 
Maca és még 

egész sereg 
olyan szó, amely 
a nyilvánosságot 
nem bírja meg. 
Ezekről érdeklő-
dőknek kívá-

natra levélben 
válaszolok. 

Zsoldos Andor 

A művésznő mosolyog 
(Mészáros Giza asszonynak.) 

Most szép szines szavakból, drága könny-
[böl, 

Szelíd kis szivemben keverve tömjént, 
Lóbálom ezt a furcsa füstölőt, 
Fogadd szívesen gyenge füstjét! 

Engedd ó művésznő hadd bíbelődjek, 
Mosolyoddal, mint értő drágamives, 
Ki tiszta és hibátlan drágagyöngyöt, 
Ujjai *közt becézve forgat! 

Mert drága drágagyöngy a mosolyod, 
Tompafényü ám, tisztán csillogó, 
Bágyadt és titkos ó-egyptusi, 
Fáraók lányának mosolya. 

Andersen mese máskor, mákonyos, 
— Hányszor hallgattam édes borzalom-

[mal! -
Nyomában mézes álom szállt szememre, 
Gondtalan, boldog gyermek álom. 

S most megbocsáss művésznő nékem érte, 
Mosolyod csöpp kis kedvesem, a csalfa, 
Ki elhagyott s kit békésen köszöntök mégis!' 
Szelíd szívvel s sosem felejtek. 

CSÖNDES GÉZA 

KÖZMONDÁS. A tőzsdei 
krachot mindenütt megérez-
ték — szinészkörökben is. 
Egy közismert pénztelen szí-
nész busán sóhajtott fel a 
minap a Városi Színház öl-

tözőjében : 
— Oh pénz, pénz, pénz — sóhajtotta — 

te minden örömnek és bánatnak oka, te 
vagy a legigazibb nagyhatalom. 

Mire Király Ernő szigorúan szólt rá : 
— Távollevőkről vagy jót, vagy semmit ! 

. Magyar Erzsike 

Gombaszögi Fickó 
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2. s z ó m u l á b 
(Vasadi felvétele) 

el csak egyet, a második sorozatot teljesen 
megfejtette. Weisz Ilona (Peterdy-utca 39), 
Schwarzenberg Ä. (Fürdö-utca 2.) Kedves 
levélben küldi el pályázatát egy szekszárdi 
színésznő, Kluha Eda. Többek közt- a kö-
vetkezőket i r ja: 

«Nézetem szerint az I. sorozat 1. szá-
mú lába csak Honthy Hannáé lehet, 
kit még Pozsonyból csodálok, s csak 
ha látásom el nem tompult, az ő lábait 
vélem felfedezni. Szörnyű izgatottan 
küldöm e levelet, félve a balsikertől, 
s attól, hogy Honthy Hanna fényképé-
től elesem. Szinte tehetetlenül hosszú-
nak tetszik kivárni a jövö hetet, mikor 
újra láthatom a Szinházi Életet.» 
Szomorúan tudatjuk Kluha Eda kisasz-

szonnyal, hogy vesztett. Az 1. számú láb tu-
lajdonosa — nem Honthy Hanna. Ugyan-
csak vesztett Werner Erna (Ferenc József-
tér 6), Hontsek László (Kecskemét), Gor-
rieri Margit (Szalay-utca 14), Glück Klári 
(Elemér-utca 17.), Klein Böske (Eger.) Igen 
érdekes a levele Oottfried Böskének (Hal-
maj ), aki levelében beismeri, hogy a négy 
láb tulajdonosát sohasem látta, s csak ugy 

Lábszépségverseny 
Minél tovább tart a Szinházi Élet láb-

szépségversenye, annál nagyobbra nő az 
érdeklődők tömege. 

Az e héten közölt képek gazdái — per-
sze ábécé sorrendben — a következők: 

Halász Gitta, 
Mihályi Lici, 
Simonyi Mária, 
Titkos Ilona, 

Itt adjuk azoknak a névso-át, akik az ed-
digi képeket teljesen megfejtették: 

Lakatos-imádó, K- György, Ernszt Gréte, 
Hajós Pál, Gaurer János, Freund Endre, 
Rispothy Ivor, Miháilovits Ferenc és Siró 
György. 

R legújabb postából itt közöljük azoknak 
a nevét, akik legalább két láb tulajdonosát 
eltalálták: 

1. s z á m ú l á b 
(Vasad! felvéte'e) 

Markovics Sarolta (Elemér-utca 17), Lő-
wy Sándor (Csengery-utca 84), Pohl Re-
zsőné (Luther-utca 1 ), Gandi Piroska (Vá-
cci-ut 32), Kántor Piroska (Elemér-utca 17), 
Márton László (Vecsés), Constanza Sabin 
(Budkapest) az első sorozatból nem talált 
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3. számú láb 
(Vasadi felvétele) 

Gyorsan orvosi! 
Az Andrássy- uti Színház a jövő héten 

ismét uj műsort mutat be. Ez a kitűnő 
műsor ismét helyet ad a külföldi szerzők-
nek épugy, mint az elismert magyar kabaré-
íróknak. A külföldieket két francia vígjáték 
képviseli, amelyeket Zágon István fordított 
magyarra. Az egyik a Gyorsén orvost, a 
másik Rozália- Kökény Ilona, Marosi Adél, 
Pázmánné, Bársony, Kertész és Abonyi jut-
nak a két elmés darabban hálás szerepek-
hez. Pompás kis színdarabot irt Bús Fekete 
László, amely tárgyát a mult század ötvenes 
éveiből meriti. Cime : Grájzleráj a fekete 
kutyához. Bánóczyné, Bársony, Abonyi, 
Pázmánné, Gárdonyi játszanak a darabban 
hálás szerepeket. Pajzs Elemér ötletes tré-
fája, a Kalap, Halász Imre jelenete A 
sakk és a rendkívül mulatságos kuplék, 
valamint hatásos és hangulatos dalok teszik 
változatossá az uj műsort, amely tavasszal 
is téli sikert biztosit az Andrássy-uti Szín-
háznak. 

látattlanba akar nyerni<^Äz első sorozatból 
egyet még Igy is eltalált. Újhelyi Sándor 
(Hatvan) kettőt talált el, ugtjanugy, mint 
Steinei Tibor (Rózsa-utca 59.), H. Nagy 
Böske (Debrecen), Kenessey Magda (I., 
Bors-utca 18), Kövesi Äranka (Próféta-utca 
6), regévzi Lengyel Dezső (Erzsébet-kö-
rűt 36), Mihálovits Ferenc (Lendvai-utca 
13), az első sorozatot nem találta el, vi-
szont a második sorozatot megjejteite. Ne-
ve a nyertesek urnájába kerül. Nem nyer-
tek: Bárány Irén (Sátoraljaujhaly ), Kiss 
Róza (Baross-utca 127), Marie Ozyv és 
Elly Tommi (Aszód), «Ägy vidéki előfizető», 
R. Manci (Sopron), Blatt Alargit (Új-
pest), H. Emy (Ujberekpuszta ), Réday Pi-
roska és Sacy (Peterdi-utca 17), Miskolci 
Takarékpénztár, Lőwinger Jolánka (Szom-
bathely), Feledi Béla (Verpeléti-ut 3), Egy 
olvasó (Balassagyarmat), Hirsch Sándor (Ô-
utca 42), Weitner Sándor (Szeged), Gor-
rieri Margit (Szalag-utca 14), Buzits Bor-
csi (Tápiő szele), Weisz Annuska (Király-
utca 53), Klein József (Vilmos császár-ut 
17), Bizony József (Sopron), Tarnay flntaí 
(Szentháromság-utca 5.), Reich E. (Aréna-
ut 84), Sajó Marcsa (Szentes.) 

4. számú láb 
(Vasadi felvétele) 
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Hegedűs Ferenc, Halász Gitta 
Operaház: „Észak csillaga" (Vasadi felv.; 

— Mikor érkezett ? 
— Még a mult héten. Nagyszerű 

szirtben van a drága Maja, legkö-
zelebb már a színpadon lesz sze-
rencsénk látni. 

— Mi hire van Bécsből 7 
— Bécsben óriási élet van. A 

tőzsdei krach következményekép a 
pesti dimonok mind áttették szék-
helyüket a volt császárvárosba. Egy 
pesti hölgy, akinek utóbbi időben 
nagyon rosszul ment idehaza, olyan 
rosszul, hogy még az autóját is el-
adta, valósággal uralkodik Bécsben. 
Már uj autója és egy ausztráliai 
nábobja van. Viszont egy másik 
pesti hölgy — megmérgezte magát. 
Ok: pesti szerelem. 

— Mi van pesti pletyka? 
— Semmi különös. Egy operett 

primadonnáról beszélik, hogy férj-
hez* megy. A vőlegény a prima-
donna — elvált férje. 

%)i>3 

INTIM PISTA, hogy mikor jön 
haza Bécsből Fedák Sári 7 

— Biztosat még én se tudok. Zsa-
zsát az egész világból elhalmozzák 
szerződési ajánlatokkal. Eddig egyi-
ket sem fogadta el, hiába kínálnak 
neki vagyonokat, s nagyon könnyen 
megtörténhet, hogy nyáron már itt-
hon is lesz s egy angol operett pri-
madonna szerepét fogja játszani. 

— Hol? 
— Azt nem árulom el. 
— Simonyi Máriát láttuk a korzón. 

Sándor Erzsi, Szende Ferenc 
Operaház : „Észak csillaga" (Vasadi felv.) 
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LORSCH FRIGYES 
tánctanár, aki a jövő hónapban növendékei 

vei téncmatinét rendez. 

— Más házasság? 
— Egyelőre semmi. 
— Mi hirt tud Virányi Sándorról ? 
— Elutazott Balatonfüredre. Ő az 

első pesti szinész, aki megjelent idén 
a Balaton partján. 

— Micsoda érdekes beugrás volt 
a mult héten az Eskütéri Színház-
ban ? 

