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Hosszú harc és sok viszontagság 
után, szép ambíciók és nemes ener-
giák jutalmául végre itt pompázik előt-
tünk Budapest legújabb színháza : a 
Renaissance. Immár nemcsak a ne-
vével színház. Mire ezek a sorok nap-
világot látnak, színpadán föllebbent a 
függöny és a titkot, «amelyet annyi 
kedvvel, szeretettel, munkával épített 
föl az igazgató, az író, a színész, a 
rendező, a diszletfestő : birtokába vette 
a közönség. Es e szinházavató elő-
adás nemcsak vallomástétel és foga-

_ dalom volt : így akarjuk csinálni, hit-
tel és iparkodással, hanem magyará-
zata is annak : mi adott erőt a szín-
ház megtervezőinek és vezetőinek.ah-
hoz, hogy az akadályok minden pok-
lain keresztül is uj hajlékkal aján-
dékozhassák meg a magyar dráma-
irodalmat és a magyar színészetet. 
Hiszen elég csodálatos, hogy ennek 
akadályai is lehettek, ahelyett, hogy 
vállvetve sietett volna mindenki a szín-
ház tervezőinek segítségére ! Csodá-
latos, hogy még vitatkozni is lehetett 
arról : színház legyen-e a Télikertből, 
vagy megmaradjon továbbra is szo-
morú éjszakai mulatónak ? Akik lát-
ták az uj színházat, azok már tudják : 
olyan emberek fogtak össze a szín-
ház sikeréért, akik becsületes,jó szán-
dékkal, Ízléssel és tudással, áhítatos 
meggyőződéssel a legszebbet és leg-
jobbat akarják, akik nem azt látták 
céljuknak, hogy Budapestnek eggyel 
több színháza legyen, hanem azt, 
hogy eggyel több színháza maradjon 
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is meg a magyar kultura szolgálatá-
ban. Ez az igyekezet némította el a 
vitatkozókat, ez az igyekezet rejtőzött 
az első előadás függönye mögött. 

Ezen a helyen mindenekelőtt meg 
akarom köszönni ezt a gyönyörű igye-
kezetet, amelynek révén a magyar 
drámairodalom uj színpaddal gazda-
godott. A pillanat ünnepi volta nem 
gátolhat meg abban, hogy őszintén 
beszéljek: nagyon jól tudjuk mind-
annyian, hogy a magyar drámaírás, 
amely a háború előtt hihetetlenül föl-
lendült, azóta szomorúan elposványo-
sodott. Hosszasan lehetne ennek okai-
ról beszélni, hiszen a történelmi és 
társadalmi földrengéseken kivül sok 
más minden is közreműködött ebben, 
az irók egy része még tanácstalanul 
áll a háború előtti régi világ és a for-
rongó újjáalakulás mesgyéjén, nem 
tudva, merre nézzen, mit csináljon, 
hogy se nevetségesen ósdi, se vak-
merően uj ne legyen ? Egy másik ré-
sze a „mintha mi sem történt volna" 
alapján iparkodik a mát összeegyez-
tetni a tegnappal és a holnappal, va-
lami étel-pótlék-félét fújva papiros-
pótlékból készített figura-pótlékokba. 
Van, aki a múltba menekül és van, 
aki huszárosán nekivág a legaktuáli-
sabb problémáknak és miqd okosan 
számol a meglevő színházak szük-
ségleteivel, berendezkedésével és a 
közönség leromlott Ízlésével. Mind ke-
vesebb a szép darab és mind több 
a nagy siker, olcsó hatások enyhítik 
a jegyek drágaságát, évek óta senki 
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se bukott meg, csak a közönség. 
Színházak nem tehetnek erről. Csak 
az ostobaság gyanúsíthatja meg őket 
azzal, hogy szivesebben játsszák a 
rosszat, mint a jót ; hogy az ordiná-
rénak jobban örülnek, mint a szép-
nek. De mit csináljanak ? a fantáziá-
nak ebben a nagy szárazságában alig 
van miből válogatniok és a külföld 
termese — hosszú szünet után — 
csak most kezd átszivárogni hozzánk. 
Ennek meg is lesz a maga jótékony, 
termékenyítő hatása a magyar drá-
mairodalomra és a színészetre, mert 
hiszen nemcsak iróink irják évek óta 
ugyanazokat a darabokat, színészeink 
is ugyanazokat a szerepeket játsszák. 
Megszürkült, ellaposodott minden és 
minthogy színházainknak rettenete-
sen erőlködniök kell ahhoz, hogy meg-
élhessenek, éppen csak azon ipar-
kodnak, hogy akárhogyan is megélje-
nek. Ebbe a sivárságba most bel eragyog 
egy friss, fiatal, uj színház, egy uj 
színpad, amely odakínálja magát az 
íróknak és a színészeknek : a tietek 
vagyok, gyertek, élni akarok, veletek 
és általatok, va jha hatna rátok a fia-
talságom, a szépségem, a bátorságom, 
az odaadásom, magamhoz akarom 
ölelni a szépet, a jót, az erőset, hogy 
ne csak nevemmel, a valóságban is 
színpada legyek a magyar drámairo-
dalom és a magyar színészet újjá-
születésének. Van időm arra, hogy 
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próbálkozzak, tele vagyok bizakodás-
sal, jókedvvel, a komoly munkára 
való hajlandósággal, a többi rajtatok 
áll! 

Az uj színház csábító szózata 
talán mégis uj életre hívja a magyar 
drámairodalmat. A kedv kedvet szül, 
a bátorság bátorságot, az uj ujat. 
Ezért is ünnep, amikor uj színház 
születik. Régi színházainkat komoly 
és becsületes munkájukban mégis 
mindig valami megkötöttség korlá-
tozza ; tradíciók, megállapított irá-
nyok, irói és színészi tekintélyek 
uralma — az uj szabadabban, hozzá-
férhetőbben gondolkozik, többet mer-
het, többet tévedhet, mert hiszen 
fiatal erényeinek kedvéért fiatalságá-
gának hibáit is szívesen megbocsát-
juk. Az az igazság, hogy nem az 
eredmény fontos, hanem a szándék, 
talán sehol sincs annyira helyén, 
mint egy uj színház avató előadásán. 
Az a hang, melyet az uj színpadon 
először megütnek, az az iparkodás, 
amelyet az első előadás elárul, örökre 
eldönti a színház sorsát. 

Szerencsét kívánok az uj színház-
nak, amelynek sorsa immár csakugyan 
eldőlt. Hiszem, hogy Magyarország 
drámairodalmának és színészetének 
történetében az uj színházzal uj fe-
jezet kezdődik és a friss tavasz uj 
tehetségek, uj diadalok virágfakadá 
sát hozza nekünk. 

A „Pesti asszony" I. felvonásának díszlete 
(Rockel felvétele) 
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M E G N Y I T Ó D A R A B J A ^ — 

A festék és paróka hívőinek uj templomot ölőfegyver nélkül, hogy gyülemlik össze a 
építettek Pesten ; a színpad és színészek szent kultura, a művészet legyőzhetetlen fegyver-
városéban. A templomot már fel is szentelték raktára szavakból és gesztusokból, festékből 
és á tadták, hivatásának. A templomavatási és parókából, hogy dübörög- a győzelem: 
ünnepség ragyogása és pompája közepette tapsból és elragadtatásból. . , 
könnyező szemmel állt a 
színházi nézőtér egyik sö-
tét kis zugában a magyar 
kultura géniusza, össze-
gyürött, poros térképet 
tartott a kezében — arra 
hullottak a könnyei . . .— 
Lássátok — sóhajtotta a 
sóhajruhás ember — el-
vettétek a hegyeket, az 
erdőket, az aranyos folyót, 
a Marost, a bányá t . el-
szakították a t«rzsről a 
kart, a laDat <:s a csonka 
törzsbe most összeszorult 
minden erő és energia, 
ami a nagy testben volt I 
Most 'nézzetek ide : uj 
templomot emeltünk a 
magyar kultúrának, a ré-
giek nem győzik már oltani 
a szomjúságot ! Kevés a 
szószék, sok a pap — itt 
az uj szószék, a magyar 
színészet és költészet uj 
hajlékot kapott ; Csonka-
magyarországnak csak a 
térképen csonkák a ha-
tárai, de belül, a szivek-
ben, és ime tettekben is 
erősödik, izmosodik, aka-
ratban gazdagodik, hogy 
a karok és lábák újra 
összeforrjanak a testtel. 
Nézzétek most meg, hogv 
harcolnak a katonák ezért G ó t h n é K e r t é s z E „ a 

fi szent célért ágyú és Renaissance : „Pesti asszony" (Angelo fotografia) 
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Góth Sándor 
Renaissance: „Pesti asszony" 

(Angelo fotografia);® 

Liptai Imre darabját választották ki az, 
avatóünnepségre, mint egy prológusképen a 
szinház jövendő programmja elé. Kipróbált, 
sok sikerrel megedzett színpadi szerző Liptai 
Imre, aki biztos irói-tollal, tévedhetetlen ér-
zékkel és előkelő stílussal hódította meg a 
maga számára a kritikát és a publikumot. 
Most százszorosan érezte, hogy minden isten-
áldotta képességét csatasorba kell állítania, 
a sikereit, mert az ő egyéni eredményével 
együtt egy nagy szinház sorsa dől el hosszú 
időre. 

Sem Liptai Imre, sem a szinház nem té-
vedett. Szebben, jobban, előkelőbben nem isi 
sikerülhetett volna ez a szinházavató bemu-
tató. Az az általános elismerés, amely már 
a főpróbán is éreztetett elragadtatást, a bemu-
tató előadáson elementáris erővel tört ki. 

A szinház külső hangulata nagyszerűen 
asszimilál a darab stílusával. A nézőtér elő-
ke l j színei, a világítás művészi hatásai, az 
elegáns tónus, az artisztikus, művészi díszí-
tések ép oly diszkréten ragyogóvá varázsol-
ják a nézőtér arcát, mint amilyen ragyo-
góak a darab belső értékek 

A kulturának, a színpadi művészetnek uj 
hajlékét Renaissance Szinház-nak keresztel-
ték el, a felavató ünnepségen Liptai Imre 
há:om felvonásos vígjátékát, a Pesti asszonyt 
adták elő. 

Nem lehet sablonos színekkel és megszo-
kott szavakkal elmesélni ezt a premiert, mert 
külsőségekben és belső tartalomban egyaránt 
olyan volt, amilyent régen láttunk Pesten, 
ahol pedig nem ritkaság a fényes, lázas 
szinházi esemény. 

Első sorban a Renaissance Ssinház meg-
alapítóinak kell az elismerés adóját leróni. 
Sok küzdelem, sok akadály legyőzése után 
tudták csak elérni, hogy céljukat megvalósít-
sák . . . Csaknem egy teljes esztendeig ha-
dakoztak ezéit az eredményért, amig végre 
azt csinálhattak ebből a régi orfeumi szín-
padból, amit akarták. Pár hónapig be kellett 
érniök azzal, hogy kabarészerü előadásokat 
tartsanak, de mér ebben a stádiumban is 
igyekeztek eltérni a szürke, megszokott ka 
baré stílustól ; mér itt is nívósat és ujat ad-
tak. Közben szorgalmasan készültek az igazi 
megújításra, amikor a színházat átadhatják 
a komoly magyar színpadi irodalomnak. 

il vjyuia 
Renaissance: „Pesti asszony" 

(Angelo fotografia) 
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A Pesti asszony témája, a modern nő, a 
modern asszony diszharmonikus, félig exal-
tált lecke. Nemcsak téma ez, de tárgy és 
anyag is. Kimeríthetetlen forrás az iró számára, 
amely mindig uj színeket mutat, mindig uj 
csodákat, mélységeket, nagyságokat, szépsé-
geket és rutságoka^tár fel. Az iró csillagász 
szeme kell ezeknek az egyre újra születő 
csodáknak a meglátásához, az epikus és lí-
rikus költő tolla a leírásához. Liptainak meg 
van a csillagász-szeme és a tolla is. Nem 
csak a téma ; de a miliő, a hangulat, az 
alakok, a levegő mind olyan iróembert kö-
vetelnek, aki nem csak iró, de lélekbúvár is, 
aki ott sir és ott nevet, ahol a szbreplői sír-
nak és nevetnek, aki nem a színpadi meg-
jelenítéseit, de a belső kényszerűség legyőz-
hetetlen parancsszavának engedelmeskedett, 
amikor színdarabot irt . . . 