— A legérdekesebb. Este, közvet-
lenül előadás előtt lemondta az elő-
adást Békeffy László. Szerepét nem 
tudta senki, csak Bródy István, a di-
rektor, aki a „Csókos asszony" min-
den szerepét tudja. Nem sokat gon-
dolkodott, hanem beugróit Békeffy 
helyett. A szereppel nem is volt baj, 
annál nagyobb baj volt — a kosz-
tümmel. Bródy valamivel kövérebb, 
mint Békeffy, igy történt, hogy a 
direktor végig nyitott kabáttal ját-
szotta el a szerepet. Óriási sikere 
volt. 

— Mit csinál a kedves Somogyi 
Nusi 7 

— Tanul. Ő játsza a „ Kék mazur" 
egyik primadonna szerepét s hetek 
óta sehol sem látni. Délelőtt a szín-
házban próbál, délután odahaza 
tanul. 0 a leglelkiismeretesebb szí-
nésznő. 

— Kerényi Gabit láttuk a múltkor. 
Mit tud róla ? 

— Lovagolni tanul. Illntve nem is 
tanul, már tud is. 0 egyike a leg-
snájdigabb amazonoknak a lovar-
dában. 

— Mondjon még valamit. 
— Nagy Magdától kaptam képes-

lapot a Semmeringről. Azt irja, hogy 
pompásan érzi magát. Üdül és mo-
zizik a Saschának. Most pedig a ke-
züket csókolom. 

— Hova szalad ? 
— A Vígszínházba. Muszáj jegyet 

szereznem a „Gyémántköszörüs" 
premierjére. 

JÓNA NELLY 
a Lorsch-féle tánciskola legtehetségesebb 

növendéke 
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Mivelhogy az egész világ rejtélyből áll, a 
múlt héten valaki ezzel a szenzációval lepte 
meg a törzsasztalnál üdülő színészeket és 
újságírókat : 

— Mit szóltok hozzá, megalakult a Viszok I 
A törzsasztal törzsvendégei még törték a 

fejüket, hogy mi lehet az a Viszok, amikor 
egy ujabb hirnök érkezett és pihegve szólt: 

— Nézzétek í/porí, itt jön, ő is belelépett 
a Viszokba. 

Az emberek önkéntelenül is Upor kifogás-
talan szabású francia cipőjére néztek, de 
semmi különöset nem találtak rajta. Maga 
Upor, akit a dologról megintervjuvoltak, mo-
solyogva mondta : 

x — Hát tényleg, most már én is beléptem 

direktorok, — itt magyarul lesz beszélve. 
— Különben is, mit keres itt Békeffy? — 

kérdezte Vámos, a Medgyaszay-Szinház volt 
igazgatója. 

— Ugy van, mit keres itt ? — nyomta 
meg a szót Erényi Nándor a Kamara Szín-
ház volt igazgatója. 

— Mikor az ő színháza meg se szüle-
tett — folytatták egyhangúlag Kellér és Sza-
lárdy, a Dunaparti Szinház volt igazgatói. 

— Következésképpen nem is igazi volt 
direktor — fejezte be a közbeszólások sorát 
Gózon, a Muskátli volt direktora. 

— Inkább vagyok meg sem született direk-
tor az Apollóban, mint direktor a Csengeri-
utcában — vágott vissza háborúsán Békeffy-

a Viszokba. A négy Faludi után igazén nem 
szégyen. 

Tehát a négy Faludi is. Az izgalom csak 
nőtt, amikor egy harmadik hirnök a követ-
kezőket újságolja : 

— A választmány nem vette föl Stark 
Sivó Alfrédot a Viszokba. 

A törzsasztal rejtvényfejtői azonnal össze-
ültek és az ado't tényezőkből kiszámították, 
hogy a Viszok nem lehet más, mint a : 
Volt IgazgatókSzövetségének Országos Klubja 

És csakugyan erről van szó- A volt igaz-
gatók szükségesnek látták, hogy a közös mult 
alapján társadalmi egyesülésbe tömörüljenek 
és a négy Faludi kezdeményezésére megala-
kították a Viszokot. Az alakuló gyűlésen volt 
ugyan egy apró incidens, amely azonban 
csakhamer elsimult, Békeffy László, ugyanis, 
a Nyári Apolló embrióban maradt direktora 
így szólította meg az egybegyütteket : 

— Viszoki Sabore : 
— Rendre, rendre ! — kiabállak a volt 

Békeffy ügyét különben egy bizotíságboz 
utalták, amely határozni fog felvétele felől. 
A többség ál láspontjaj jgyanis az volt, hogy 
ha mindazokat fölvennék, akik Budapesten 
színházigazgatók akartak lenni, akkor klub-
helyiségül a parlamentet kellene kibérelniök. 

A Jardin volt direktorai, névszerint Heltai 
Jenő, Szép Ernő és Halmay Árpád külön 
alcsoportba tömörültek a Viszok kebelében. 
Ugyancsak külön csoport lett a négy Faludi : 
Gábor, Sándor, Jenő és Miklós. Ez lett a hí-
res kis Faludi társaság, mely minden hónap-
ban egyszer gyász-ülést tart a Vígszínház 
emlékére. A Viszok mindenek előtt Tapolcai 
Dezső ügyében határozott, aki egyelőre di-
rektora még a Városi Színháznak, de azéit 
a volt igazgatók közé szokták sorozni. Ta-
polczainak Wertheimer Elemér közvetítő in-
dítványa alapján megengedte a Viszok, hogy 
a klubhelyiséget mint vendég látogathassa, 
addig is, amíg tényleges volt direktor lesz. 

Elénk emóciót keltett az Uj Szinház tag-
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jainak deputációja, amely arra kérte a Viszok 
alakuló közgyűlését, hogy távozott gazdájukat, 
Krecsméryt, szintén vegyék föl a klubba. 
Előadták, hogy Krecsméry ezelőtt egy évvel 
eltávozott a színházból, avval, hogy hozza a 
pénzt. Az Uj Színház tagjai azóta egy dara-
big hozomra játszottak, de miután Krecsméry 
direktor még mindig hozza a pénzt, a társu-
lat kénytelen őt „volt direktornak" deklarálni. 
A választmány Gál Béla (Madách Színház) 
és Nagy Endre (Nagy Endre kabaré) hozzá-
szólása után elhatározta, hogy Krecsméryt 
fölveszi a tagok sorába és arcképét megfes-
teti a díszterem számára. 

Az alakuló közgyűlés egyhangúlag Faludi 
Gábort választotta meg elnökké. Az elnök 
leikes szavakkal köszöntötte a Viszok tagjait 
és szemlét tartva a mai színházi viszonyok 

fölött, élénk örömmel 
konstatálta a Viszok 
fejlődés-képességét. 

— Reméljük, — úgy-
mond — hogy a közel 
jövőben tagjaink száma 
lényegesen gyarapodni 
fog. 

— Kire céloz ? — 
süvített kárörömmel 
Vágó Géza, az Intim-
színház volt igazgatója. 

— Ugy van I Tessék 
neveket említeni — 
helyeselt Kondor Ernő. 

Békefíy : Viszoki Sabore ! a B o n b o n n i è r e é s Pest i 

Kabaré volt igazgatója. 
Faludi Gábor erre valamit súgott Ferenczy 

Károlynak, a Ferenczy-kabaré volt direkto-
rának, majd kijelentette, hogy nevekkel 
egyelőre nem szolgálhaf, de nem is fontos, 
mert a Viszok máris olyan nagy taglétszám 
fölött"'rendel-
kezik, hogy 
uj tagok el-
len egy ren-
des klubhe-
lyiség beren-

dezéséig 
kénytelenlesz 

bukófélben 
lévő direkto-
rokat finan-
szírozni. "upor belépett a Viszokba 

Ezzel a Viszok 
első közgyűlése 
véget ért. A Volt 
Igazgatók Szö-
vetségének Or-
szágos Klubjá-
ban történendő 

eseményekről 
állandóan érte-
síteni fogjuk ol-
vasóinkat. 

AZ OhSZAGOS SZINÉSZEGYESULET 
IRODALMI ÜGYNÖKSÉGE, most adta "ki 
újdonságainak jegyzékét az 1921—22-ik évre. 
Egész csomó érdekességet ad ez a jegy-
zék, szinte prcgrammja a jövő színházi 
szezonnak. Operettjei közt felsorolja a Phi-
Phi-1, melyet négy esztendő óta megsza-
kítás nélkül ad a párizsi Bouffes Parisien-
nes. Nálunk a Király-szinház mutatja be 
az Irene című angol operettet, melyet most 
Lcndontan két színház is játszik. A Revü-
szinbáztan lesz a bemutatója Archibald Joy-
ce operettjének a 7'o/o-nak, melyet Harsá-
nyi Zsolt fordította magyarra. A budai-szin-
kör szerezte meg előadásra az Oh Julie 
cimü vaudvillet, mely a londoni The Prin-
ces Theaternek volt az idei legnagyobb 
sikere. Prózacarabok közül a Szinészegye-
sület Irodalmi Ügynöksége Molnár Ferenc 
uj darabja A színház, melyet a Magyar 
Színház, Heltai Jenő uj vígjátékát A kis 
cukrászda, melyet a Vígszínház mutat be. 
Ugyancsak a Vígszínházban lesz a premi-
erje Bónyi Adorján színmüvének a Szent-
Mihály-nak Az idei párisi szezon irodalmi 
eseménye Henri Batailla Don Juan drá-
mája, I!Hamme á lo Rose a Vígszínház-
ban kerül bemutatóra. A Vigben lesz a pre-
mierje az uj Flers vígjátéknak is a Le Re-
lour-ntk, és a legnagyobb londoni dráma 
siketnek a Carnival-nak. A Magyar Szín-
ház a következe' újdonságokat hozza: Notré 
Passion (René Wachthausen és Gabriel 
Reuinaid), Appasionala (Pierre Frondaie), 
Az uj gazdogok (Ch. Abadye és R. Cesse), 
Kikl (Ahdir Picard). A Renaisance szinház 
egy amerikai vígjátékot szerzett meg elő-
adásra. Címe: Sadie Love. 

I "Wâasiïï"« IPÄRFÖM 0 K 
is kozmetikai különlegességek 

KêSZTELITZ KÁLMÁN. V., Dontíym-u. 12. 

Az elnök 
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A táncőrület —-
a Magyar S3in&á3ban 

Fiers és Caillavei világhírű irodalmi társas-
cége az egyik cégtárs halálával feloszlott. 
Helyette most már két esztendeje uj bohózat-
iró társascég működik Párisban, melynek 
tagjai Armont és Gerbidon. Mind a kettő 
külön külön is dolgozik é3 igen gyakran Ír-
nek darabokat egymás nélkül is. Különösen 
Armont nagyon szorgalmas, mert a francia 
fővárosban most egyszerre három darabjának 
tapsol a publikum- Ezeknek egyikét mutatja 
be a jövő héten a Magyar Színház. Hetek óta 
készülnek erre a premierre, amelyet méltó 
befejezésül szánnak a színház kivételes si-
kerű szezónjának. 

A darab francia címe : Le denseur de ma-
dame, amelyet az ötletes Karinthy Frigyes, 
a darab fordítója, magyarul : Őnagysága 
táncosá-ra kérésziéit. 

Párisban, épen ugy mint nálunk és az 
egész világon két esztendő óta pusztít a tánc-
őrület. Jcggal lehet azt mondani, hogy pusz-
tít, mert egészen bizonyos, hogy legalább 
annyi áldozata van, mint egy kisebbszerü 
tőzsdei krachnak. A világ minden nagy vá-
rosában és minden apró kis falujában meg-
bolondította az embereket a táncmánia. Va-
lami tömeghisztériái jelenség volt ez, amelyet 
ujabban nem orvosi receptekkel, hanem fő-
kapitányi rendeletekkel gyógyít a tudomány. 
Ez a gyógymód eddig nem bizonyult eléggé 
hatásosnak, mert a jourtermeket és ebédlőket 
nem lehetett elzárni a vanstep, toustep, 

AUEGESJ0KEI1&8B Î Ï H L E T T E 

£ % j k É M -Y 
P U D E I Ü 
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foksztrott, oksztrott, koksztrott és még száz-
féle trotlik elől. A Magyar Színház uj da-
rabja egészen biztosan hatékony gyógyszer-
nek fog bizonyulni a táncfanatizmus ellen, 
mert aki végignézi az őnagysága táncosában, 
hogy miként omlik össze egy család boldog 
élete — a férj és szerető nyugalma — a tánc-
őrület miatt, annak bizonyára elmegy a kedve 
a táncolástól, és felcsap a táncellenes liga 
apostolának. 

A darab cselekménye érdekes, fordulatos, 
szövevényes jeleneteken keresztül éri el cél-
ját. Végig csupa humor. Armont sohasem 
felejti el, hogy témája nem birja el a nagy-
képű komolyságot és bohózati beállításokkal 
igyekszik kifigurázni a tánctébolyt. 

Párisban, mr. Chauvlaine házánál kezdődik 
a mese. Chauvlaine jó módú férfi, akinek a 
feleségét szintén hatalmába keríti a tánc-
téboly, úgyannyira, hogy már nem csak a 
férjét hanyagolja el de — a barátját is. És 
ha a férj el is néz neki mindent és nem 
akadályozza meg, hogy felesége szenvedé-
lyének hódolhasson, annál kétségbeesettebb 
a szerető, aki azt hiszi, hogy az asszony 
még meg is csalja a tánctanárjával. A tánc-
tanárt ok nélkül éri ez a feltevés, mert ö 
semmi egyéb, mint Páris legjobb láncosa, 
akit a nők nem mint férfit, hanem kizárólag, 
mint táncost istenítenek. Gerson azonban — a 
házi barát — ráveszi barátját, a férjet, hogy 
minden lépé t ellenőrizzen, amit a felesége 
tesz, mert ki.tya jár a kert körül. Arról ter-
mészetesen nem beszél, hogy ő maga is 
olyan kutya, aki már nem csak a kert körül 
jár, hanem benne van a kertben. Azt a ta-
nácsot adja a férjnek, hogy iratkozzék be ő 
is a tánciskolába, tanuljon meg táncolni, így 
legalább mindig a felesége mellett lehet. 

A férj elfogadja a tanácsot és a második 
felvonásban már ott találkozunk vele Robin-
sohn mester tánciskolájában. 

Itt most már nemcsak a felesége őnagy-
ságának és táncosának lehet állandóan a 
közelében, hanem a volt szobalányának is, 
aki közben ugyanennél a mesternél tanult 
meg táncolni és most mér ő az egyik tanár 
az iskolában, aki mint növendéket kapta a 
kezébe régi gazdáját. Elképzelhető, hogy a 
szobacicáWól avanzsált tánctanárnőnek nem-
csak az az ambíciója, hogy táncolni mef-
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tanítsa a régi gaztiáját, hanem agyéb is. És 
az „egyék" sokkal hamarabb sikerül, mint a 
tánctanitás eredményre vezetne. A házibarát 
tehát itt sem éri el célját, mert a férjnek 
kisebb gondja is nagyobb annál, hogy fele-
ségét figyelje. 

Utolsó menedékképpen végre a barát ma-
gához az asszonyhoz, a feleséghez fordul 
és téle tudja meg, hogy nem kell féltékeny-
nek lennie, mert szé sincs arról, hogy meg-
csalja a táncosával. Csak táncol, még csak 
nem is szereti, bár az üresfejű divatbáb eb-
ben a hitben van. Változatlanul hü a szere-
tőjéhezi aminthogy változatlanul hütelen az 
urához. Az ura azonban nem marad adós 
és igy tartania kell a száját. 

A táncolók mulatságát a második felvo-
nás végére alaposan megzavarja egy ren-
delet. amely betiltja a táncokat. A rossz-
kedv csak a harmadik felvonásig tart, mert 
ott már Chauvlaine lakásán táncolnak le-
eresztett függönyök mellett. Fölöttük is, alat-
tuk is épen ilyen táncolás folyik, mint az 
őrültek tanyája, olyan az egész ház- Ebben 
a tébolydában aztán végkép megbolondul 
mindenki, de nem annyira, hogy a szerelmi 
kettásöket is felbontsák. Azok továbbra is 
megmaradnak — mindenki a maga párja 
mellett rohan a boldogsá« felé - megfelelő 
ténclépésekben. 

Az asszonyszerepben Paulay Erzsi ven-
dégszerepel. Hogy mit csinál ebből a sze-
repből — azt látni kell. A művészet tökélye 
minden szava. Már a próbán a partnerei 
megtapsolják minden jelenését. Vágd Béla 
a férj, Z. Molnár a barát, Ura y a tán-
cos, Tóth Böske a szobalány, T. Oláh Böske 
egy másik kedves és szelid szobaleány, 
Magyari — kinek az első fellépése a Ma-
gyarban — a táncmester. 

Az előadást Tarnai Ernő kiváló ízléssel és 
művészi gonddal rendezi .— siker minden 
oldalról biztos. 

75 

ÍOO é v e s 
sz inház i kémje lenlés 
a bécs i levéltárban 

Pár nap «lőtt igen érdekes és értékes 
könyv jelent meg Tábori Kornél, a ki-
váló újságíró tollából. Cime: Titkos rend-
őrség és kamarilla. Ebből a könyvből vet-
tük ki az itt következő érdekes kémjelentést: 

Szigligeti magyar színész (igazi neve 
Szathmáry és Nagyváradon született, ahol 
apja jól ismert színész) mint több szín-
darab szerzője vált nevezetessé, s legutóbb 
egy tragédiát irt ezzel a cimmel: »A Pó-
kayak.« Szeptember 19-én mutatták be a 
pesti magyar színházban. Ennek a sujetje 
is a történelemből való és forradalom, ösz-
szeesküves, polgárháború bőven van benne. 

Az ilyen darabok mind teli vannak célzá-
sokkal, amelyek az ellenzék érzelmeinek hó-
dolnak és épp azért tetszenek, mivel nem a 
tiszta költői érték szerint Ítélik meg őket. 
Sok olyan kijelentés akad, amely egy-egy 
megyegyűlésen föltűnnék, de a szinházban 
valósággal megdöbbentően hat és nem érti 
az ember, hogyan engedhettek ilyet a szín-
padra. Tudni kell azonban, hogy olvasás 
közben nem keltik ugyanazt a benyomást 
s ezért nem törli a cenzor. De szinpadon, 
ahol az előadó hangsúlyoz és kiemel bizo-
nyos szavakat, különös erőre kapnak. 

A közönség szakadatlanul tapsolt. De még 
többet, amikor Pókay anyja az uralkodó-
hoz megy, hogy kegyelmet kérjen a fia szá-
mára, s megmondjál? neki, hogy az uralkodó 
nem fogadhatja. Kétkedik, erősen kopog-
tat az ajtón, amely bezárult előtte. Most 
nztén borzasztó panaszáradat következik, 
Pókayné. meg is átkozza az uralkodót és 
azt kivánja, hogy az égi kapu épp ugy zárva 
maradjon előtte, amint ő alattvalóitól el-
zárja a magáét. A cenzor, aki ilyesmit nem 
vesz észre, csak valami gép lehet. 

Menyasszonyi 80.000 koronáért varró-
kelcnayerészlel nônél darabonk^. 
u j h á l ö l n g , n a p p a l i n a d r á g f w l í l C i © 1 

Budapest, IV., Aranykéz-utca 5. Iii. em. 21. 



Mórlex Zsigmond. 
03 Apolló Kabaréban 

Szezon vége felé járunk, itt-ott már erősen 
meglátszik a nyári készülődés. Rendszerint 
ilyenkor alakulnak ki. Ha a higany nagyon 
felszáll, a műsor nívója leszáll — ugy szo-
kott ez lenni, igy kellett eddig lenni. Az 
Apolló kabarénál most másképen van. A me-
leg tavaszi napokra, mikor a hőmérő alapo-
san felszállt, a műsor nívója versenyre kelt 
Celsiussal és alaposan legyőzte. Nem esek 
az előbbi tavaszi műsorokat, de a sláger 
téli hónapokat is felülmúlja az a produkti-
vitás, ez az irodalmi érték összezsufolés,amely 

Apolló kabaré uj műsorát jellemzi. 
Értékmérőt nem lehet alkalmazni, mert 

amit itt összehoztak, az felülmúl minden ka-
baré ériéket. Amikor egy műsor élén olyan 
illusztris név díszeleg, mint Móricz Zsig-
mondé, akkor csak az elismerés szavainak 
van helye. 