Az eredmény : jutalma a tehetségnek és 
munkának, amelyre a =-
szerző és a színház is 
büszkék lehetnek. 

A Pesti asszony meséje 
mesének, novellának • is 
érdekes, kedves, hangu-
latos. Az ügyelő gongütése 
végig kong a nézőtéren, 
feszült kíváncsisággal el-
halkul a suttogás,Jszétszök-
ken a függöny, gyönyörű, 
előkelő szalon fogadja a 
szemet. Egy öreg állam-
hivatalnok szalonja, ahol 
egy fiatal asszony beszél-
get a ház úrnőjével. Már 
az első szavaknál előtérbe ^ 
vonul a darab címszerep-
lője, a Pesti asszony, aki 
egyetlen témája, egyet-
len eseménye a háznak. 
A ház régi barátja, az öreg 
orvos kedvesen és örege-
sen incselkedik az ősz 
hajú Tilussal, aki minden 
és mindenki ebben a ház-
ban : ügyvéd, tudós, szo-
ciologus, bíró, anya, fele-
ség, de főképen a derűs, 
nyugodt életfilozófia meg-
testesítője. Nincsen olyan 
bonyodalom, amitő rendbe 

ne tudna hozni, vagy amire azt ne hinné, 
hogy rendbe tudja hozni. És nincsen olyan 
baj, nincsen olyan súlyos helyzet, amiben 
kétségbeesne, vagy amiért elveszítené a nyu-
galmát. Valóságos számító gép, aki nem is 
kormányozza az eseményeket, mégis minden 
ugy történik, ahogy ő akarja, ahogy neki jó. 
Egyetlen gondja : a leánya életét révbe vinni, 
amely most meglehetősen örvényes vizeken 
kavarog. Clairettet pár hét előtt férjhez adta 
egy gazdag vidéki emberhez, Bodnár János-
hoz, akit az esküvő után pár órával már ott 
is hagyott a felesége. Elmentek bútort vásá-
rolni és amikor a férj kettős ágyat választott 
ki a közös hálószoba számára, az uj asszony 
otthagyta. Sarkon fordult, szó és magyará-
zat nélkül. Az exaltált lelkű, modern házas-
sági elvektől elszédült nő leány marad, a 
férj pedig nem lesz a férje, csak az anya-
könyvi bizonylatban. 

GÓTH SÁNDOR, G. KERTÉSZ ELLA 
Renaissance : »Pesti asszony" 

CAngelo fotográfia; 
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Clairette tovább éli a maga szédült életét, 
klasszikus táncokat tanul, udvarlóval flörtöl, 
nyilvános táncestélyt akar adni mezítelen 
lábszárakkal és belépő díj mellett. Ez az, 
ami a legnagyobb konsternációt Kelti a csa 
Iád és a család barátai között, hogy : mezi' 
telen lábszárakkal. Az udvarló, Csáth Feri 
egy üresfejű és léha pesti figura a maga 
buta prüderiájában mindent megkísérel, hogy 
ettől a tervétől eltérítse Claírettet, de nem si-
kerül néki. Természetesen Clairett nem sze-
reti ezt a divalbábot, még csak nem is tet-
szik neki. Az ő igényei sokkal magasabbra 
szárnyalnak — ő egyéniség és egyéniséget 
akar. Az ő ideálja egészen más férfi, olyan, 
amilyent nem talál a környezetében. Miként 
a Peer Cynt sánta óriása, egyre csak azt 
hangoztatja, hogy — Én, én vagyok ! 

Ez az ő egész filozófiája ! És ebben min-
den benne van, ami ölni, kínozni tudja a 
férfit, aki azt e karja, hogy a nő, a feleség 
feloldódjék a férfi, a férj lelkében. Máskép 
nem is lehet, idáig bonyolódik a helyzet. 
Erre kitűnő alkalom kínálkozik. A7 öreg 
államhivatalnokot — a csendes és hallgató 
apát, akinek az eseményekre semmi be-

Unghváry Kálmán, Góth Sándor 
Renaissance : „Pesti asszony" 

(Angelo fotografia; 

G. Kertész Ella, Szenes Ernő 
Renaissance: „Pesti asszony" 

(Angelo fotografia) 

folyása ' nincsen — hirtelen nyugdijjazzák. 
A véletlen játéka folytán éppen ebben az 
órában találkozik az öreg a vejével, illetve 
volt vajével, aki Svájcból érkezett Buda-
pestre, ahol üzleti ügyeit intézte. Naivul vagy 
számitóan meghívja Bodnárt, aki naivul, de 
számítás nélkül el is fogadja a meghívást. 
Az asszony, az első pillanatban azt sem 
tudja, hogyan fogadja a vejét, de amikor 
Bodnár kijelenti, hogy ő még mindég a régi, 
hogy a bútorvásárlásnál történt kis incidenst 
nem veszi egy életre szóló komolysággal — 
boldogan borul a nyakába és most már 
minden célja, hogy a lányát ismét és végle-
gesen összeboronálja — az urával. 

Clairettet behívják a szalonba a táncpróbá-
ról, meglepetve áll szemben az urával, akiről 
azt hiszi, soha többé nem fog vele találkozni. 
Először azt hiszi, hogy kelepcébe csalták, 
hogy előre megbeszélt tervek szerint jött ide 
Bodnár és szóba sem akar állni vele. Amikor 
azonban megtudja, hogy anyja mit sem tu-
dott a látogatásról, becsületesen elmondja az 
urának, hogy nem érzi azt, hogy egy életre 
boldog tudna vele lenni és egy életre őt is 
boldoggá tudná tenni. Egészen más világot 
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Végóné, Kabók Győző 
Renaissance : „Pesti asszony" 

(Angelo fotografia) 

hordanak a lelkükben mind a ketten, ezek 
bői nem fakadhat egy élet harmonikus meg-
értése. Bodnár — mint afféle keresetlen szavú, 
egyszerű gondolkozású, becsületes magyar 
ember — elmondja Clairettnek, akit ő csak 
Klárának nevez, hogy nem haragszik 
azért, amit véle tett, asszonyos szeszély, 
amely most már bizonyára elmúlott, és most 
már jöhet a csendes, békés és boldog élet. 

Az asszony azonban nem igy gondolkodik 
még most sem. Kineveti urának csendes, 
bizalmas, szelid hivó szavait ; az asszonyi 
kacagás ölő erejével sérti Bodnár férfias ön-
érzetét, amely most már uj utat keres a győ-
zelem felé. Az erő, a parancsoló szó, a ke-
mény, becsületes tekintet fegyvereivel indul 
rohamra a büszkeség, szeszély, elszédültség 
ellen. 

— Velem fog jönni I Velem fogsz jönni ! 
Haza. Hozzám! — mondja Clairettenek — 
és megragadja a karját és megszorítja erősen 
a test és a lélek izmaival 1 Ennél a pillanat-
nál meg is nyeri a csatáját egészen. 

Elz a szorítás örök béklyót köt lelkére, 
amely alól most már valójában nem is igyek-
szik szabadulni, mert érzi, hogy ugy sem 
tudna. Ebben a pillanatban behódolt, ebben 

a pillanatban, ebben a mozdulatban érezte 
meg éleiében először, hogy a férfi, a férj ; 
Valaki, valaki, titokzatos erők, uralkodó 
akaratok elektromos telepe, amelynek mág-
nese ellenállhatatlanul vonzza magóhoz a nőt, 
az asszonyt I 

Szavával nem mond még semmit, de sze-
mével és a vélla megrándulósóval érezteti, 
hogy ez a pillanat volt eddig hirdetett erős 
Énjének — Waterlooja 

Itt fejezi be Liptai az első felvonást, ahol 
egyszersmind befejeződik a férfi hadjáratának 
első, nagyon jelentékeny csatája is. 

Most következik a nagy felvonulás, az erők 
összegyűjtése, a végleges győzelem biztosítása. 
Megtartani az asszonyt nehéz, különösen 
akkor, ha még egészen nem is szerezték 
meg I Bodnárnak az a célja, hogy a törvé-
nyes feleségéből igazi élettársat csináljon, 
hogy Clairettből Klári legyen. Pest mocsaras 
levegője és mocsár-figurái közel ne férkőz-
hessenek ahhoz a virággal befuttatott házhoz, 
amelyben Bodnárné uralkodik! 

Clairette nem könnyen asszimilálódik az 
uj környezethez, de azért kicsit mégis érez-

László Anna, Tordai Ottó, Király Olga 
Renaissance : „Pesti asszony" 

(Angelo fotografia; 
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teti, hogy valami történik a lelkében. A mezei 
virágok tarka szinei kigyullasztjék a szeme 
tüzét férje száméra is — egy-egy pillanatra. 
És Bodnár, a becsületes, egyenes szavú és 
szivü, régen benőtt koponyájú férfi — egy-
szerű, boldog hittel hiszi most a győzelem 
biztosságát/ Minden kis szeszélyét, min-
den komolynak látszó elégedetlenségét a 
drága, imádott feleségnek, fölényesen, egy 
mosollyal, egy öleléssel intézi el. Sejtelme 
sincs arról, hogy az asszony lelke belülről 
még mindig forrongó vulkán, hogy elégedet-
len, lázadozik, haditerveket sző önkéntelen 
gonoszsággal, hogy érdemtelen a nagy-nagy 
szeretetre és szerelemre. Három hónapja 
vannak már együtt és Clairette még mindig 
csak Clairette I Sehogy sem akar átalakulni 
Klárivá, pedig ez férjének minden törekvése. 
Hiába halmozza el az ura a gyöngédség és 
tisztelet drágaköveivel, az asszony mást vér, 
mást akar. A maga izlése szerint szeretné 
idomítani urát, bohóságokat, romantikát, lirót, 
éjszakai csolnakázást, talán szonettet is kí-
ván tőle és nem veszi észre, hogy az az 
igazi lira és romantika, amit férje érez és 
éreztet vele A vihar még csak enyhe szellő-
ket küldött előre Bodnárék három hónapos 

Dezséri Gyula, Unghváry Kálmán 
Renaissance: „Pesti asszony" 

(Angelo fotogratia) 

Erdős Alice, Vass Irma 
Renaissance : „Pesti asszony" 

(Angelo fotogratia) 

házaséletébe, de ez is elég arra, hogy a tö-
kéletes boldogságot messze tartsa a háztól. 
Az illúziók lombjai az első szellő érintésre 
megmozdulnak és rakoncátlan kedvvel várják 
a fergeteget, amely nem is késik soká. A 
csendes tornácú kúriára berobban Pest. Az 
anya, a barálnő és magukkal hozzák az éles 
szerszámokat, amelyek feltépik Clairette 
már-már gyógyuló vágy-betegségének sebeit. 
A pesti szó; a pesti párfőm, a pesti púder 
rohamra indulnak az akácillat, a furulyaszó 
meg a repkényes tornác ellen. A csata szín-
helye megint csak az asszony lelke, áldozata 
pedig nem lehet más, mint a férj nyugalma 
és boldogsága. A közvetlen ok sem marad 
el — Csáth Feri itt van a közelben, a szom-
széd birtokosék vendége vadászatra. Soha 
nem járt erre — csak ugy meghivatta ma-
gát, közel akart lenni Clairettehez — várt 
az alkalomra, talán láthatja, talán most már 
könnyebben elszédítheti — egy falun élő 
pesti asszonyt az élesre vasalt nadrágu élő 
zsurdisz. Mert semmi egyéb ez a Csáth, 
akinek legdicséretreméltóbb tulajdonsága a 
szép nev©.' Bodnárnak valami dolga akad a 
szomszédnál, átmegy hozzá és ott találja 
Csáthot. Igazi gavallér férfi és férj módjára 
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rögtön meghivje a házához és magával 
hozze. Nehogy egy pillanatra is azt hihesse 
ez a figura, hogy talán félti tőle az asszonyt, 
hogy feltételezi Bodnár Sándor a feleségéről, 
hogy veszélyes lehet reá egy üresfejű pesti 
szrknyavadász. Az asszony meglepetéssel 
fogadja Csáthot és — nem érti az urát. A 
nagy hírhedett és önhitt intelligenciája itt 
csődöt mond. Képtelen felfogni azt, hogy az 
ura itt most milyen gyönyörű és ragyogó 
becsületrendet előlegezett a feleségének. 
Csáth alig várja, hogy pillanatra négyszem-
közt maradhasson az asszonnyal. Heves 
ostromot indít az asszonyi becsület és a 
Bodnár-ház szentsége ellen. Természetesen 
a leghidegebb és legsértőbb visszautasításra 
talál. Esetlen és félszeg minden szava és 
visszataszítóan gyáva. Ezt észre veszi 
Clairette is. Látja, hogy a „csábító jelölt" 
minden szavánál az ajtót lesi, hogy reszket 
a férjtől és nem tudna szembe állni vele, 
mint egy középkori lovag a várurral. Pedig 
ő ezt várná és ha a frakkos lovag ezt tenné, 
talán nem kellene elhordania az irháját 
anélkül, hogy a gomblyukában piros rózsát 
ne vinne magéval . . . 