Az Apolló kabaré uj műsorában életre 
elti a nagy magyar iró egy klasszikus ér-

tékű egyfelvonásosát, amelyet liz évvel eze-
lőtt a Nemzeti Színház színpadján adtak elő. 
Címe : Mint a mező virágai Csak természe-
tes, hogy az egyszerű és nemes magyar lé-
lek leghivatottabb srcképfestőjének segilő 
társa Rózsahegyi Kálmán, aki ábrázolásban 
éppen annyira eredeti és magyar, mint Mó-
ritz Zsigmond a megírásban. Rózsahegyi 
partnere Berki Lili lesz, akinek ilyen irányú 
talentumát már sok népszínmű előadás si-
kere biztosilja. 

A műsor másik főeseménye lesz Szoma-
házi Istvánnak, az Apolló nagynevű és régi 
munkatársénak egy bájos víg jelenele : A 
megboldogult Alajos. A humor bőséges for-
rásai duzzasztják ezt a kitűnő ' kis kabaré-
darabot, amelyet Haraszti Mici, Herczegh 
Jenő és Ujoáry Lajos fognak sikerre vinni. 
Még f gy nagyobb igényű egyfelvonásos sze-
repel a műsoron, amelynek a címéi mind a 
mai napig nem tudták megállapítani, még 

pedig azon egyszerű okból, mert még a da-
rabot sem választották ki. Kéi szenzációs és 
biztos hatású darab áll Szállási Rózsi és 
Herczegh Jenő rendelkezésére és ők nem 
tudják elhatározni, hogy melyiket játsszák 
e l? Mind a kettő pompás, egyformán jó sze-
repek is vannak bennük és mind a kettőt 
hetek óta tudjék is. Döntés csak az utolsó 
pillanatban várható. 

Uj név is szerepel az Apolló műsorán 
Váradi Aladár, aki a Nagyváradi Szigligeti 
Színháznak volt a karmestere és mér számos 
szép magyar dal zenéjét komponálta. Török 
Rezső: Van még szebb Í3 című kis dramo-
letljét zenésítette meg Váradi Aladár, aki 
rövid idő múlva keresett és népszerű zene-
szerző lesz Pesten. Ugyancsak ő irja Gózon 
Gyula magánszámának zenéjét is. 

A tréfák sorozatát nagyrészben a Békeffyek 
foglalják le. Békeffy István, a kis Békeffy : 
Balog ur gyanakszik cimen irt rendkívül 
mulatságos, pompás humoru jelenetet, ame-
lyet Faragó Sári, Pártos és Molnár játszanak. 

Nem marad el a bluett sem : A Nagy Mo-
gul. Természetesen Békeffy László irta a 
szövegét, zenéjét pedig Vincze Zsigmond szer-
zette. A szerző kivételesen nem játszik da-
rabjában, helyelte Faragó Sári, Újvári La-
jos és Pártos szállnak harcba a sikerért, 
könnyű dolguk lesz, mert Békeffy bőségesen 
elláita őket munícióval. Még egy Békeffy 
tréfa lesz, a : 41 és Ví. Ebben, a szerző, 
Faragó Sári és Pártos játszanak. 

A magánszámok sorozatában Berky Lili, 
Szőllősi Rózsi, Mihályi Vilcsi, Békeffy László, 
Gózon Gyula és egy uj név : Pál Piroska 
szerepelnek, aki nem más, mint Szőlősy 
Rózsi huga. A dalok és kuplék szövegeit és 
zenéjét ; Harsányi Zsolt, Emőd Tamás, Török 
Rezső, Losonczy Dezső és Váradi Aladár 
irlák. 

A szerzők között szerepel még Verdi is. 
mert Harsányi Zsolt az Aida ballett zené-
jére irt Szőllősi Rózsinak kedves szöveget. 

Olcsóbb leit a. fiangsszer ! 
TEnNïïBRG 

Zene-palo iá fában S n á l a ó C 3 i ' U i 6 0 . s j . 



31 S Z Í N H Á Z I ÉLET 

Mielőtt a pályázat sorompóit végleg !e-
zárnók itt adjuk azokat a végszóra érkezett 
kosztümös kedvenceket, akik még az utolsó 
futamban résztvehetnek. 

Az e heti pályázók mintha csak összebe-
széltek volna, egy favoritot emelnek dia-
dalmasan az első sorokba. A favorit 

Fedák Sári, mint Kukorica Jancsi. 

Verseny nélkül áll az a teljesítmény, 
amellyel a «János vitéz» nagyszerű Zsa-
zsája, e héten is magához ragadta a győ-
zelmi babért. Nem kevesebb, mint 

32 szavazatot kapott, 

amely eredmény egyúttal a pályázat során 
is rekordot jelent. Fedák Sári szavazói a 
következők; 

Váraljay Joco, B. L.. «Fedák-imádó », Ren-
ner fingó (Wien), £di, Hédi, Médi, K. Ali-
ce, «Soproni hii olvasó», Kleinecker Berta 
és Mici, «Kukorica Jancsin, I. L., 'Bélabányai 
ifjak, «Egy régi operettlátogatón, Albert In-
cike, Baán Piri, Kohut Tibor, Klein Mi-
hály, A. Józsi és Bandi, «A VIII. osztály», 
Qroszmann Elemér, Bernhard Irénke, Vass 
Blanka, «Ferencvárosi bakfis», «Strázsames-
ter», Viczián Ilonka, Salgó Bözsi, Gross Im-
re, 'Olga és Bella, Császár Mariska. 

Mint a kosztümös pályázat legelső ked-
vencét, Törzs Jenőt a «Sasfiók» óriási nép-
szerűségnek örvendő fehér egyenruhájában 

19 pályázó 

akarja .újból trónra ültetni. A «Törzs-párt» 
korteseit a következő névsor foglalja ma-
gában : 

Faragó Margit, «Névtelen olvasón, B. 
Etuska, Hajó Manci, «Wagram», Miskolczy 
Te'ike, 1. R., «Budai két kislány», Wágner 
Oly, Bársony Ibolyka, «Reichstadti herceg», 
Kohn Ilus, Fiilöp Kálmán, Beregi Nusi, 
fíishof Annie, «Kedvencem», «Rostand-ra-

jongón, /'. Rózsi, «Jolánka». 
Törzs Jenövei hevesnek mondható küz-

delmet folytatnak Kosáry Emmy hivei, akik 
viKTgért sem akarnak engedni abból a meg-
győződésükből, hogy pártvezérüknek az 
«Ezüstsirály» második felvonásában viselt 
estélyi ruhája a legszebb. A Kosáry-párt 

15 szavazattal 
'rukkolt ki a héten. 

Kosáry hivei természetesen a férfiak so-
rából kerülnek ki leginkább, mint azt az 
alábbi lista is bizonyítja: 

Kosáry Emmy estélyi ruháját a legszebb-
nek tar t ják: Váradi Géza, Baumgarten Art-
hur, R. Béla. «Szegedi hü olvasó», Per pet h 
Ferenc, <Bécsi Ezüstsirály-rajongó», Gecse 
István, Heilmann Tódor, Nuszbaum Alargit, 
«Xtnia», «Tisza Kálmán-téri színházláto-
gató», «Juliska és Bandi», Germán Lajos, 
Végh F. 

Kcsáry Emmy mögött viszont fenyegető 
zúgással vonul föl a «lilán párt. Ez a frak-
ció Pâchy E;zsinek ítéli oda a pálmát az 
«Offentachx-ban viselt lila tiiliruháért. A 
«lila»-párt. 

10 képviselővel 
szerepel az utolsó futamban. A tiz kép-
viselő névszerint: «Egy budai kislány», 
Krausz István, L. L., Kerekes Piroska, «Of-
fenbach», Spitzer Teri, Molnár Mária, «Rá-
kospalotai színházrajongó», Szeless Ibi, 
Edelmann Bernátné. 

Ugyancsak nem hagyja magát az «Offen-
bach» második főszereplője, Lábass Juci 
sem. Első felvonásbeli kis parasztruhája 
e héten is 3. (G y. József, Lammer Róza, 
Vess Margit), második felvonásbeli selyem 
estélyi ruhája pedig 4 szavazatot Kapott. 
( <,Példány vásárló», Gy. József, Koronkay 
Szerén, Gandi Piroska.) Kosztümös ked-
vencek még a héten. 

Király Ernő- a «Sztambul rózsája» török 
t 
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tiszti uniformisában (Laimmer Róza, Ki'id-
ler Ibi, Szabó Juliska). 

D'Arrigó Cornél: a «Bucsukeringö» orosz 
egyenruhájában («Józsefvárosi bakfis», Zip-
scher Elly). 

Gclette Feren: a «Luxemburg grófja» 
frakkjában (Véghelyi Erzsi, «//« olvasó). 

Környei Béla a «Három a kislány» Schu-
bert maszkjában (Wild Antalné). 

Venárey Ferenc: ugyancsak a «Három a 
kislány» Tschöll papa szerepében (Enders 
Bözsi. ) 

Külön fejezetet kell szentelnünk a mozi 
kosztümös kedvencének Petrovich Szvetisz-
lávnak. Szinte példátlan az a lelkesedés, 
amellyel itt az olvasók a hires moziszinészt 
győzelemre akarják vinni. 

Petrocih Szvetiszláv az e heti postában 
26 szavazatot kapott. 

A huszonhat szavazat különféleképpen osz-
lik meg a művész szerepei között. Legtöbb 
hive van a 

«Szent Mihály» kapitányi egyenruhájának. 
Erre szavaztak: Walter Böske, «//«s», «Pet-
rovich-ra/cngó», Klein Juci, K. !la és Joli, 
Lehmann Viktorné, Freund József, Mozi-
látogató, <iP. Sz.-ra/ongó», Altmann Lencsi. 

A oLetig)(lver>. fehér egyenruhájának. Ez 
legjobban tetszik a következő olvasóknak: 
Fodor Annie, Ii. L-né, «Lengyelvér 11», 
«Bakfis», Vanczák Rózsi, «Szvetike», V. 
Ilonka, Kerner Bessy, Albert l-nc, Somló 
Maca. 

Végűi a «Damaszkusz csillaga» festőru-
hájának, amely ezeknek az ovasóknak nyer-
te meg a tetszését: Szabó Otti, «Mozi-ra-
fongó», P. Gizella, H. Biri, Valentin Mady, 
«Damaszkusz» 

Fenyő Éva a sors véletlene folytán szin-
tén Petrovich Szvetiszlávot jelenti ki kosz-
tümös kedvencének. Az a kosztüm tetszik 
Fenyő Évikének, a legjobban, amelyet a 
művész a «Lengyelvér» cimü filmben visel, 
mikor mint testőr tér haza. 

A Corso helyett az 
Olympia 

A műit héten egy filmszakcmberekböl álló 
küldöttség jelent meg a pénzügyminiszter-
nél, Hegedűs Sándornál. Hegedűsről közis-
mert, hogy minden időben és bármilyen 
helyzetben, nyomban a dolog humoros ré-
szét fogja meg és ezzel a jóizü, eredeti 
humorával frapirozza ellenfeleit. A küldött-
ség előtt is humorizált Hegedűs, de a jó 
hangulatot és kedélyességet csakhamar el-
döntötte Neményi Mihály, a Star igazga-
gatójának leleplezése. Hegedűs ugyanis jó-
kedvében elmondotta, hogy több ízben járt 
a Star műtermében, ahol borzasztóan tet-
szett neki a festett világ sokoldalúsága. 
Legutóbb is, amikor arra felé járt, beku-
kucskált a Star kerítésén és hosszasan né-
zegette az ott folyó munkát. Most azonban 
közbeszólt Neményi direktor: 

— «És ettől a Startól vették el Buda-
pest egyik legszebb moziját, a Corsót, hol-
ott, filmgyár nem lehet meg bemutató szin-
ház nélkül...» 

Hegedüst meglepte ez a közbeszólás, ame-
lyet csakhamar követett több hasonló lelep-
lezés is. 

Valóban furcsa és különös, hogy a legna-
gyobb magyar filmgyártól elveszik a saját 
moziját. A Sors azonban mégis csak ked-
vez a Starnak: szombaton kiderült a nagy 
titok: Tomcsányi belügyminiszter, ugyanis a 
Stainak ajándékozta az Olympia mozit. 
Ezt a kegyet a Star aligha akceptálja, mert 
hiszen ő csak azt akarja, ami az övé, — 
a máséra nem reflektál. 

irÖLCSdNSCÖNYVTágl 
l m Budapest, VI., Andrássy-út 6. 
lOO.GOQ-nél 13bb magyar, rstaet, francia, aneol könyv 

Alapíttatott : 1890. éviién. FELEKY KÁROLY 
színházi vállalatai 

Püißce M r e Building, N ê w - M 

Kábeleim : FELEKY üewyork 

Magyar színműveket, opere t teket sxSfliehoï, d ráma i ás zenei kitűnő* 
ségeket Amer ikában és Kanadában. Színmüveket vesz és elhelyez. 
Megszerzi amer ika i d a r a b o k előadási jogát Magyarország terü le tére . 
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H A I D E 
Vígjáték egy felvonásban, irta : HÁRSÁNYI ZSOLT 

Szinrekerült • Renaissance-Szinházban a következő szereposztásban 
A pénztáros Földes 
A rablógyilkos . . . Virányi Sándor 
A táncosnő Posner Magda 

(A szin; egy Aréna-uti lakás, kertre nyiló 
földszinti szobáját ábrázolja. Jóizléssel be-
rendezett garszon-szoba. Mikor a függöny 
felmegy, a pénztáros a szoba közepén álló 
asztal mellett ül, oldal t a néző felé, szem-
ben az ajtóval, amely a jobb falon képze-
lendő. Fenéken egy széles, tágas ablak; 
a függöny nincs lehúzva, szép holdfényes, 
csillagos éjszaka látszik be rajta.) 

1. JELENET. 

Pénztáros. 

A pénztáros ül és igen nagy rakás pa-
pírpénzt számol. A kötegeket szép oszlo-
pokba rakja, jegyezget, látnivalóan össze-
adja a pénzt. Megvan elégedve. A pénzt 
otthagyja az asztalon, aztán felkel, odalép a 
jobb síiokbeli asztalkán elhelyezeti telefon-
hoz és felveszi a kagylót. 

Pénztáros: Halló!... Halló, nagysádkám, 
legyen olyan kedves, adja nekem a főposta 
táviróosztályát... igen... halló? Halló, nagy-
sádkám, itt Gytirki Endre beszél, a Lom-
bard-fcank föpénztárosa. Kérném, egy távira-
tot adok le a bank folyószámlájára... 
igen, igen, hogyne... ugyan kérem, máskor 
is megtelték, csak legyen szives vegye fel. 
Igen. Halló., hát -tessék... Báró Steinfeld 
Mór, a LomLaid-bank vezérigazgatója, Bu-
dapest, Nádor-utca 42. Halló. Ma éjjel ti-
zenegy órakor szeielmi ügyben agyonlőném 
magam. A bankban semmi hiány nincs. A 
záradékbank kétszázezer koronáját a laká-
somra hoztam és a ruhás szekrényembe zár-
tam, a kulcsot a holttestem mellényzsebé-

ben lehet megtalálni. Üdvözlettel Gyürki. 
Halló?.. Mi?... Ó, dehogy... ez nem igaz... 
ez egy üzleti tolvajnyelv... nem, nem... Te» 
sék? Beolvasni? Nem, nem szükséges... (ne-
vet) Tessék? ó , dehogy. Nehogy a ren-
dörségre teleofnozzon. Köszönöm. Kiszti-
hand, naccsád. (Leteszi a kagylót, odamegy 
a szekrényhez, kinyitja, kitárja az ajtót, az-
tán visszamegy az asztalhoz és leül. Ki-
nyitja az asztalon álló kis bőrtásákát és 
kezdi a pénzt belerakni. Mikor berakta, 
sóhajt, beteszi az egészet "a szekrénybe, 
becsukja, a kulcsot a mellényzsebébe teszi. 
A nadrágzsebéből kivesz egy revolvert, le-
ül az asztalhoz, a revolvert a halántékához 
teszi, amelyet jól kitapogatott. Ekkor az ab-
laknál egy torzonborz alak emelkedik fel. 
A rablógyilkos. Egyik kezét, amelyben re-
volver van, előrenyújtja. A pénztáros nem 
látja ezt.) 

2. JELENET. 
Pénztáros, Rablógyilkos. 

A rablógyilkos: (a legutolsó pillanatban, 
suttogva, de tisztán) Kezeket fel. 

A pénztáros: (megretten, odanéz. Meglát-
ja. Dadogva) KI az? 

A rablógyilkos: (beugrik az ablakon a 
revolvert előretartva) Fel a kezeket, külön-
ben lövök! (Farkasszemet néznek) 

.4 pénztáros: (egyszerre csak elneveti ma-
gát) Mage bolond ember. Maga akar en-
gem megölni? Hát nem látja, hogy éppen 
ebben fáradozom? 

A rablógyilkos: (bámul) Maga öngyilkos 
akar lenni? 

Elegáns bérautó 
városi &asxnálaira és vidéki turáMra 

Telefon é f f e l - n a p p a l 
50-31 

Kérauíófuvaroxóh: »xüvetKesceie 
VI., Király-utca 112, 



A pénztáros: Láthatja. Mit zavarja az 
embert. Ilyenkor nem szokás az embereket 
zavarni. 

A^rablógyilkos: (rászegzi a pisztolyt) Én-
tőlem főtelőheti magát, ha majd elmen-
tem. De a revolvert, fiam, azt csak adja 
ide. Jobb szeretem, ha magánál nincs re-
volver. 

A pénztáros: Mondom, hogy maga egy 
bolond ember. Hogy iövöm magam főbe, 
ha maga elveszi a revolvert? 

A rablógyilkos: Jó, jó, ne legyen olyan 
ideges, Az nem egészséges. Maga csak adja 
ide a revolvert. Én majd elintézem, amiért 
jöttem és aztán visszaadom a szerszámot. 
Ha elmenteni, csinálhat amit ,akar. Én 
gavallér vagyok, én a más magánügyeibe 
nem szólok bele. (elveszti a türelmét) Na, 
ne vicceljünk sokat. Ide azt a revolvert. 

A pénztáros. Na és ha nem adom oda, 
akkor mi lesz? 

A rablógyilkos: Akkor meg fog halni. 
A pénztáros: Nagyon helyes. Éppen ezt 

akarom. 
A rablógyilkos: Nézze kérem, én nem sze-

retem a vért. Én egy finyás ember vagyok. 
Maga csak intézze el a dolgát sajátmaga. 
Adja ide azt a revolvert. 

A pénztáros: [dühösen) Mondom, hogy 
szükségem van rá. Nem érti? 

A rablógyilkos: Mondja kérem. Maga 
most meg akar halni. Mi? 

A pénztáros: Meg: 
A rablógyilkos: Hát mért nem tesz a 

halála előtt egy kis szívességet? Adja ide 

öt percre azt a revolvert, (nyájasan) Na, 
adja Ide, tegye meg. Csak öt perc. (egész 
nyájasan) Tegye meg az én kedvemért. 

A pénztáros: (ránéz, vállat von) Igaza 
lehet, (nyújtja a fegyvert) 

A rablógyilkos: Pardon, az fiatal. For-
dítsa meg, fiam. A csövet maga felé. (a 
pénztáios ugy nyújt ja) Ez már más. (el-
veszi, rászegzi mind a kettőt) Hol a pénz? 

A pénztáros: Ja, azt nem lehet meg-
mondani. 

A rablógyilkos: Édesem, nem én vagyok 
a bolond, hanem maga. 

A pénztáros• Én nem bolond vagyok, 
hanen tisztességes. 

A rablógyilkos: (legyint) Az többnyire 
mindegy. De maga azonfelül is bolond. 
A'Vert ha nem adja elő a pénzt, akkor is 
meg fog halni, legfeljebb nem jól találok 
és ha a lábába megy az kellemetlen. De 
a pénzt úgyis megkeresem. A pénz már az 
enyém. Igazán kár a dolgot komplikálni. 
Adja ide a pénzt, visszaadom a revolvert. 

A pénztáros: No hallja. Kétszázezer koro-
náért vegyek egy revolvert? 