A férj tudja, hogy felesége egyedül maradt 
Csáth-al, hiszen ezt nem is titkolták el előtte-
Lenn a kertben vér az 
egész társaság reájuk.. Mi-
kor pár percig késedel-
meskedik az asszony, Bod-
nár felküldi érte az öreg 
szolgát. És itt a drámai 
fordulat. Clairettet szivén 
találja az ura üzenete : 
talán mégis félti — gon-
dolja magában, talán azt 
hiszi, hogy féltenie kell 
Csáthtól, nem bizik benne! 
Feltételezi róla, hogy csak 
érdekli is ez az ember ! 
Visszaüzen, hogy nem 
megy I És Bodnár feljön 
érte személyesen Miért?..-
érezze meg mindenki. Nem 

_ kell szégyelnie, ha valami 
féle féltékenység hozta fel 
és az asszonynak, ha nem 
volna épen olyan sablonos 
és üres, mint amilyen indi-
viduálisnak képzeli magát, 

észre is kellett volna ezt vennie. De nem 
veszi észre. Csak az ál-önérzete lázad ismét 
fel, hogy őt, a nagy és szent Én-t megsértet-
ték, nem bíztak benne, féltették a régi ud-
varlójától ! És csak természetes, hogy ez a 
régi udvarló ugy elhordja az irháját a dicső-
ségtelen kísérletezése szinteréről, mintha ott 
se lett volna. A férj a vendéggel szemben 
még mindig udvarias, az öreg szolgával ki-
sérteti ki és rendelkezésére bocsájtja a ven-
dégszobát. Az asszony nem érti meg az ura 
viselkedését, sértő szavakat dob felé, amelyek 
ugy pattannak vissza Bodnár jó és türelmes 
fülétől, mint a gyerek rossz szavai az édes 
apjáétól. Azt mondja : majd megbékül az 
asszony, azt elismeri, hogy helytelenül cse-
lekedett, amikor érte küldött, de Clairettnek 
ez mind kevés ; előre tör a pesti hisztéria, 
a Pesti asszony és fékezetlen, gyűlöletes 
hangon fizet az ura szelidségeért. Amikor 
Bodnár azzal vigasztalja önmagát, hogy 
majd megbékül estére az asszony, Clairett 
kijelenti, hogy a mai estéje nem az uráé. . . 
Ezt pedig férjnek a fejéhez vágni — minden 
nél több I Vége szakad a szelídségnek, türe-
lemnek, elnézésnek — kirobban a legtermé-
szetesebb gyanú ebben a helyzetben — hogy 
az asszony Csáth kedvéért nem adja az urá-

Jákó, G. Kertész, Szenes, Erdős, Vass 
Renaissance : „Pesti asszony" 

(Angelo fotografia) 
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nak ma az estét 1 Hogy ne legyen nagy az 
udvarló szívfájdalma, hogy áldozat legyen 
ez a régi emlékek oltárán ! Ez a gyanú még 
jobban feltüzeli az asszony önérzetét, indu-
latosan becsapja az ajtót és otthagyja az 
urát. Most már villámgyorsasággal robbanak 
az események. Bodnár minden rossznak okát 
a pesti társaság közelségében látja, csaknem 
goromba hangon elköszön tőlük azzal, hogy 
vadésrni megy és csak egy hét múlva jön 

Kabok Győző 
Renaissance: „Pesti asszony" 

(Angelo fotográfiád 

haza. A társaság ezt a bucsut akár kiutasí-
tásnak is veheti — aminthogy az is. 

Bizonytalanul áll a publikum a harmadik 
felvonás előtt. Vájjon itt most mi fog történni, 
mert ennek a házasságnak a szénája alapo-
san összekuszálódott. De Liptai mesteri kéz-
zel bogozza szét a gordiusi csomót. Csáth 
már kora reggel megugrott — ez a legoko-
sabb amit tehetett — Bodnár pedig nem 
megy el vadászni, részben, mert maga se 
akar, részben pedig azért, mert az öreg or-
vos aztán nagy titkot tudott meg. Intézkedik 
is, hogy a fegyvereket visszavigyék a szegre; 
az egész házon, a reggeli napfénnyel egyült 
a lelkek derűje ömlik szét. A titkot mindenki 
tudja és mindenki boldog és megbocsájtja 
Bodnár esti viselkedését. Jó darab ideig azt 
se tudja Bodnár, mi történt hét egy éjszaka 
alatt, amikor végre megtudja, hogy — az 
anyósa nagyanya lesz I Egyszerre vége min-
den fájdalomnak, a mámoros boldogság ér-
zései törnek ki belőle és ezekkel az érzések-

kel öleli magóhoz feleségét, aki most már 
véglegesen Klára és nem Clairette. 

Ez a főcselekmény. 
Epizod-alakok kedves tarkasága kiséri vé-

gig a Bodnár házaspár boldogságának törté-
netét, akik egytől-egyig remekbe faragott írói 
munkák. A kövér, falusi állatorvos, a falu 
Don Jüanja és akadémikusa, a szerelmes 
postáskisasszony, a két tipikusan vidéki úri-
asszony, az öreg szolga, a kedves öreg 
gazdasszony mind finoman megrajzolt hus 
és vér alakjai a darabnak. 

Az előadás színészi szempontból olyan, 
amilyent ez az előkelő színház, ez a kiváló 
darab megérdemel. Góth Sándor avatott ren-
dezői keze csiszolta miniatűr finomsággal a 
színészek munkáját és ez minden apró kis 
részleten meglátszik. 

A két főszerepet a Góth-pár játszotta. Kü-
lön tanulmányt kellene írni mindkettőjük já-
tékáról, amely a színészi intelligencia és te-
hetség összetalálkozásának csúcspontján áll. 

Góthné Kertész Ella színészi pályájának 
egyik legnagyobb diadalát könyvelhette el a 

herenczy Magda, Végóné 
Renaissance: „Pesti asszony" 

(Angelo fotogratia) 

Pesti asszony bemutatója után. Az asszonyi 
finomságok, hisztériák, jóság, gonoszság, 
báj, gyerekség, graciozités csodálatosan szí-
nes keverékét gyűjtötte össze Clairette alak-
jában. Egyik pillanatban belülről szenvedő 
szegény asszony, azután férfi-kinzó kacér 
dáma, aztán megint lányos, naiv, törékeny 
teremtés és végül a nő szent rendeltetésé-
nek örömében és boldogságában felolvadó 
asszony. Egyik kép pompásabb, mint a má-
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sik. És külsőségekben is ragyogó, hóditó 
minden alakjában, őnála szebben, jobban, 
kedvesebben, művészibben nem lehet elját-
szani ezt a szerepet, de még elképzelni sem. 

Férje : Bodnár Sándor ; a férje ; Góth Sán-
dor. Hozzászoktunk már ahhoz, hogy a 
Góth pár jelenései a színpadi lehetőségeket 
fenékig kimeiitik. A tolvaj, Baccarat, A kém. 
Ingovány páros jeleneteit soha nem felejti 
el, aki egyszer látta, most hozzájuk csatla-
kozik a Pesti asszony is. 

A férfias erőnek, az egyenes, becsületes 
érett szerelemnek, ha nem lángoló és ellob-
banó, de égő és el nem hamvadó szavai 
azok, amelyeket Bodnár mond asszonyának. 
A büszke, magyar akarat győzelme az ő 
győzelme, az ő győzelme, az egészséges 
házasélet templomának oltára előtt. Alig lát-
tam dacosabb, szebb, mélyebb jelenetet, 
mint amikor Góth Sándor az első felvonás 
végén megszorítja leány-felesége karját. Ugy 
emeli fel a fejét és ugy tüz szemével az 
asszony szemébe, mint az erő szobra a 
gyengeség omló bálványára. 

A darab másik legnagyobb szerepét, Tilla 
mamát, Csillag Teréz játszotta. Illusztris és 
méltó hármas Góthékkal együtt, kedves, joviá-
lis humora aranyos derűt áraszt, amikor 
csak megjelenik. Boszorkányos ügyességgel 
szövi a lánya boldogságának hálóját, amely-
ben a saját önzése is jó zsákmányra talál. 
Minden szavát kacagás követi, alig várja a 
publikum, hogy a színpadra lépjen. Három-
négy nyíltszíni tapsot kap minden előadáson. 

Jákó Amália színészi képességeinek gaz-
dagságával és hóditó megjelenésével adott 
külön szint és értéket egy asszonv figurájá-
nak. Igen nagy és megérdemelt sikere volt. 

Tordai Ottó dr. játssza az udvarlót : Csáth 
Ferit. Meglehetősen ellenszenves figura ez a 
szerző instrukciói szerint és Tordai igyeke-
zett ezt az ellenszenvességet diskrét művészi 
eszközökkel tompítani. Pompás színei van-
nak ennek a tipikus pesti zsánernek ábrá-
zolására, értékes, komoly tehetségének adta 
bizonyságát. Unghvdri Kálmán, a jónevü sze-
relmes színésznek jutott az öreg orvos sze-
repe- Unghvári igen szépen beszélő feltűnően 
ökonomikus színész, aki a szerep passzivi-
tása mellett is figyelmet tudott kelteni. Az 
epizódalakok között Csatai Jankáé a leg-
nagyobb s.ker. Mint mindig, most is kabinet 
figurát csinált a falusi postáskisasszonyból' 

László Annie és Király Olga a két vidéki 
asszonyt jellemezték pompásan. Külön hó-
dolat illeti Vágóné Berzsenyi Margitot, az 
öreg gazdaasszony alakitóját. Olyan volt, 
mintha Jókai valamelyik regényéből toppant 
volna bele ebbe a környezetbe, jól esett a 
szemnek megpihenni rajta. Igen kedves és 
tehetséges Benedek Margit, valamint Erdős 
Alice, Vass Janka és Ferenczy Magda. Most 
mutatkozott be háromfelvonásos darabban 
Szenes Ernő. Az állatorvos kedves figuráját 
játszotta egyéni szeretetreméltósággal, köz-
vetlen humorral és természetességgel. Néki 
való szerepekben kitűnő komikus színész 
Szenes Ernő Kabók Győző inasa is minden 
dicséretet megérdemel. 

A csodálatosan szép, hangulatos, stílusos 
díszletek Ferenczi Sándor, művészetének ki-
válóan sikerült termékei. 

Szenes Ernő 
Renaissance : „Pesti asszony" 

(Angelo fotografia) 
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A Renaissance Színház meg 
nyitásának alkalmából meg 
kérdeztük az irodalmi és szin 
házi élét jelentős képviselői! 
hogy milyen jelentőséget tulaj 
donitanak az uj színháznak? 
Ezeket a válaszokat kaptuk 

Pékár Gyula 
közoktatásügyi államtitkár : 

— Csonka-Magyaror-
szágon nemzeti és kul-
turális szempontból a 
színház megbecsülhetet-
len szolgálatokat tesz. 
Örülnünk kell, ha uj szín-
ház nyílik meg, mert ez-
zel a kultura, a művé-
szet uj hajlékot talál. A 
Renaissance Színház, 
ugy tudom, a komoly 
irodalom temploma lesz, 
magyar íróknak fog haj-
lékot és megnyilatkozási 
lehetőséget adni, tehát 
szeretettel kell üdvözöl-
nünk a felavatásán. Ér-
tékes biztosíték a színház 
jövendő munkásságára 
Harsányi Zsolt barátom 
személye, aki minden bizonnyal 
magas európai nívóra fogja emelni 
a Renaissance Színházat, amelynek 
művészgárdája is a legszebb remé-
nyekre jogosít. 

Hajó Sándor 
a Magyar Színpadi Szerzők Egyesületének 
igazgatósági tagja : 

— Szeretettel, lelkesedéssel üdvöz-
löm a Renaissance Színházat, amely 
hitem és meggyőződésem szerint a 
magyar irodalomnak komoly, törekvő, 
nivós hajléka lesz. Uj szinház meg-
nyitása a mai körülmények között ket-
tőzött öröm mindenki számára, aki 
szivén viseli a magyar kultura sorsát. 

Különösképen örömöm-
re szolgál, hogy a Renais-
sance Szinház élén olyan 
embert látok, akinek sze-
mélye, munkálkodása 
tökéletes garancia arra, 
hogy a magyar irodalom 
valóban nagy nyereségre 
tett szert. Természetes, 
hogy a színpadi szerzők 
szempontjából hatványo-
zottan örvendeni kell egy 
uj szinház megnyitásá-
nak, mert ezzel szapo-
rodik azoknak a szín-
padoknak száma, ahol 
magyar darabokat előad-
nak. Ennek adta bizony-
ságát Harsányi Zsolt 
művészeti igazgató már 
akkor, amikor megnyitó 
előadásul is kiváló ma-
gyar szerző darabjának 
előadását választotta ki. 

Ott voltam a premieren, elragadtatás-
sal és lelkesedéssel tapsoltam a szer-
zőnek, a magas európai nivóju pom-
pás szinészgárdának és melegen gra-
tuláltam az igazgatónak. Biztos vagyok 
afelől, hogy ez a szinház nagyon sok 
értékes sikert fog elkönyvelni ugy a 
maga számára, mint a magyar színmű-
irodalom és színészet kiváló eredmé-
nyeinek eddig is gazdag sorozatában. 

Odry Árpád 
a Budapesti Színészek Szövetségének el-
nöke : 

— Renaissance Szinház megnyitása 
nékem különösen abból a szempontból 
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okoz igen nagy örömet, amely a színé-
szek u j elhelyezkedési lehetőségét veszi 
tekintetbe. Az ország mai helyzetében 
fokozottabb szükség van arra, hogy 
kulturális intézményeink Csonka-Magyar-
ország keretében megsokszorozott eiővel 
dolgozzanak é s alkalmat a d j a n a k a 
művészet harcosa inak arra, hogy a ma-
gyar szellem fölényét szomszédainkkel 
szemben minél jobban érvényre juttas-
suk. A szinház eléggé meg nem becsül-
hető kürtje a kul turának ; a magyar 
sz inház különösen az volt mindig. Igen 
sok kiválóan tehetséges magyar színész 
szorult fel a fővárosba olyan helyekről, 
ahol egyelőre lehetetlenné tették a ma-
gyar színészetet, ezeknek mindegyikét 
bizony ba jo s volt megfelelő keretek kö-
zött elhelyezni. A Renaissance Szinház 
megnyitása legalább részben enyhítette 
ezeket a gondja inkat , mert amint végig-
nézem a társulat névsorát, örömmel 
állapítom meg, hogy sok uj név került 
fel a fővárosba, akik erre már régen 
érdemeket szereztek. Természetes, hogy 
a sz inház társula tának fő erőssége az 
á l ta lam igen nagyrabecsült Góth házas-
pár, már egymaga is biztosítja az előadó 
művészet magas nívóját ezen a színpa-
don. A köröttük összegyülekezett kollé-
gákkal együtt minden bizonnyal nagy-
szerű ensemblet fognak alkotni. Igen 
nagy örömömre szolgál az. hogy a sz inház 
művészeti ügyeit Harsányi Zsolt intézi, 
akinek nagy irodalmi intelligenciája, ta-
pasztalt színházi t udása határozott nye-
reseg a sz ínészeknek és sz ínháznak 
egyaránt. Örülök a n n a k is, hogy a Re-
naissance Szinház megnyitásával eggyel 
több helyen fogják magyar irók d a r a b 
jait játszani, ez pedig szintén megbe-
csülhetetlen nyereség. 

Szilágyi Vilmos 
az Országos Szinészegyesület elnöke : 

— Két esztendő óta szomorú szívvel 
láttam, hogy mennyi nagytehetségű, ér-
tékes multu vidéki szinész özönlött fel a 
fővárosba a kényszerítő körülmények 
hatása alatt és ezeknek csak igen cse-
kély töredéke tudott szerződést kapni. 
Minden alkalmat megragadtam arra, 
hogy a színházak talán sokszor teher-
bírásukon felül is szerződtessenek színé-
szeket, akik rászolgáltak erre. Boldog 
vagyok, hogy uj szinház nyílott meg 

Budapesten, ahol ismét több szinész talál 
kenyeret és megnyilatkozási lehetőséget. 
Régóta nagyrabecsülöm a szinház illuszt-
ris művészét, Góth Sándort tudom azt, 
hogy milyen kiváló rendező, milyen tör-
hetetlen energia és milyen univerzális 
képességű szinész. Ha az ő nevét látom 
egy társulat élén, annyi, mintha ennek 
a színháznak ragyogó jövője vetné előre 
árnyékát. Felesége ugyanilyen nagyszerű 
színésznő, büszkesége lehet minden szín-
háznak. Ês a többiek is, egytől egyig 
derék, jó kollégáim. Szeretettel kell szó-
lanom a szinház művészeti titkáráról, 
dr. Beregi Sándorról, akihez régi ba-
rátság fűz és akiről mindig a lehető 

JÁKÓ AMÁLIA 
Renaissance : „Pesti asszony" 

(Angelo fotografia) 
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Dr. TORD AY OTTÓ 
Renaissance: „Pesti asszony"! 

(Angelo fotografia) 

hogy drámai szerepet játsszak. Ilyen 
miliőben, ilyen partnerekkel, ilyen 
darabot igazán érdemes eljátszani. 
El vagyok ragadtatva Góthéktól : 
„Csak nékik minden jót és szépet." 
És Dezséry bácsi és Csillag Terka 
és mind egytől-egyig drágák, kedve-
sek. A színpad különösen nagyon 
tetszik. Es a szinház tónusa is milyen 
előkelő és finom. Szeretettel és me-
legen gratulálok Harsányi Zsoltnak, 
egészen biztos, hogy színigazgatónak 
éppen olyan első lesz, mint minden-
nek, amihez ő hozzáfog. 

Báró Madarassy-Beck Gyula 
— Igen szeretem a színházat és be-

csülöm is. Mindennek örülök, ami szé-
pet, kedveset a szinház nyújtani tud. 
Olt voltam a Renaissance Szinház meg-
nyitásán. mondhatom, nat;y várakozás-
sal mentem a premierre s cseppet sem 
csalódtam. Olyan színházat, olyan színé-
szeket és olyan színdarabot láttam, mé-
lyekre büszke lehet Harsányi Zsolt igaz-
gató, akinek munkája sikeréről már eleve 
meg voltam győződve. 

legjobb véleménnyel voltam. Ismerem őt, 
mint nagyon kiváló színészt és rendezőt 
is, művészember, aki pompásan megta-
lálja a helyét ebben az előkelő környe-
zetben. És természetesen legnagyobb 
örömöm Harsányi Zsolt neve a mű-
vészeti igazgató helyén. Ilyen társaság-
ban. ilyen felkészültséggel csak kiváló 
eredményeket lehet elérni, amelyekhez 
előre is igaz szivemből minden jót kí-
vánok, ugy a színháznak, mint a színé-
szeknek. 

A hivatalos nyilatkozatok után megkér-
deztünk egy színésznőt és egy habitüét : mi 
a véleményük a Renaissanceról ? A színésznő 
Kosáry Emmy, a habitué, a lelkes színház-
barát Madarassy-Beck Gyula báró. 

Kosáry Emmy: 
— Ha ezt a színházat látom, bi-

zony isten kedvet kapok arra, hogy 
drámai színésznő legyek. Úgyis sok-
szor eszembe jutott már ez ,és már 
sokszor lett volna alkalmam arra, 

KIRÁLY OLGA 
Renaissance : „Pesti asszony" 

(Angelo fotografia) 
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:Barna Károly 
Irta: HARSÁNYI ZSOLT 

Szép időrendben elmondom a höl-
gyeknek és uraknak barátomat, Barna 
Károlyt, akiről ujabban olyan sokat hal-
lanak. Majd elmondom, kicsoda és el-
mondom, hogy miért szeretem. 

Volt Budapesten egy kitűnő és szilárd 
cég, névleg Barna Gábor és fia. Ebből, 
hogy „fia?, az egyik kilépett, mert nyug-
hatatlan, mozgékony és féktelenül önálló 
ember volt. Különben fess fiu, akire rá-
virradt a háború és ő mint huszárgyerek 
lekerült Boszniába. 
Még pedig Boszniá-
nak nem is a leg-
utolsó helyére, ha-
nem egyenesen se-
gédtisztnek Sarkotic 
kegyelmes ur mellé. 
Ahogy odakerült, 
nemsókára a kezébe 
adódott a kegyelmes 
ur környezetében 
minden kezdemé-
nyezés; csupa ötlet • 
volt, vasból való fá-
radhatatlanság, éles 
éberség és energia. 

És most egy külö-
nös mondat követ-
kezik jelen rövid cik-
kelyemhez: az egész 
Renaissance Szinház 
onnan támadt, hogy 
a háború alatt Sara-
jevóban a Sarkotic 
kegyelmes ur segéd-
tisztje virtuóz műked-
velő fotográfus volt, 
az istenke pikturélis BARNA 
érzékkel és beállí-
tási és technikai ügyességgel áldotta meg. 
Ébből a Renaissance a következőképpen 
jön ki. Barna Károly huszárhadnagy ur 
megmagyarázta a kormányzó őkegyel-
mességének, hogy katonai jótékony célra 
mozit kellene alapítani Sarajevóban. A 
kegyelmes ui átnézte az alapítási terve-
ket, feibólintással felelt kedvenc adiu-

• tánsának, aki felment Bécsbe a mozi-
világ nesztorához, az öreg Philipp úrhoz 
és ezt mondta neki; 

— Kedves Philipp ur, maga engem, 
huszárhadnagyot, ugy becsaphat ezzel 
a mozival, ahogy akar. De viszont in-
formációim ugy szólnak, hogy maga a 

szakma legtisztességesebb embere Béfcs-
ben. Kössön velem ftlmkölcsönzési üz-
letet és egyszersmind tanítson ki. 

Az öreg Philip megkötötte vele az üz-
letet, elmagyarázta neki a mozizás alap 
elemeit és a részletek kitanulása végett 
elküldte Korda Sándorhoz. A huszár-
hadnagy felkereste Kordát, pár óráig 
diskurált vele, aztán visszautazott Sa-
rajevóba, megcsinálta, mint passziónátus 
fényképész, a mozit és az első évben 

mindjárt több száz-
ezer koronát szolgál-
tatott be a katonák 
özvegyeinek és ár-
váinak alapjajavára. 

A mozit közben 
ugy kitanulta, mint 
senki más. Rövid idő 
alatt fogta magát és 
Zágrábban alapított 
egy filmkölcsönző 
részvénytársaságot. 

Ezalatt megismerke-
dett a középeurópai 
hatalmak filmcégei-
vel, respektive Ko-
lourat gróf bécsi 
Saschájával. Csinál-
tak egy kis tranz-
akciót és egyszer 
csak a zágrábi válla-
lat átadta részvé-
nyeinek egy részét a 
Saschának/ Barna 
Károly pedig egyik 
igazgatója és döntő 
részvényese lett a 

KÁROLY Sascha budapesti cé-
gének, a Radiusnak, 

amely ezzel megszabadult az osztrák 
túlsúly alól és belépett a magyar tőkék 
sorába. 

Barna Károly közben letette az uni-
formist, mert vége lett a háborúnak 
(Közben csinált egy kis bravúrt, ami 
nem tartozik ide: élete többszörös ve-
szélyeztetésével áthozta egy vasládában 
a zöld káderen keresztül Károly király 
és Sarkotic történelmi levelezését.) Szó-
val letette az uniformist és felvette a ce-
ruzát: elkezdett ezen az alapon tervez-
getni, hogy egy nagy filmgyárnak ugy 
érdemes igazén filmkölcsönző részvény-
társaságot csinálni, ha filmbemutató 
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színháza is van hozzá. Szétnézett és ki-
bérelte a volt Télikert épületét. De — 
gondolta — ha már színházat csinál, 
legyen igazi szinház is. Megépíttette Fe-
renczi Sándorral ugy, hogy a legszebb 
szinház lett belőle. Csakhogy ez nem 
ment ilyen simán, tuljó szerződést csi-
nált a háztulajdonossal, aki aztan na-
gyon megbánta a dolgot és elkezdett 
pörösködni. Innen a hires Wabitsch-
pörök és építkezési zavarok és hírlapi 
cikkek. 