A rablógyilkos: Hát ne adja ide, csak 
módja meg, hol van. Majd én elveszem, 
(egy kis szünet) Lövök! 

A pénztáros: Azt lehet. Sőt igen nagy 
szívességet tesz vele. 

A rablógyilkos: Ha nem mondja meg, hol 
a pénz, elmegyek pénz nélkül, de a revol-
vert nem adom vissza, (nevet) 

A pénztáros: (mérgesen) Hallja, ez már 
disznóság! Nekem szükségem van a revol-
verre. Adja vissza. 

A rablógyilkos: Hol a . pénz? 
A pénztáros: (megpuhul) A szekrényben. 
A rablógyilkos: Tegye ki az asztalra a 

kulcsot, (a pénztáros kiteszi) A fene egye 
meg ezt a sok revolvert, tele van velük a 
kezem, (az egyiket a zsebébe teszi, üre-
sen maradt kezével elveszi a kulcsot, megy 
a szekrény felé. Útközben mindig tartja 
a másik revolvert.) Legyen szives és ne 
moccanjon meg. Gondolja azt, hogy fotogra-
fálom. (kiveszi a pénzt, becsukja a szek-
rényt és a kulcsot zsebreteszi ) 

A pénztáros: Pardon, a kulcsra szükségem 
van. Azt a holttestem mellényzsebében fog-
ják keresni. 

A rablógyilkos: Ja ugy, ezer becsinál. 
Tessék, (az asztalra teszi) 

M 



A pénztáros: Most adja vissza a revolvert. 
A rablógyilkos: (végignézi) Kár magáért. 

Maga egg rendes, derék úriember. 
A pénztáros: flzt csak bizza rám. Ha 

nem kéne, nem csinálnám. Csak maga men-
jen. 

A rablógyilkos: Mindjárt. Még valami 
dolgom van. (kést vesz elő) Hogg egg ilyen 
telefonkagyló? (levágja a kagylót, a kagy-
lót zsebreteszi) 

A pénztáros: Mit tudom én. Husz ko-
rona. 

A rablógyilkos: Helyes, (kivesz a táská-
ból 20 koronát, leteszi) Tessék. Nem szeret-
ném, ha rögtön telefonozna a rendörségre, 
de viszont gavallér ember vagyok és nem 
fogadok el ingyen anyagi áldozatot. 

A pénztáros: Maga egy tisztességes em-
ber. Hanem most ide a revolvert. 

A rablógyilkos: Az nem olyan egyszerű. 
Mert nekem ki is kell jutni innen. És hátha 
maga utánam lő. 

A pénztáros: (unottan) Ugyan kétem... 
Nem bánok én már semmit. 

A rablógyilkos: (nézi, elgondolkozik) 
Hallja, maga folyton jobban tetszik nekem. 
Talán azért, mert éppen ellenkezőfajta em-
ber, mint én. Én olyan derék, jó, lágyszívű 
szamár vagyok. Maga meg egy olyan ke-
mény, feszt, konok ember. Ez tetszik nekem. 
Imponál, (leül az asztalhoz a másik székre) 
Kár magának meghalni. Miért akar olyan 
mindenáron meghalni? 

A pénztáros: Semmi köze hozzá. Adja 
vissza a revolvert. 

A rablógyilkos: Édes fiam, lássa be, hogy 
itt most én vagyok az ur. A revolvert akkor 
adom vissza, mikor akarom. Előbb mondja 
el, hogy mi baja. 

A pénztáros: Zsarolni nem hagyom ma-
gam. 

A rablógyilkos: (alázatosan) Félreértett, 
kérem. Én visszaadom a revolvert, d^még-

is szeretném tudni. Nem követelem. Csak 
szívesség gyanánt kérem. Talán a bankb:m 
van valami hiány? 

A pénztáros: (felháborodva) Adja visz-
sza a revolvert és takarodjék. 

A rablógyilkos: (kedvesen) Jó, jó, hát 
nem hiány. Nem kell megsértődni. Ezen-
nel férfiasan bocsánatot kérek. Na? Hát 
mi a baj? 

A pénztáros: (legyint) Eh, semmi. Nő do-
log». 

A rablógyilkos: (közelebb huzza a szi-
ket) Nődolog? Ez érdekes. Magam is nő 
miatt mentem tönkre. Nekem rendes, jó, ál-
lásom volt.., 

A pénztáros: (hirtelen rávág az asztalra ) 
Ejny; a kutyafáját magának. Most elvágta 
a telefont. Pedig elfelejtettem valamit. 

A rablógyilkos: Ej de kellemetlen. Nem 
valami olyan, amit elintézhetek? 

A pénztáros: A vezérigazgató kért meg, 
hogy hozzak a szaldókönyvekhez valami 
ügyes embert. A halálom előtt ajánlani 
akartam egy barátomnak a fiát. Különben 
mindegy. Majd megírom levélben. 

A rablógyilkos: Igazán kellemetlen, hogi] 
felesleges fáradtságot okoztam. 

A pénztáros: Most már mindegy. 
A rablógyilkos: Bocsásson meg. Hát ké-

rem, hogy folytassam, nekem egész jó ál-
lásom volt egy gyárnál. Akkor örököltem 
egy sumát. Volt nekem egy kis nőm, egy 
orfeumi nő. Az éppen akkor kiment Orosz-
országba. Szamár voltam, feladtam az ál-
lást, elutaztam Moszkvába, ott elvertem a 
pénzt, aztán a nővel együtt hazajöttem és 
elzülöttem. (gyorsan hozzáteszi) De, kérem, 
embert én még nem bántottam. Elárulha-
tom, hogy magára se lőttem volna. Én egy 
jó, galamblelkü szamár vagyok, (szégyenlő-
sen) Ez a mostani dolog az első nagy üz-
letem. Eddig csak télikabátokkal és ilyen 
izékkel dolgoztam. Most, szavamra mon-

WP » _ I _ _ Ä (one s lepp, foxtrott , 
I a i lC ' ICine l eR boston, stb.) a létező 
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dorn, szinte meg vagyok nyugodva, hogy 
magának úgyse lesz baja a pénz miatt, mert 
úgyis meghal. Mondja és mi az a nődo-
log? Hasonlít az enyémhez? 

A pénztáros: Ô, dehogy hasonlít. Én 
ogész más ember vagyok, mint maga. Kü-
lönben is olyan zavaros, hosszú dolog, nem 
érdemes elmondani. 

A rablógyilkos: Mondja kérem, nincs egy 
kis konyakja? Nagyon szomjas 'vagyok, 
(zsebre teszi a másik revolvert is ) 

A pénztáros: (ránéz, elneveti magát) Ma-
ga egy eredeti fickó. Ott van egy kis 
konyak az éjjeli szekrényen. Ihatik. 

A rablógyilkos: (felkel, odahozza a ko-
nyakot. Ä pohárkészletet is megtalálja a 
szekrény tetején. Levesz két poharat azt 
is odateszi. Tölt) Prosit, (felemeli a po-
harat) Na? Nem akar velem inni? Âzért 
mert egy közönséges rablógyilkos vagyok? 
Szégyelje magát. Ä halála előtt még eszébe 
jut társadalmi disztinciókon törni a fejét. 
Na! Vegye azt a poharat és igyék. (ko-
cint. Ä pénztáros vállat von, nevet, ő Is 
iszik) Na lássa, (a rablógyilkos rögtön tölt) 
Most halljuk azt a nödolgot. Szereti a 
nőt? 

A pénztáros: Fenét szeretem. Éppen ez 
a furcsa. Csak éppen féltékeny vagyok. 

A rablógyilkos: Mért nevezi ezt furcsá-
nak? Minden férfi Ilyen. Én legalább ugy 
vagyok a nőkkel. Ha nincs semmi baj, ak-
kor unom őket. De, ha látom, hogy valami 
konkurrens merül fel a látóhatáron, rög-
tön kezd izgatni a dolog. Én azt hiszem, 
hogy a férfi nem is tud szerelmes lenni, 
csak féltékeny. Én legalább ugy vagyok 
vele. 

A pénztáros: (érdeklődve lánéz) Óriási. 
Ez pontosan az én esetem. Tudja, nekem 
van egy barátnőm. Mindenkinek van a 
bankban, hát én is néztem magamnak egyet. 
Egy töröktáncosnőt. Hihetetlen egy bestia 

Utálom tiszta szivemből. JDe olyan féltékeny-
nyé tud tenni, hogy már nem birom tovább. 
A legfantasztikusabb hazugságokat találja 
ki, hogy kínozzon. Most már Idegbeteg va-
gyok. Nem megy, nem megy. És mivel nem 
akarok megőrülni, hát most végezni fo-
gok magammal. Ez igy hihetetlennek hang-
zik, de ha maga azt a nőt ismerné, mind-
járt elhinné. 

A rablógyilkos: És legalább szép nő? 
A pénztáros: Ami igaz, az igaz. Bűbájos 

dög. Sokba is került. 
A rablógyilkos: Mi az a sok? 
A pénztáros: No, az alapösszeget ki le-

het birni. ötezer koronát kapott tőlem ha-
vonta. Hanem azonfelül rémes pénzt kl tud 
szedni az emberből. Pedig a Paradicsom -
mulatóban is igen szép gázsija van. 

A rablógyilkos: (nyugodtan) Na. Nem 
olyan nagy gázsi. Egy ilyen attrakciónak 
nyugodtan adhatnának ezer koronát is. 

A pénztáros: (megdöbben) Maga ismeri 
a Haiaét? 

A rablógyilkos: (egész nyugodtan) Hogy-
ne. A feleségem, (koccint) Szervusz. 

A pénztáros: (meg van teljesen döbbenve. 
Gépiesen) Szervusz, (isznak) 

A rablógyilkos: Hát te vagy az a pali, 
akiről folyton beszél nekem? Ne haragudj 
öregem, de nagyon naivul viselted magad. 
Az a nő, ugy forgat az ujja körül, ahogy 
akar. 

A pénztáros: (még mindig nem tért magá-
hoz) De hát... hogy... hogy... ezt nem ér-
tem... 

A rablógyilkos: Mit nem értesz rajta? A 
feleségem. 

A pénztáros: Hites feleséged? 
A rablógyilkos: Na annyira nem súlyos a 

dolog. Csak ugy összeálltunk. 