En ugy ismerkedtem meg vele, hogy 
a Radius-céggel volt valami elintézni 
valóm és nagyon kíváncsi voltam arra 
az igazgatóra, aki jön, nem tudni hon-
nan és elkezd színházat alapítani és 
példátlanul izgatja régi direktor barátai-
mat. Megismerkedtem vele. Borotvált 
arcú, göndörhaju, keménykötésű, kato-
nás legényt találtam ott, aki ezer gond 
és vesződség közepette jókedvű és hi-
hetetlenül szilárd volt és ugy rácsapott 
széles optimizmusában az asztalra, hogy 
mindent el kellett neki hinni, még a hi-
hetetlent is. 

Elkezdtünk együtt dolgozni. És szé-
gyenkezve vallom be, hogy aminek a 
megtanulására nekem tizenöt esztendő 
kellett, azt ő néhány hét alatt betéve 
megtanulja. Mikor megismerkedtem vele, 
még nem tudta, hogy kabarékban a 
magánszám azért van a függöny előtt, 
mert azalatt a függöny mögött fel lehet 
állítani a diszletet a magánszám után 

következő darabra. Néhány hét mult el 
és nemrégen azzal lepett meg Góth 
Sándort és engem, két elég tapasztalt 
és vén színházi rókát, hogy bementünk 
egy délután a nézőtérre és ott találtuk 
Barna Károlyt, amint világitasi próbát 
tart a Pesti asszonyból a legteljesebb és 
legimponálóbb szakértelemmel. A Pesti 
asszony bemutatója előtt hat nappal 
még nem volt meg a szinháznyilási en-
gedélyünk. Mindenki lógó orral járt, 
Góthék sápadlak voltak az elkeseredés-
től, Liptai Imre napokon át nem aludt, 
csak Barna Károly volt jókedvű és ütötte 
az asztalt. És mint mindig, neki lett 
igaza : az igazság győzött. 

Itt vagyunk. Nagyszerű és kedves ve-
zéremről és munkatársamról elmondtam 
ezt a történetet. Kezdjem most méltatni 
hihetetlen energiáját, esze élességét és 
tanulékonysága bámulatos gyorsaságét? 
Minek az. A szemlélőnek elég annyit 
látni, hogy van itt egy Írókból és színé-
szekből — tehát a legnehezebb és leg-
kritizálóbb emberekből — álló társaság, 
amely szivéből esküszik erre az em-
berre, pedig idegenből jött. Nincs nehe-
zebb, mint kivül álló embernek színész-
ben és Íróban bizalmat kelteni. Ö meg-
csinálta, még pedig fenntartás nélkül. 
Ez a legnagyobb sikere. Szivemből gra-
tulálok neki, a szerény, tehetséges, ga-
vallér, erős és kitűnő Barna Károlynak. 
Szervusz, gratulálok, el vagyok ragad-
tatva. Pedig nem adtam könnyen. 

A „Pesti asszony" III. felvonásának díszlete (Röckel felvétel) 
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C s a k h á l a i l let , h o g y h a ill 
E l m o n d o m , hol a d j á k a l e g j o b b 

h i p t a i t . 
É s a m i e n n é l n e m k i s e b b , 
B o l k a p h a t ó a l e g f r i s e b b 
Óla i 
b í p t a i 
Ilyet b á r h o l i s k e r e s n é l , 
D e m k a p h a t ó a f ű s z e r e s n é l 
f í l e r í e r r e c s a k e g y e t l e n c h a n c e n a n , 
fl l e g f r i s e b b é s l e g j o b b h i p t a i t 
m o s t a d j á k a R e n a i s s c n c e b a n . 

Ö r ö m ö m D a l ó b a n h a r s á n y itt 
B o g y ü n n e p e l h e t e m B a r s á n y i t , 
fl Z s o l t o t , _ 

_flki b e l é m u j a m b í c i ó t o l to t t 
Ö Doit a S z í n h á z i É l e t t f l je , 
F ő m u n k a t á r s a , s z e r k e s z t ő j e 
5 m e r t f o r d u l a t b a n s o r s a g a z d a g 
m á m a m á r s z í n h á z a t i g a z g a t ' 
5 m o s t e g o n d o l a t t ó l t á m a d t l á z a m , 
m e l l y e l m á r a l ig t udok birni : 

Bány Dersikél kel l még megírni, 
f lmig nekem i s l e s z s z í n h á z a m ? 

most a Dezérről beszél énekem 
5 már előre k i m o n d o m kereken: 
minek is a s zőke énnekem, 
mikor én a B a r n á t szeretem. 

Pl m ü t c r l é n e t p a z a r o l t s o k t e n t â t , . 
(Heg i roán , 
B o g y a gó t a r e n a i s s a n c e b a m e n t á t 
É s á l l í t á s a i g a z o l ü a l á t s z i k , 
Qóth t é n y l e g a R e n a i s s a n c e b a n j á t s z i k . 
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Harsányi Zsolt 
Irta : Liptai Imre 

Azt hiszik, könnyű róla irni ? Erről a ked-
ves, nagy kvalitású, sokoldalú, emberi kivé-
telességről ? Nem. Nem könnyű feladat. Pe-
dig olyan téma, hogy az ember mohón kap 
a tolla után, hogy az ő portraitját megraj-
zolhassa. És csak amikor hozzá fogunk, szí-
vesen, önként, örömest, sőt személyes fura-
kodással a kedvezp alkalomért, akkor lünik 
ki> hogy milyerr nehéz téma Harsányi Zsolt. 
Meg kell állni előtte, gondolkozni kell és 
nézni a lelkünkbe tük-
röző alakját. Keresni 
kell a könnyen meg-
közelíthető vonásokat, 
amelyekkel egyénisége 
legkifejezőbben ide 
kopirozható. És az az 
ember, aki annyira 
közel áll a szemünk-
höz, szivünkhöz, hogy 
minden mozdulata a 
szeretetünkbe van fog-
lalva, az az ember, 
akinek az egyéniségét 
mélységes impressziók 
kazettájában őrizzük, 
az eletben kiválasz-
tott emberi értékek kö-
zött, az a Harsányi 
Zsolt, akinek a nevével 
is ugy játszik az em-
ber öicme, mint a gyer-
mek a szines gyön 
gyeivel : „Zsolt" . . . . 
„Harsányi" Har-
sányi Zsolt" és nevé-
nek minden változata egész Budapest lelké-
ben csillog . . . . Mondom, ez a Harsán} i 
Zsolt semmiféle könnyen elkapható vonást 
nem ad a mintázó tollnak. Sőt minél nagyobb 
ambícióval igyekszünk megtalálni egyéniségé-
nek néhány jellegzetes vonalát, annál kompli-
káltabb, nehezebb, vissza adhatatlanabb 
feladattá nő előtlünk az ő kivételes egyéni-
sége. Oly könnyű megölelni^ oly nehéz fel-
ölelni mindazt, amit Harsányi Zsolt jelenva-
lósága ad, hogy ha egyébként nem tudnók, 
ilyenkor válna számunkra bizonyossá, hogy ez 
az ember a legjelentősebb értékek közül való. 

Harsányi Zsolt 

A delejlü kis acél szilánkja hajlik oly té-
tován abba az irányba, a mely felé csodá-
latos erő magnetizmusa vonzza, mint amilyen 
tétován áll kezünkben a toli, amikor keresi 
az irányt, a mely egyenest Harsányi Zsolt 
felé mutat. A delejtü örök vonzalomnak a 
frigyébén áll azzal az erővel, amely benne 
reszket és én is mérhetellen ragaszkodással 
vonzódom Harsányi Zsolthoz, akit ilt csak 
azért nem nevezek barátomnak s azok kö-
zött is a legkedvesebbek egyikének, nehogy 
ezt a róla való megemlékezést a baráti kéz-
sroritás egymásba kapcsolódásának tekinlse 

valaki. De föl kell je-
gyeznem itt — ha már 
alakját nem festhetem 
meg — a jelzőtáblá-
ját nagy munkájának 
az alkotás méreteivel 
is büszkélkedhelő si-
kerének, amely mögött 
olyan szerényen áll 
és dolgozik lovább, 
mintha például, csak 
ugy többek között : egy 
uj szinházat adnra ma-
gyar kulturának, mint 

• ahogy ő tette, nem 
volna egy életrç is ele-
gendő munka és ered-
mény. 

Harsányi Zsolt mo-
solygó fölénnyel dobja 
maga mögé a legna-
gyobb élet produkció-
kat. Évtizedes nagystílű 
hírlapírói m.unka... lap-
alapítás, mely milliós 
vállalatnak ad biztos 

könyvek, mel> ekben írói 
nyitotta meg . . . Költői 

termés, melyből egy ország színpadja táplál-
kozik . . . és most .egy uj szinház.megalapí-
tásában az oroszlán rész . Mindezt ugy 
szórja el maga mögött, mint a mesék hőse 
a morzsát, csak ép, hogy jelezze merre jár 
és merre viszi utja közötíünk. Nem szabad, 
hogy elmaradjon a társadalom figyelme mö-
götte. Hálásan kell követni ót azon az uton, 
amelyen halad. Ha a „múzsától" amiket 
nagyszerű munkája maga mögött hagy föl is 
falják a dzsungel-verebek, ha a figyelmet-

fundamentumot . , 
gazdagság lámáit 
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szeretetreméltóbban marad : Harsényi Zsolt. 
Itt-ott érdekes fején idegesen mélyed öt ujjá-
nak a fésűje lobogó hajaba. aztán egy mo-
soly, egy kacagás és zseniális ötlete felra-
gyog. Igazgat. És ezt is nagyszerűen csinálja. 
És mivel Thália is — nő, omolva omlik ke-
gyével a legfiatalabb színigazgatóra, aki most 
boldogan nézi alkotásét, mint halad messzi 
jövendők kulturója felé. Márványtábla szokta 
hirdetni egy-egy színház építőművésze nevét. 
Az ő harmonikus lelke teljes megelégedéssel 
fog megnyugodni abban, ha itt, munkájának 
úgyszólván családi körében, csak azt jegyez-
zük fel róla, a Renaissance Szinház avató 
hírei között: „Mecszólaltatta: Harsányi Zsolti" 

lenség mohájával födi is be a nyilvánosság 
sok beragadt szemű őre, a vérükből való 
vérnek, az újságírónak alkotásait, a társa-
dalom hálája nem tévesztheti el Harsányi 
Zsoltot szem elől, pályája nem lesz szegé-

, nyebb teljesülésekben, jelentősége nem lesz 
kisebb a magyar kultura krónikájában. 

Örülni kell az ő szárnyas kedvének, amely 
körülöttünk csapong, dalol és dolgozik. 
Örülni kell annak a tüneményes könnyed-
ségnek, amellyel a magyar csüggedtség fölé 
emelkedik. örülni kell talentuma százrétüsé-
gének, amelyből ujabb és ujabb meglepeté-
seket ad. örülni kell, hogy benne osztályok 
korlátján áttörő szeretetreméltóság lakik. 
Örülni kell, hogy generációjának előharcosa 
és hogy embert és foglalkozást oly sok egyéni 
fénnyel képvisel. 

A Renaissance Szinház szellemi szézám-ja 
az ő szavára nyillott ki. Más embernek ilyen-
kor széles ráma képződik az arca körül. 
Harsányi Zsolt babonás kis töltőceruzájával 
a kezében kacagva dolgozik tovább és még 

László Annie 
Renaissance : „Pestt asszony" 

(Angelo fotografia) 

DEZSÉRY 
Dezséry színházi törvényszék 
Elé került, 
Mert amint kiderült, 
A társulatnál mindenki 
Aomolyan viselkedik, 
ö pedi 
Minden előadáson 
Hetven-kedik. 

BUFT1 

Renaissance : „Pesti asszony" 
(Angelo fotografia) 

Unghváry Kálmán 
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Részlet a »Pesli asszony«-ból 
az állatorvos - látogatásával végzett, a szép 
Szepessyné Ella léo be : 

Ella : (Ki,óbban — nevetéssel) Clairettl... 
Ki volt ez?... Mit tudtál vele ennyi ideig 
Nahát micsoda figura... 

Clairett : (Vidáman) Ohó... ne tessék ben-
nünket lenézni... azért, hogy mi csak „hely-
beliek", vagyunk ?... 

Ella : (Nevet) Helybeliek 1 ?... 
Clairett: Pesten is vannak figurák... Több 

mint itt... Persze itt is vannak..: Majd mesé-
lek... De most, gyere, gyere... adjál egy -kis 
jó pesti szagot... (Szinte öleli) Egészen fel-
frisülök... Á . . . á.• • Mi a z ? . . . Ui parfümöd 
van... 