(Folytatjuk) 

MlneüanQtt kaphat«« 
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H4££Ó, Ml JLfJSÂG ? 

AZ ASSZONY KOMÉDIA JA. Bródy Sán-
dor és Ernőd Tamás már egy év előtt meg-
írták Az asszony komidiája cimü három fel-
vonásos színmüvet. Eddig a darab nem ke-
rülhetett szinre a Magyar Színházban, mert 
az első bemutató jogát a Deutsches The-
ater szerezte meg. Az előkelő német szin-
pp.dkon most készülnek az llrauffuhningra, 
még pedig Konstantin Leopoldinával a fő-
szerepben. A darabot Horváth Henrik for-
dította le és már Amerika számára is meg-
vásárolták. 

ÉRTSÉTEK MEG a cime Környei Paula 
most megjelent verskötetének. A kedves és 
tehetséges művésznő verskötete valósággal 
meglepetés. A legszebb versek ezek, csupa 
szin és őszinteség, és csupa sziv, hangulat, 
muzsikáinak ezek a versek és illatuk van, 
mint a virágnak. Nagyon meg kell di-
csérni Körryei Paulát ezekért a versekért. 
A csinos külsejű kötet ára 50 korona, kap-
ható a Színházi Élet boltjában: Erzsébet-
körűt 29. . 

NEGYVEN ÉVES SZÍNÉSZI JUBILEU-
MÁT ünnepli április tizenegyedikén Czakó 
Vilmos, a győri színtársulat titkára. Ebből 
az alkalomból Gárdonyi Géza A bor-ját 
adják elő, amelyben Göre Gábor szerepét 
~ jubilláns játssza. 

AZ EGÉR cimü Yacht film bemutató elő-
adása a mult héten az Omniában, előkelő 
és nagyszámú közönség előtt osztatlan tet-
szést aratott. Különösen feltűnt bájos, 
tehetséges játékával Gaál Franciska, azon-
kívül Gellért Lajos mesteri rendezése, ame-
lyek bizonnyal megfogják szerezni a film-
nek és a gyárnak a sikert. 

MEGNYÍLT A NÉPLIGETI MÜSZINKÖR. 
A főváros nyári színházainak száma egy 
kedves és nivós kis színházzal szaporodott. 
Ma délután 4 órakor tartja bemutató előadá-
sát a Népligeti Müszinkör. Szinrekerül Ana 
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tol France drámája, A néma asszony, azon-
kívül több operett és bohózat. A színház 
rendezője Gárdonyi Dezső, zenei vezető 
Grosz Tibor, tagjai Tary Giza, Patkós Irma. 
Tombor Olga, Tóth Bálint, Csellányi József, 
Borsódi Mihály, Réthy Sáli és mások. 

KCNYYUJDONSAGOK. Bám: A hibák 
bányája K. 33.—, Court Maler: Bocsáss meg 
Lóri K. 44.— és Szilaj Orsolya K. 14.—, 
Elvest Sven A kapi'tány 26.40, Keller-
mann . A bolond 99.—, Tréfás könyvek : 
Mihály István: Ó, Cejzler ur, Kabaré tréfák 
33.—, Angol könyvtár, hires írók munkái 
13.20, Jalsoviczky: A tűzgépek 190.—, A 
gyermek nevelés kis kátéja 22.—, Zsuzsan-
na: Akik megteszik 88.— Környei Paula: 
Értsétek meg 55.—. Kaphatók a Szinházi 
Élet boltjában: Erzsébet-körut 29. 

FIRTOSVAR TÜNDÉRE cimon ' jelent 
meg Agostot: Ernő finom és halk poezissal 
teli verses elbeszélése, amelyben egy még 
ismeretlen székely népmondát dolgozott fel. 
A hét énekből álló kis éposz rendkívül íz-
léses kiállításban az Ország-Világ kiadásá-
ban jelent meg. Ara 5C korona. Kapható a 
Szinházi Élet könyvesboltjában. 

AZ ÚJPESTI SZÍNHÁZ május elején ere-
deti bemutatót ad. Az újdonság cime «Tat-
jana hercegnő», háromfelvonásos operett. A 
zeneszerzője Mázsa ödön, a szövegíró 
Kunszeghy Győző. 

MEGJELENT az Offenbach szövegkönyve. 
Ara 50 korona, Kapható a Szinházi Életnél. 

VÍZIÓ AZ ARÉNABAN. Uj költő első ver-
ses kötetének címe ez a misztikus mon-
dat. Az uj költő: Baló Elemér fiatal szi-
nész, aki erős egyéniségéről, mély poéta 
lélekről tesz tanúságot verseiben. A forron-
gás stádiumában is sok helyen megdöbbentő 
szilieket fest, témáiban az élet szomorú 
pastelljeit hozza, fájdalom és sokszor skep-
szis törnek elő tolla alól. Verse'ési techni-
kája csaknem tökéletes, különösen az özvegy 

V acuum és Sulfid Vállalat K. T. 
T e l e f o n i a m u l B « d ű P e S / ' V I > ^ I n o K - U . 11-13 

Szőnyegmegóvás, lakástakaritás, féregirtás, szoba-
Alaptőke : 1,500.000 kor. festés, mázolás, tapétázás a legizlésesebb kivitelben 
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lányok jitja cimü verse reprezentálja a 
halai költő hivatottságát. Ezzel különben 
már a/ Akadémián is dicséretet nyert. 

OLVASSA EL - Rubinyi Mózes szép köny-
vet, melynek cime: Ibsen Henrik. A költő 
arcképével diszitetl rendkívül érdekes és 
szép könyv ára K. 33.— Kapható a Szin-
liízi Élet könyvesboltjában. 

A MAGYAR KÖLTÖK egyik legértéke-
sebb tagja Schack Béláné ki «Azokkal, 
akik sírnak» cimü verses kötetével közfel-
tünést és elismerést keltett. Most egy haza-
fias, megkapó erejű egyfelvonásos szinda-
íabban adta ujabb jelét kiváló tehetségének. 
Az egyfelvonásos «Zrinyi, a költő* nem csak 
a fővárosban, hanem vidéken is emlékezetes 
sikereket ért el. 

KOTTÄUjßONSAGOK: Czeglédy, Cho-
pin, Indlanolla, Destyn valzer, Gyere ci-
gány, Tánctéboly, Mikor szivünkben, Pi-
ci primadonna, A\r. Blumenthal, Máma 
este mulatok. Két uj Boros dal. Kaphatók 
a Szinházi Élet boltjában: Erzsébet-kör-
ut 29 

CARUSO NEM VESZTETTE EL HANG-
JAT. Épp ma konstatáltuk Sternberg hang-
szer-gyár gramafon-osztályában (Rákóczi-ut 
60.), hegy Caruso hangja a gyönyörű hang-
lemez-felvételeiben ma is él erejének, pom-
pájánál utolérhetetlen teljességében. 

PÜNKÖSTI ANDOR: BUS PÉTER CSO-
DALATOS KARDJA. Az Atheneum Könyv-
tár legújabb kötete egy szép eredeti ma-
gyar regényt bocsát a közönség elé. A pusz-
ta materializmussal szemben az ideálok 
csodatévő hatását kevés könyv mutatja any-
nyira érdekesen, mint Pünkösti Andor szép 
magyarsággal megirt lebilincselő regénye. 
Bäsch Árpád művészi hatású boritékrajza 
külön említést érdemel. Az ízléses kötésben 
negjelent könyv ára 50 korona. 

KELETI ARTHUR UJ KÖNYVET IRT. 
"Az boldogtalan Raymondo és az szerencsés 
Bertrandus lovagoknak hiteles szerelmes 
története 7 képben.» A könyv a magyar 

nyomdatechnika egyik legszebb alkotása — 
Gara Arnold és Vértes Marcell diszitették 
— S ez alatt a művészi burok alatt egy 
sejtelmesen finom lélek fájdalma húzódik 
meg.. Elmegyünk a legnemesebb, a legfi-
nomabb érzések mellett mi emberek, s észre 
sem vesszük őket. Keleti Arthur pedig rabja 
és betegje ezeknek a pókháló finomságú 
fájdalmaknak, a szive — s az egész ember 
egy sziv csupán — tele van velük, s mint a 
mákonyt szívja fel magába az élet legnagy-
szerűbb szépségét: a boldogtalanságot, az 
epekedést a soha el nem érhető boldogság 
délibábja után. 

SZÖLL0SI és KLESN 
IV., Hajó-uica 16. (SUíő-u. sarok) 
selyem é s szövet különleges-

ségek áruf)áza 

Női RUHÁKAT ANGOL és FRANCIA 
model lek szerint Jutányosán készít 
és alakit Laky Mariska, IV. , Szép-
utca 3. I I I . Kossuth Lajos-u. sarok. 

Női- , férf i -
és gyermek fehérnemüek 
P 7 É U E I 1 1 ICIIÍÍ-nél . IV.. Kammermayer-utca 2, sz 
H L Î I C L ï JLf iU ("Szervita-tér sarok.) 

Művészeknek külön árkedvezmény ! 

Hölgyek figyelmébe ! S ' S » = 
anyagbói vagy régi táskákból a legjutányosabb áron ké-
•zit, javit vagy átalakít a legdivatosabb mintára. Bőrön-
dök javítása. B 1 E D E H M A N N H U G Ó bőrdiszmüáru 
és bőröndös VII . , I s t v á n - u t 32. sz . Vidéki reneelések 
a legpontosabban eszközöltetnek. Pontos cimre ügyelni 

KLLEIN S Á R I 
tüző&ész l lő 

BUDAPEST, V., LIPÓT-KÖRŰT 17. 