Ella : Miósoda szimatod van I 
Clairett: Hát még ha megmondom, hogy 

ez nálad megint valami uj bolondságot jelent. 
Ella: Dehogy. A férjem... 
Clairett: Ugyan .. Egy férj kiméiül a gyöngy-

virágnál ét, azontúl semmi fantáziája nincs... 
Hadd csak, már megint valami rosszban 
sántikálsz... Különben te is mindig csok sán-
tikálsz... de valami határozott lépésre, sose 
fogod rászánni magad... Jól teszed!... De én... 
látod... én!-- Ez határozott lépés volt. Mi?... 
Egyszerre ide jönni... 

Ella : Igen. igen magadról beszélj... Mu-
tasd magad !... (Megforgatja Clairett kezeit) 
Nézzelek!. . Mit tudsz itt csinálni?. . Ugye 
furcsa ?... 

Clairett : (Vidáman, fókozodó idegességgel) 
Ó nagyszerű minden... csupa esemény... 
mindig van valami uj... miről fogalmam se 
volt... Tudod, a gazdaság... és itt nagyon sok 
dolog van... De különben minden itt... olyan 
kedves, ugy-e... olyan apart... Csendes szép 
hely, olyan mint egy szelid sóhajtás... Ó, én 
mér minden zugát ismerem... Ma is olyan 
messze kint jártam-.. (Hirtelen a virágaihoz 
siet) Nézd csak, ezt mind magam szedtem... 
Ó, itt hervadnak szegények.•• (Előbbre jön a 
virággal) De majd vizbe teszem... Nem is 

A vidékre származott pesti asszony, a 
méltóságos szentiváni Császár Clairette, férj-
hez ínenelele óta először beszélgeti ki ma-
gát, pesti barátnőjével, Ellával. Miután ép 

Jákó Amália 
Renaissance: „Pesti asszory" 

lAngelo fotográfia) 



Liptai Imre 
a „Pesti asszony" szerzője 

(Diskay felvétel) 
tudom, mik ezek-.. Tele van velük a környék... 
Az uram valamennyit névről4smeri... Tudod, 
ha kint járok, mindig a francia kisasszonyok 
kertje jut eszembe ••• Ott is ilyen csend volt 
valamikor, csak a szivünk volt nagyon lár-
más... Bolondság ! Ez ez igazi... Igen, igen... 
A legokosabb, amit tehettem... A legokosabb! 
(Tépegeti a virágot) Én én itt. . nagyon... na-
gyon... mondhatom... igazán... 

Ella: Boldog vagy?... 
Clairett : (A virágaival 

bíbelődik) 0.. . Hét mért 
ne?!. . . Hogyne!... (Tű-
nődve) Boldog ? (Csen-
desen megállapítva) Bol-
dogi... Hiszen asszony 
vagyok... (A virágait hul-
latja a földre) Az uram .. 
finom ember... igazi férfi, 
és szeret... és én . , ha 
meggondolom, hogy Iste-
nem igy gondoltam-e-.-

Ella : (Figyelmeztetve) 
A virágaid... 

Clairett : (Egy lendületes 
gesztussal kissé feldobja 
a még nála levő virágo-
kat, hogy a földre hullja-
nak) A virágaim... elher-
vadtak... vége... (Hirtelen 
az asztalra borul és kar-
jaiba temeti az arcét.) 

Ella : (Riadtan) Ctaire.lt U 
Clairett: Egy pillanatnyi szünet múlva las-

san föltekint, fájdalmas mosolylyal) Clairett? 
0 hol van az már?... (Önmagén tréfálkozó 
meghatottsággal) Klári! -- (Kissé-öblösen ejti 
ki, mintha Bodnárt utánozná) Klári !-.- Az 
vagyok!..- Egy asszony!... (A vállán rándit, 
egy pillantással körültekint, mosolyog) Itt !.. 
(Tehetetlen mozdulattal) Van egy rendes- .jó 
ember... Az uram !•••. A .férfi I... És tudod 
mindnyájunknak ilyenkor boldognak kell 
lenni... De most még. . tudod... sokszor csak 
ugy felugrók és idegesen kezdek a szobám-
ban futkosni : mit csináltam ?... Ki vagyok ? 
Mi ez ?... Eszembe jut, hogy ki voltam és 
mint a bolond szinte rovancsolni kezdek 
magamba színeket, hangulatokat, emlékeket... 
Számon kérepi magamtól egy-egy mozdula-
tomat, ami szép volt és amit már itt-ott el-
hanyagolok .. Egy-egy gondolatot, ami betöl-
tött és büszkévé tett... egy hangot, egy har-
móniát, ami egy-egy szavamnak az uszálya 
volt és lassan lemarad rólam... A stílusom 
Ella, a stílusom... és mirid az ami én vol-
tam... (Tehetetlen mozdulattal) Hát hiába?... 
Csak eddig?- . És ezért voltam--- (Tűnődve) 
Clairett!..- Talán sokat képzeltem magamról? 
Lehet... De néha összeszorítom a fogamat 
olyan erősen vigyázok és félek, hogy csak 

A Renaissance bejárata a „Pesti a s s z o n / főpróbája elótt 
rVasadi felvétele) 

S Z Í N H Á Z I ÉLET 
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az maradjak, aki vagyok... De érzem, hogv 
itt... Vele... És tudom is én miért. . Minden 
nap elpusztul bennem valami... 

Ella: (halkan, aggódva) Boldogtalan vagy? 
Clairett: (elfogódottan) Nem... Nem vagyok. 

Csak most. . Mostanában egy kicsit... Iste-
nem... szomorú vagyok... Sajnálom Clairettet I 
Nem magamat... Magamat csak kicsit... Dè 
a többit! Mindi... Nagyon I... Akik mind és 
külön-külön nekerp most szomorúságot jelen-
tenek. Akik nagy szemekkel valamikor ki-
röpültek a lányszobák kis fehér gubóiból és 
aztán az egész ut csak idáig vezetett... 

Ella : (megelégedesse:) Hát ez kell. Erre 
vártunk. 

Clairett: (csendesen, felsőbbséggel) Te sze-
gény... Én nem tudom mire vártam. • De kér-
dezz meg ezer ilyen asszonyt •• egy milliói, 
hogy csak erre várt, csak erre hitte teremtve 
magát ?... Én... én azt hitlem, hogy valaki 
vagyok a világon... hogv velem én bennem 
az élet valahogy produkálta magát : a nőt. 
akiben a természet alkotása kiteljesedett-.. 
Aminél nincs löbb, nincs szebb, nincs feljebb 
semmi a világon. . Hogy én mindent hoztam 
az embereknek, amiben az élet vigasztalása 
van és én ezért jogosan várom az élet teljes 
örömét •• Azt hiszed telhetetlen vagyok ? 

Végóné Bjízsenyi Mtrgil 
Renaissance : „Pesti asszony" (Angelo tot.) 

Nem. Csak a méltó sorsomat keresem, mint 
más ezer és millió Clairett .. (megtörve) akik-
ből nem lett más, csak egy asszony... egy 
férfi öröme!.-, (halkan) Jön egy ember... de-
rék ember-., igaz .. és aztán mindennek vége... 
A lelkünk-., a tündér... elszáll.,, messze... és, 
eltűnik ., (sirva mondja) Nézz meg jól... Re-
pültem... elrepültem.•-• Valaki voltam és most 
— asszony vfgyok!... 

A ílíkár 
Mint minden és mindenki a Re.iaissance-

ban, kedves és előkelő a színházi titkér is : 
Beregi Sándor dr. Nagyon elegáns, monoklis 
ur dr. Beregi, aki bámulatos tapintattal és 
szakértelemmel kezelte a főpróba jegykérők 
óriási hadát. Mintha évtizedek óta színházi 

Beregi Sándor dr. 

levegőben élt volna Beregi. Tudniillik tény-
leg ott élt. Az aradi Nemzeti Szinház igaz-
gatója, főrendezője és ünnepelt színésze. Né-
hány év előtt fellépett Budapesten is, a Nem-
zeti Színházban vendégszerepelt jelentős si-
kerrel. A legideálisabb színházi titkár Beregi 
doktor, finom, udvarias, lelkes, és hallatla-
nul szorgalmas. Már a haj'nali órákban ott 
ül a Renaissance direktori szobájában és 
dolgozik. A színházi titkárok iskolájában 
tanár lehetne Beregi. 
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Banóczyné Iloné, Bársony István, Székely Lajos, Abonyi T^ada r 
Andréssy-uli Színház: Grájileráj a „Fekete kutyá"-hoz 

(Angeb fotografia' 

Gráfaleráf 
a Feke/e Ruiyá^os 
— Bemutató az Andrássy-uti Színházban — 
• A kabaré elmélyült ; hangban és szellemben 
többé nem az az abszolút vidám intézmény, 
amely skrupulus nélkül teszi kritika tár-
gyává a közélet jelenségeit s a mai világ-
ban talán nem is volna jó, ha így volna. A 
mai kabaré az aktualitásoktól elfajlott a 
maradandó értékű apró ötletek felé, ezért 
van, hogy a mai kabarészerzőt a közönség 
már a függöny elé hívja, szemben a régi-
vel. aki tiszavirág-életű ötleteiért nem kívánt 
és nem kapott más honoráriumot, mint pénzt 
és jóízű kacagást. 

Az Andrássy-uti uj műsorán is irodalmi 
értékű egyfelvonásosok alkotják a műsor 
gerincét. A francia Edmond Gondinet és 
Bús Fekete László esv-egv kis darebja az a 

váz, amelyen a műsor fölépül. Mindkettőnek 
irodalmi ötletfe van s ötleteinek kidolgozása 
is nélkülözi a kabaré elnagyoló, odavető 
módszereit. A .Gyorsan orvost" cimü francia 
bohóság alapszituációja az, hogy az orfeum 
inspekciós orvosa egy este átadja jegyét 
barátjának, a végrehajtónak. Az orfeumban 
egy hölgy rosszul lesz, mire hívják az in-
spekciós orvost, aki tőle telhetőleg kezeli az 
asszonykát. A dolog természetesen a férjjel 
bonyolódik, aki régi ismerőse a jegycsinálta 
doktornak. A szerep által önkéntelenül adó-
dott humort természetesen nagyszerűen ki-
használja a szerző, akinek ötleteit Zégon 
István fordító is alótámogatja a maga ötle-
teivel. A férjnél például, akit a lépcsőn le-
rúgtak, az álorvos „lépcsőhurutot" állapit 
meg. Kökény Ilona, Bársony István, Abonyi 
Tivadar és Kertész Endre sok jókedvvel és 
természetes humorral játszották szerepeiket. 
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Bús Fekete László darabjának címe Grájz-
leráj a Fekete kutyához. A véletlen, játéka 
folytán ez a darab is doktorról szól, még 
pedig az elsőnek ellentéte gyanánt olyan 
doktorról, aki letagadja diplomáját és ku-
ruzslónak adja ki magát, mert különben a 
parasztok, akik gyógykezelésre járnak hozzá, 
nem bíznának benne. A darab színhelye et 
kis magyar falu, ideje: a Bach korszak 
amely külön alkalmat ad a szerzőnek, hogy 
darabjába a hazaszeretet megható hangjait 
vigye. Ugy az ötleteknek, mint a finom tó-
nusnak megvolt a kívánt sikere ; a közönség 
Bús Fekete Lászlót háromszor tapsolta ki a 
függöny elé. A darab rendkívül hálás sze-
rephez jutatta Bánó-
czinét, Pázmánnét, Bár 
sony Istvánt és Abonyi 
Tivadart. _ I 

Oe'van azAndrássy-
ut' színház uj mű-
sorának egy mindenek-
nél drágább szenzá-
ciója, egy kis gyerek-
primadonna, aki Jatzkó 
Cia neven nemsokára, 
mint első star fog 
szerepelni!a gyerekszi-
nészek gárdájában. Ez 

Kökény Ilona 

Bánóczyné Ilona Bársony István 
(Angelo otografiái) 

Bársony István, 
Székely Lajos 

a csodálatosanédts kis 
kölyök, akit egy skatu-
lyában hoznak a szín-
padra, rég elfelejtett 
kuplékat énekelt, annyi 
különös bájjal, hogy 
a közönség, még ak-
kor is tapsolt, amikor 
már az utána követ-
kező szám elkezdődött. 
Jatzkó Cia, ki legföljebb 
hat éves — de ta-

1 lén sokat is mondunk, 
ha ennyire taksáljuk — a Zsebprimadonna 
cimü színpadi tréfában lép föl. 

Gelle'rt Lajos Kandi Klára cimü finom kis 
darabján kívül, amelyben Faludi Sári rend-
kívül szimpatikusén mutalkozolt be az 
Andrássy-uli szinh.áz közönségének, még 
három darab van a műsoron, Max Morey 
Rozália cimü kis bohózata és Pajzs Elemér-
nek A kalap cimü tréfája, amely egy félté-
keny férjről siói. A féltékeny és szórakozott 
férj a hivatalban kicseréli egy kollégája ka-
lapját s miután otthon fölfedezi az. idegen 
kalapot, rémes patáliát csap. A végén ter-
mészetesen minden kiderül, még az is, hogy 
őnagysága tényleg megcsalja férjét. A mű-
sort Halász Imrének rendkívül ügyes, fordu-
latos „Sakk" cimü tréfája vezeti be, amely-
ben Hajnal, Krémer és Fekete szerepelnek 
sikeresen. 

A magánszámok hangulatosan és vidáman 
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BÁRSONY ISTVÁN 
Andrássy uli Sz inház: Gréjzleréj a „Fekete kutyé"-hoz 

(Angelo otogratia) 
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töltik ki a műsort. Babrik János orosz nó-
táinak és Kálay Angéla két finom dalának 
rendkívüli sikere volt, Boross és Kökény 
a kuplémüfaj legnagyobb mai képviselői, 
régi műsorukhoz méltó kuplékkal jöttek is-
mét, amelyeknek szerzői Zágon István és 
Pallós Tivadar. Erősen tapsolta a bemutató 
közönsége Bánóczi D ízső paraszti véleke-
déseit. A zongoránál Pallós Tivadar ült. A 
A tökéletes rendezés Bársony István, a mű-
sor összeállítása dr. Mészáros direktor mun-
kája. A díszletek közül rendkívül jó hatást 
keltett Bús Fekete László darabjának szin-
tere, a kis vidéki boltocska, amely szinte 
szuggerálta a kocsikenőcs szagot. A közön-
ség teljes mértékben honorálta az Andrássy-
uti Szinház törekvéseit és egéez este-tapsolt. 

HÁROM DARAB 
A Pesti Asszony tu la jdonképen 
Éppen 
Három darab , 
Rájött e r r e agyamnak h ű s e ; 
Mert Tordai Onagysaga táncosa 
És Góth, a Gyémántköszörüse. 

BUFTI 

Wandráné, Bánóczyné, Kállay Angéla 
Andrássy-uti Szinház: 

Grájzleráj a „Fekete kutyádhoz 
(Angelo fotográfia 

AZ IDŐHÚZÓ. A~Renaissance 
színházban történt, Liptai 
Imre Pesti asszonyának első 
diszletes próbáján, egy hét-
tel a premier előtt. A díszí-
tőket is elfogta a láz, amely 

megdjbogtatta mindenki szivét, akinek csak 
az uj színházhoz köze volt. Oly izgatottak, 
idegesek voltak a diszitők, hogy jó három-
negyed órába tellett, amikor felállították az 
első felvonás színpadát. Viszont a diszlel 
gyönyörű volt. Góth Sándor gratulált Feren-
czynek, a díszletek tervezőjének, aztán fel-
szólt a színpadra, hogy most már felállít-
hatják a második felvonás díszletét. A szín-
padi munkátok még lázasabban kezdtek 
tek dolgozni. Elmúlik egy negyedóra, fél-
órfi, még mindig nincsenek készen. Ekkor a 
n£zőtér<*n Barna direktor előhúz a zsebéből 
egy óriási dugóhuzót. 

— Minek ez neked ? — kérdi tőle Harsányi. 
— Hát csak hi kell valámioel húzni az 

időt, amig felállítják a diszle'et! — válaszolt 
Barna. 

Kertész Endre, Kökény Ilona 
Andrá«Si-'.iti Szinház: „Gyo'san orvos'!" 

(Angelo fotografia) 



i8 SZÍNHÁZI ÉLET 
117 

A. gyémántRössörüs 
— A Vígszínház legújabb' sikere. — 

Telivér párisi komédia, amelyben nincsen 
ágy, nem szaladgálnak félig meztelenül, 
amelyben nem törnek házasságot, csak épen 
jókedvű mindenki, és jókedvre hangolnak 
mindenkit, ez a Gyémántköszörüs, Armont 
és Gerbidon vígjátéka. Az Übermensch szó-

» nak még nincs jó magyar tolmácsolásai és 
a 'Shaw darabját, a sujermant inkább más-
kép elkeresztelték, semhogy „fölényemberről." 
vagy „emberebbemberről" írjanak, de bizony 
erre az előadásra sem tudunk megfelelő di-
cséretet, mert hát amolyan „über-vigszinház", 
túltesz magén a Vígszínházon is, amit ezút-
tal produkálnak a Lipótkörulon-

Roboz Imre, aki most a fődireklori szék-
ben ül,- nem igen szokta elárulni érzelmeit. 
Azelőtt is mindig barátságos, de egyúttal 
tartózkodó volt, mintha csak sejtette volna, 
hogy kapcsolatba kerül Amerikával ; yankeé 
flegma van benne. De a Gyémántköszörüs 
premierje után bizvást dörzsölhette a kezét 
és elmondhatta, hogy : Allright I 

Az első pillanattól kezdve megvolt a kon-
taktus a közönséggel. Gombaszögi Frida egé-
szen uj, szokatlan hangon : a tréfa és móka-
hangján szólalt meg : a drámai szende mint 
szubrett jelent meg. Perlekedése a kis Róbert-
tel olyan közvetlen, olyan szívbeli volt, hogy 
szinte féltettük Kertész Dezsőt, hátha még 
kicsal valamit ettől a nekitüzesedett grízei-
től. És amilyen népies volt az első felvonás-
ban, époly grande dame volt és oly igazi 
párisi nő. Nem hiába végzett tanulmányokat 
a helyszínen. Az árnyalatok végtelenségén 
keresztül is mindig kicsillogott a jó szív, 
mindig benne fille volt, mindig végtelenül 
rokonszenves, derék pajtás, aki mindenkivel 
jót akar tenni, és akit igazán lehet szeretni. 

Amelie szerepe mintegy háttere a társa-
dalmi liften mind magasabbra lörő Ginette 
szerepének. De Gombás;ögi Frida hatalmas 
Ginetteje mellett is Makay Margit olyari ala-
kítással lepte meg a világot, amely alakítás' 
sal alighanem uj borszakot kezdett művészi 
pályafutásában. A „Mi ketten" nagy tikere 
is eltörpül n szenzáció mellett, amelyet a 
fiatal művésznő a suta kislány szerepében 
keltett. 

A címszerepet Csortos Gyula játs7otta a 

gyémántköszörüst, aki illendőséget és jó mo-
dort tanit. Fenomenális gondolat nagyszerű 
kivitelben. Ginette szerencséje a letört Ste-
nislas gróf szerencséjét is megalapítja, és 
három ragyogónál ragyogóbb alakban látjuk 
megjelenni a művészt, aki csodálatos disz-
krétséggel kerülte ki a karikirozást, amelvre 
pedig erősen csábit ez a szerep. 

Hegedűs Gyulát régen nélkülöztük igazi 
komikus szerepben. Üdülés volt minden 
szava, minden taglejtése, minden mozdulata. 
A hires száraz komikus mintha csak feltá-
madt volna. És lelkes ujjongással fogadták 
az ebből fakadó mókákat. 

Ezen a téren pedig vetélkedett vele Tanay 
Frigyes, akinek szerepét a szerzők szakértő 
számítással ugy állítják be, hogy amikor az 
ember azt hiszi, nincs már lehetősége a fo-
kozásnak, egyszerre csak beállít egy uj figura. 
Hegedűs adja a nyárspolgárt, aki a bohém-
tól hódítja el Ginettet, Tanay adja a gazda-
gabb üzlettársat, aki meg Labaume bács.lól 
viszi el a babát. A kis bohémot Kertész 
Dezső a szokott kedvességgel, temperamen-
tummal alakítja. 

Ezzel tulajdonitép°n bemutattuk az ujdon-

< .» 
.«e*. 

Kertész Endre, Marosi Adél. Pázmánné 
András-y-uti Szinház: „Rozália" 

(Angelo fctoírafi. ) 
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A HONORÁRIUM. A mfl-' 
vész nevét — kiről itt szó 
lesz — nem lehet elárulni. 
Azt viszont eláruljuk róla. 
hogy a legsmucigabb em-
ber Pesten. Még a papír 

huszfillérest is a fogához veri. Történt, hogy 
a művész megbetegedett. Hetekig nyomta az 
ágyat, de dr. B. M. orvos önfeláldozó ápo-
lása megmentette az életét. Az orvos tudta 
a művészről, hogy nem szeret fizetni s már 
előre elhatározta, hogy nem fogad el tőle 
honoráriumot. Amikor a művész először kelt 
fel az ágyból, első utja a doktorhoz veze" 
tett. Illő szóval megköszönte, hogy megmen-
tette az életét, aztán megkérdezte: mivel 
tartozik, mennyi a honorárium. 

— Szóra sem érdemes — mondta az or-
vos — de ha már fizetni akar, fizessen, 
amennyit parancsol. 

A szinész világért sem mondott volna 
összeget, félt, hogy tulfizeti az orvost. 

— Tessék csak megmondani doktor ur, 
mivel tartozom. __ 

— Hát mondjuk 500 koronával. 
— Szent Isten! 500 korona nem lesz sok? 
— De sok lesz — mosolygott az orvos — 

fizesen csak 300-at. 
— Kedves jó doktor ur, szegény szinész 

ember vagyok, sok nekem még a 300 is. 
— 200 nem sok ? 
— De az is sok ! 
— 50 korona ? 
— Még az is sok . . 
r— Hát tudja mit ? — mondta most már 

kissé ingerülten a doktor — adjon husz ko-
ronát és kvittek vagyunk.| 

A szinész elkezdett gondolkozni. 
— Min gondolkozik még? — kérdezte a 

doktor. 
— Azon, hogy én most doktor urnák husz 

koronával adós fogok maradni. 

ság főszereplőit, és jeleztük a cselekményt 
is, amelyre még visszatérünk. Hadd emlé-
kezzünk meg még H. Balla Mariskáról, aki 
Nikó Linára emlékeztető verizmussal és jó-
kedvvel adta a kapzsi szobaasszonyt. Egy 
„tanítvány" szerepében kellemesen tünt fel 
Sittkey Irén. A szereposztás gondosságára 
vall, hogy a szobalányt az ügyes és nagyra-
hivatott Thurzó Elvirával játszatták, éi épigy 
egy inas szerepét rábízták az elegáns meg-
jelenésű, nagytehetségű Dénes Györgyre. 

Jób Dániel, az uj művezető igazgató ve-
zette az előkészületeket, magáért a rende-
zésért Bárdi Ödön felelt, aki mér a főpróba 
utón is boldogan fogadhatta a gratulációk 
lömegét. Nem hiába nevelkedett fel a Víg-
színház levegőjében, színtiszta Vígszínház, 
amit produkált. Ebben hűségesen segített 
neki Málnai Béla, aki a három jellemző, 
fokonként fényesebbé változó díszlet terve-
zésével járult hozzá ahhoz, hogy a közönség 
elragadtatva gyönyörködött a Gyémántkő-
szörüsben, a Vígszínház legfrissebb diada-
lában. 

Ferenczy Magda 
Renaissance: „Pesti asszony" 

(Angelo fotografia) 

Faludi Sári, Abonyi Tivadar 
Andrássy-uti Szinház : „Kandi Klára" 

(Angelo fotografia) 
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Lábszépségverseny 
V. sorozat. 