Tol le l te é s n e g l l g é f ü z ő K e l a 
l e g j u t á n y o s a b b á r o n k é s z í t 

S zabni, varrni tanítok magantanulásr* 
Tannkönyvcm kapható. Varrónőknek, tanító-
nőknek küiön tanfolyam. R r » « l « . £ I 
KÁROLY-KÖRUT 10. B. ÜßigSF Etelllgl 

ibás paplanok féláron Uap&aióK 
Régi paplanoK áíalalcitásái 
legolcsóbban vállalja S Ú n d í O r p a p l a n O S 

IV., Kammermayer Károlyu. 1. (Központi vúrosQáza) 
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S x e r k e s x i ö i U j e n e l e k 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosí-
tást 5 színházi vonatkozású kérdésre. Kézira-
tokat, rajzokat nem adunk vissza és azok 

megőrzésére nem vállalkozunk.) 
Manci, Kecskemét. 1. 6 év előtt lépett a 

8zinipályára. 2. Nem. 3. Nem működött ott. 
— K. Illa. 1. Az almanachban megvan a 
cime. 2. Nem- 3. 1894. január 1-én született 
Budapesten. 4. Még nincs megállapítva. — 
H. y . 1. Rózsahegyi iskolája. 2. A „Színházi 
Élet" negyedévi előfizetési ára K 125. — 
Bakfis. Cime : Kopenhága. — Inkognitó. 
Több ügynöksége nincs. — Gyógyuka. 1. 
Londonban tartózkodik. 2. A kérdezett mű-
vésznő 1889. május 31-én született Kíssze-
benben, Sárosmegyében. 3, 38. 4. Április 
23-án lesz a születésnapja. — Miklós diak. 
I. A Városi Színházhoz címzett levele meg-
találja. 2. Bécsben vendégszerepel. — Lipót« 
városi úrilány. Rónai Margit. — Várady 
és Nagy. Nőtlen. — Vizes. A vers nem kö-
zölhető. — Sz. 8., Szegvár. 1. Legalább 4 
középiskola szükséges és annyi intelligencia, 
hogy az előadandó tantárgyakat könnyen 
megértse. Legfőbb föltételül. azonban a jó 
megjelenésen kivül a valódi tehetséget, rá-
termettséget, hivatottságot tekinti a felvételi-
bizottság. 2. Szinészakadémia, Szinészegye-
sületi szinésziskola. Rózsahegyi Kálmán és 
Rákosi Szidi iskolája. 3. A tandíj 300 K-tól 
feljebb van megállapítva. — L. Irin. 1. Val-
lási kérdésre nem válaszol a .Színházi Élet". 

^ 2. Bíró Leó. — B. Nusika, Újpest. 1. Sza-
badságon van. 2 héttel ezelőtti számunkban 

megüzentük. 3. 1896. julius 22-én született. 
— Érdeklődő. 1. Asszony. 2. 10 év óta. — 
S. V., Tanítónő. Méltóztassék eziránt a 
Szinészegyesületnél érdeklődni : VIII ; Baross-
tér 9. alatt. — Sanyi, Olaszliszka. Ha mint 
karénekes akarja színpadi szereplését meg-
kezdeni, bármikor énekelhet próbát az operett-
színházakban. Ajánlatos azonban előzőleg 
ez iránt, levélileg felvilágosítást kérni az il-
lető színház titkárától. — K. M. Abonyi 
Géza a Nemzeti Színház tagja, fivére, Tiva-
dar pedig az Andrássy-uti Színháznál mű-
ködik. — Mozi. 1. Igen. 2. Eriől majd be-
számolunk a .Színházi Élet" hasábjain. 3. 
Csak jövőre. 4. Téves hir. — H. Tessa . 1. 
Legalább a 16 éves kort kell betölteni. 2. 
Nem baj, a fő az ügyesség. — G. Emmy. 
1. Be kell iratkozni. 2. Családi neve. — 
Györgyike. E tekintetben bármely filmvál-
lalat megfelel, feltéve, ha a rendezés ily 
korú leánykát igényel. — Orosháza. Mint 
látni méltóztatik, a .Színházi Elet"-ben min-
den olvasónknak készséggel szoktunk 5 szín-
házi tárgyú kérdésre válaszolni. Az enge-
délyt tehát önnek is megadjuk. — Judex. 
1. Cime: Kopenhága. 2. Dán származású. 3. 
33. 4. Igen. 5. Jelenleg Bsrlinben. — Hot« 
vátb M. 1. 1895-ben született. Csak rövid 
ideig volt a Rákosi-iskola növendéke. Első 
fellépte 1919. március havában volt a Király 
Színházban, a Gróf Rinaldó Rózsijában. 2. 
Elvált. 3. Nincs szerződésben. — Opera« 
kedvelő. .Béla futása" opera zenéjét irta : 
Ruzitska József. Szövegét irta : Csery Péter 
(1778-1830). Szinrekerült Kolozsvárott, 1822-
ben. Kotzebue után. Ez volt az első magyar 
opera! 

Itt a tavaszt 
Kit szeretek én? 
Ditrichsteint az irtót, 
Mert poloska a refrén ! 

MŰVÉSZNŐK F1GVEIMÉBE1 J^SSi 
ugy konyhaedényekért forduljon László Kálmán 
konyhaedény különlegességi céghez a Király-
színházzal szemben, hol most 10% enged-
ménnyel szerezheti be a konyhaedényeit. 

^Mt KER£W% Brlll||iIlst 

V T F É R F I É S N Ő I C O N - « . s * C I W C C P I c „ „ . < 
^ F E C T I O OSZTALYA f . SINGER J., Egyel 

aranyat ezüstöt, platinát és 
ékszert legmagasabb 
napi árban veszek 

SINGER J., Egyetem-utca II. Telefon 124-21. 
A LONDONI 

THE ANQLO-HUNQARIAN CORPORATION LIMITED 
•ASYARORSZÁGI VEZÉRKÉPVISELETE 

BUDAPEST, VII., E»0HANY'U. 1 2 . 

I 
$ 

Brilliánsokat, gyöngyöket, régiségeket 
mindenkinél d rágábban vesz 

ZÉKELY EMIL ékszerész 
Király-utca 51, sz. Teréztemplommal szemben 
Telefon József 105—35 

Hölgyfodrászat ápolás és archajszálak eítávöiitása 
legradikálisabb módszerrel. Mérsékelt árban elsőrangú 
munka. — Tanítványok teljes kiképzésre felvétetnek 
S Z Á N T Ó N É , BUDAPEST, HORN EDE-UTCA 12. SZ 

Szakorvosi 
VU, Dohány-utca 39. 

rendelő 
Intézel . 

Rendel : 11-1 és 4 - 7 óráig 
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S&tnóássi refivény Hajszálakat és minden szépséghibákat, arc-
ráncokat, szemölcsöt, szeplőt, 

pattanást végleg eltávolít villanykezeléssel. Arckrémek 
és »uderek diszkrét B„.tk«l. Hií..i_l, kozmetikai intézete 
vidéki szétküldése. SDCflDQlZ f!0W8K Budapest, Király-
utca 51. sz. I. emelet 9, A Teréztemplomraal szemben. 

N Q I R Ü H A K A T 
művésziesen alakit modellek szerint. 

FÜREDI BÉLANÉ angol, francia nöi divatterme. 
Kossutb-Lajos-utca J ^ 

Kényelmes, jó 
szabásnak a FŰZŰK 

Megfejtési határidő 1921 április 20. 
A megfejtést lapunk 1921. évi 18. számában 

közöljük. 
A Színházi Életi 921. 14 számában közölt 

rejtvény megfejtése: „Csókosasszony" 
A megfejtők kőzött a kővetkező dijakat sor-

soljuk ki : 
!. díj : Egy doboz „Floris" csokoládé-

bonbon 
II. dii : Egy kotta 

III. díj : Egy fénykép 
Helyesen fejtették meg 872-en. 

Az első dijat Schioarz Ilus (VII., Alsóerdő-
sor 12. II. emelet 19), a második dijat Bür-
ger Mica (Kossuth Lajos-utca 20), a har-
madik dijat Wittigschláger Károlyné (Bá-
thory-u. 7. I. 2) nyerték meg. 

Szerkeszti: 1NCZE SÁNDOR. 
Kiadja a .Színházi Élet* r.-t 

THERÜPIA 
T H E R A P I A Budapest, VI., Nagymezö-utoa 14. 
Szerecsen-utca sarok (Hygenikus cikkek) 

l a k á s á t 
festi, takarítja 

I J . 116-5S*] Ditrlchstein 

Hamis fogakat 
piatinát 
Ékszert 
Aranyat 
Ezüstöt 
Cigarettatárcát 
Dísztárgyakat 

Minden szó beiktatása S K 
Vastag betűvel . . . . . 6 K APRÓHIRDETÉSEK Felvétel: Erasébet-kőrut 23 

A „Színházi Élet" kiadójában 

» i s y E s 
K ü l f ö l d i szerződésekhez 

szükséges fényképeket 100 
darabját 300 koronáért készit : 
C i t y fotoipar, Budapest, Vll. 
Izabella-tér 1. Telefon József 
20-32 . 
Színésznő két szobás lakást 
keres bútorral, vagy butor 
nélkül. Ajánlatokat a .Szín-
házi Elet" szerkesztőségébe 

kell küldeni. 

A Színházi Élet Alma-
nachja korlátolt számban 
még kapható a Színházi Elet 
boltjában, ára 44 korona. 

K Ö N y VER 
Mi a hipnotizmus ? Irta : 

Knut Boström. Tudományos 
alapon és mégis népszerűen 
ismerteti e sok tekintetben 
misztikus tudományt. Ára : 
postadíjjal 30 kor. — Alexy : 
„A lélek útja" (Teozófiai 
megvilágításban.) A buddha-
vallás misztikus tanát ismer-
teti. Az újraszületést, az élet 
rejtelmeit. Ara postadíjjal 
26 kor. Magyar könyvkiadó, 
Budapest, Szentkirályi-u. 23. 

Könyvújdonságok : 
Boccaccio : Dekameron I/II 

198 kor. Zsuzsanna M.: Akik 
megteszik 88 korona. Dorner 
Béla : A sertés tenyésztése 
és hizlalása 242 kor. Czukor 
Károly : A relativitás elve 55 
kor. Janson G. : Az első em-
berpár 55 kor. Kultura és 
tudomány : Emerson : termé-
szet, ember, társadalom 66 
kor. Fővárosi színházak mű-
sora, Magyar Könwtár, Olcsó 
Könyvtár, színdarabok, mű-
kedvelők részére tréfák, bo-
hózatok beszerezhetők a 
.Színházi Élet" könyvesbolt-
jában VII. Erzsébet-körut 29. 

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