A Színházi Életnek már régóta rem volt 
olyan nagysikerű pályázata, mint a most 
folyó lábszépségverseny. Éppen ezért az ere-
detileg tervezett tizenkét láb helyett huszon-
négy kerül a közönség ítélőszéke elé. A most 
bemutatott utolsóelőtti sorozatban képviselve 
van nemcsak az operett meg a drámai szín-
pad, hanem a mozi is a mellékelt képek 
gazdái — persze nem közlési, hanem ábécé 
sorrendben — a következő művésznők : 

Antal Erzsi Jákó Amália 
Hollay Kamilla Kovács Lili 

1 számú láb 
(Vasadi lelvéttle) 

Ujabban beérkezett 976 pályázat. Itt kö-
zöljük azoknak a nevét, akik legalább két 
láb tula jdonosát eltalálták : 

Újhelyi Sándor (Hatvan), Freund End-
re (Csengeri-utca 9), Bulejovszky Aladár 
(ÜUői-ut 101 ), a második sorozatot telje-
sen megfejtették, a harmadik sorozatban 
csak két láb tulajdonosát találták el: Borsó 
Imre (Ráday-utca 43), Korom Ernő (Rá-
day-utca 13), Bartos Gábor (Ráday-utca 
43), Pajer István (Ráday-utca 45), Pretten-
hoffer Zoltán (Ráday-utca 45), Fái Ernő 
(Ráday-utca 43), Berger Ferenc (Ráday-utca 
4 H Pretterhoffer Jenő (Ráday-utca 43), 

Braun József (Ráday-utca 43), Mikola Lász-
ló (Ráday-utca 43), Kovács László (Mező-
kövesd), Balogh Mihály (Erzsébetfalva), 
Salacz Gátőr (Ráday-utca 43), Fodor Iván 
(Budafoki-ut 5), Prubdny ^István (Ráday-
utca 43), Kecskeméthy László (Ráday-ut-
ca 43), Huszár "József (Ráday-utca 43), 
Csepreghy László (Krusper-utca 6—8), Kol-
be Lajos (Ráday-utca 43), Matos Lajos 
(Ráday-utca 43.), Rosztasy Ferenc (Ráday-
utca 43), Mary, Friedmann Erzsi, Fried 
Lajos (Szemere-utca 20), Ganzer János 
(Kap-utca 10), Weitner Sándor (Szeged), 

, 2. számú lab (Vasadi felv.) 

Sajacz Lajos (Ráday-utca 45), Pasztits 
Szlavkó (Veres Pálné-utca 17), Busits Bor-
csi (Tópiö-Szele), Weinszeisz Ella (Bala-
tonfül ed), Kovács Mariska (József-korut 55),' 
Régi ismerős is beküldi pályázatát, Simonyi 
Dezső, a Revü-szinház volt tagja. Pécsről 
küldi levelét, amelyben üdvözletet küld a 
pesti közönségnek, aztán precciz poritos-
zággal eltalálja az első sorozat mind a 
négy lábát» Könnyű neki, mind a négy 
művésznővel táncolt már a színpadon. Si-
mcnyin kivül helyesen fejtették meg a lá-
bakat a következők: Ki s s Irén, Heller Tessa, 
«Egy vidéki Színházi Élet kedvelő», Gast^i-
ger Gusztáv, Gáspár Gáspár, Bulyovszky fi. 
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Táncolnak a Magyarban 
J'aul a y tangóxilí. 
Vágó foxírotíoxlR 

A téneőrüiet soha nem volt oly intenzív, 
mint ebben a szezonban, amikor jóformán 
tetőpontját érte el. Ezt a táncméniát, tánc-
rajongást részint idealizálja, részint kipellen-
gérezi a Magyar Szinház újdonsága, az 
.őnagysága táncosa" cimü darab. Megkér-
deztük a szereplőket, mi a véleményük a 
darabról. így nyilatkoztak : 

Paulay Erzsi : 
— Olyan szerepkört töltök be, amiivet 

még sohasem. Egy bolond párisi asszonyt 
játszom és nagyon drukkolok, hogyan fog 
sikerülni, hiszen mindezideig csak komoly 
és klasszikus darabokban léptem fel. Mond-
hatom, hogy a? a fogadtatás amelyben en-
gem itt részesítettek, rendkívül kedves és 
rokonszenves volt. Kollégáim nagyszerűen tá-
mogatnak munkámban, rendkívül kedvesek 
és kellemesek, főleg Tarnr.y rendező az, 
akinék sikereimet fogom különösen köszön-
hetni. A darabot egyébként már Parisban is 
láttam, mondhatnám remek előadásban. Kü-
lönös érdekessége a szerepemnek az a há-
rom drága ruha. amely Párisban készült. Az 
ára ? . . . erre nem felelhetek Erősen tanu-
lok táncolni, ahogy a próbáról hazamegyek, 

3 s z á m ú l á b (Vasadi ielv.) 

esle nyolcig folyton csak tangózom, tánco-
lok . . . Bizonyos vagyok benne, hogy ez a 
darab egyike a legsikerültebb szezondara-
boknak és én minden erőmmel azon 
vagyok, horfy sikerét fokozzam és biztosítsam. 

Uray Tivadar : 
— Egész furcsi szerepem van ; ilyet még 

Pesten sohasem játszottam. Egy táncőrült, 
egy táncszent szerepét kreálom, akinek 
semmi má3 gondja nincs, csak a tánc, tánc 
és tánc . . . A darab közvetlen, kellemes és 
nagyszerű és mégis olyan nagyon furcsa. 
Mint egy kellemetlen harmadik belecsöppe-
nek egy békés családba, ugy, hogy azt is 
magával ragadja a táncőrület. 

Vágó Béla : 
— Én csak ennyit mondhatok : Képzelje 

el, senki mást nem találtak a foxtrott eltán-
colására. mint pont engem. Ebből aztán 
sejtheti a többit. , . 

Magyari Lajos 
mint egy diplomata, ugy húzódozott az in-
ter«ju-adás elől. Mikor már elmenőben vol-
tam, akkor mondotta : 

— Ebben a darabban én táncoltatom 
meg az egész társaságot ! 

Legvégül Tarnay Ernőt kérlük meg, mond-
jon véleményt a darab rendezéséről és ma-
gáról a darabról. 

— Rendezői pályámon — mondta — e^ 
olyan állomás, ahol valóban próbát -fogok 
tenni rendezői tehetségemről. Egy francia 
vígjátékról va., szó, olyan stílusban, amilyent 
a Magyar színházban még nem játszottak. 
Rám bízták a darab rendezését és meg 
vagyok róla győződve, hogy a feladatnak 
a legteljesebb mértékben meg is fogok fe-
lelni. őrült kedvem van a darabhoz, amely 
kedves, finom és disztingvált. A szereplők ? 
Csak a legnagyobb elragadtatással emlékez-
hetek meg róluk. Paulay Erzsi, Uray Tiva-
dar, Z. Molnár László, Jankovich Magda, 
Oláh Böske, Tóth Böske, Vágó Béla, Ma-
gyari Lajos és mások mindannyian segít-
ségemre vannak nehéz munkámban. 

TÉVES S7EREP0SZTÁS 
A premier óta 
Eszembe jut sokszor . 
Hogy miért Unghváry az orvos. 
Mikor Tordai a dok to r? 

BUFTI 
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CMC* 

INTIM PISTA, hogy mi volt a Pesti 
asszony premierje után ? 

— Annyira tudom, hogy magam 
is jelen voltam. A Renaissance Szín-
háznak nem kellett messzire menni, 
mert saját vendéglőjében tartotta a 
premier-vacsorát, még pedig a nagy 
különteremben, ahol alig fértek el 
az ünneplők. Széles jókedv uralko-
dott a vacsorán, pedig a szereplők 
valamennyien holtfáradtak voltak, 
hiszen az utóbbi napokban éjjel-
nappal próbáltak. De azért annyi 
pezsgő fogyott el, amennyi kevés 
banketten fogyott eddig és a felkö-
szöntőknek vége-hossza nem volt. 
Az első tósztot Lukovich Aladár, a 
parlament háznagya mondotta azok-
ra, akiknek érdeme, hogy tengernyi 
méltatlan kin és üldöztetés után a 
színházat mégis csak megnyitották 
a magyar kultura dicsőségére és 
örömére. A szerzőt, Liptai Imrét, 
ugy ünnepelték, ahogy Csak kivételes 
sikerű szerzőket szoktak. Az est leg-
mulatságosabb tósztját Nagy Endre 
mondta, aki az én nevemben szólalt 
fel: mint Intim Pista intimitásokat 
adott elő a szinház megnyitása előtti 
időkből, de ugy, hogy az egész te-
rem rsngett a kacagástól. Érdekes 
vendégei voltak a vacsorának Szász 
Géza, a Nyugat kitűnő munkatársa 
és a felesége, aki Liptainénak nővére 
és nem más, mint Somló Ilona, aki 
annakidején a Magyar Színháznak 
volt kedves és népszerű művésznője. 
A mulatság Harsányi Zsoltnak, a 
tűzkeresztségen átesett direktornak 
a lakásán fejeződött be, ahol a tár-
saság egy töredéke felállította a ba-
rackpálinka magyar fogyasztási 
rekordját. 

— Mi újság a többi színházaknál ? 
— Valamennyien boldogok uj si-

kereikkel. A Nemzeti Színháznál a 
Shaw-darab sikerét jelzik mosolygó 
arcok, a Vígszínháznál a Gyémánt-
köszörűsre büszke mindenki, a Ma-
gyar Színháznál az Őnagysága tán-
cosa nyomán mindenki táncol örö-
mében. De az irt serényen folyik a 
munka. A Vígszínháznál például 
két uj darabra is készülnek, minda-
kettőnek érdekes rendezője van. Az 
egyik a Piros bugyelláris reprize, 
amit Csortos Gyula rendez .olyan 
hévvel és ambícióval, hogy abból 
csak valami nagyszerű sülhet ki. 
A másik -a Táncos grófnő cimü 
Stolz-operelt, amelyet Király Ernő 
fog rendezni. Király Ernő és Kosáry 
Emma ugyanis ötven estére leszer-
ződtek a Vígszínházhoz, mig a Vá-
rosi Színháznál a másik Stqlz-ope-
rettre Petráss Sárit várják. Érdekes 
darabra készül Sebestyén Géza is a 
Budai Színkörben: be fogja mutatni 
egy eddig ismeretlen, igen előkelő 

4. s z á m ú l á b 
<V- adi felvétele) 
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irónő, Fáy Ilona darabját, amelynek 
„Török László házassága" a címe. 

— Utazás, érkezés ? 
— Molnár Ferenc megjött Bécsből, 

a Hattyú óriási burgszinházi sikeré-
vel terhelten és annyi uj viccet ho-
zott, hogy barátai holtra kacagják 
magukat. Mindennap várom továbbá 
Incze Sándor megérk zését Ameri-
kából. Páriából már kaptam tőle 
lapot, ncgyon jól van, Amerikában 
roppant érdekes színházi dolgokat 
tapasztalt. 

— Igaz, hogy Szabados Piroska 
Amerikába készül 7 

— Hallottam és meg is kérdeztem' 
tőle. Az utcán találkoztam vele : 
gyerekkocsit tolt és benne négy hó-
napos kis baby ját. Kérdésemre azt 
felelte, hogy az urával együtt komoly 
szándéka Amerikába kimenni, csak 
azt várják meg, mig a baba megnő. 

— Valami családi pletykát nem tud? 
— Hallom, hogy egyik kabaré igen 

kitűnő művésze válik a feleségétől. 
A nevét majd megmondom, ha csak-
ugyan elváltak. Most kezüket csó-
kolom. • 

— Hova siet ? 
— Lehet ezt kérdezni ? Újdonság 

van a Nemzetiben, a Vigben, a Ma-
gyarban, a Renaissanceban, az 
Eskü-téren, — rengeteg dolgom van 
az ismerőseim jegyeivel. A viszont-
látásra. 

FERNER"HÉDY 
április 25 én fellép R. Szentpál Olga növen-
dékei közreműködésével tartandó dalcroze 

t á n c e s t é i y e n . (Angelo fotogrj 

A szerelem nyomorékjai 
Érdekes, friss és újszerű az a történet, 

amelyet Ráskai Ferenc regénybe foglalt. 
Voltaképpen az egész regény egy nagy, 
képekbe ábrázolása annak, hogy mind-
annyian a szerelem nyomorékjai va-
gyunk. A szerelem, ez a gyönyörű be-
tegség — megrohan bennünket és utána 
lelki fekélyek lepnek be, elveszítjük lel-
künk épségét, lelkünk béna lesz és ta^ 
kergatjuk bensőnk fogyatékosságait. Egy 
sereg embert vonultat fel, akik mind a 
szerelemi élet bénái; az iró, aki erotiku' 
mának dühöngését Vidéki felolvasó-por-
lyázásokon egy-egy elrohanó éj kitünte-
tett kis falusi áldozatéban vezeti le; a 
postatiszt, aki levéltitkokat sért meg só-
várgó féltékenységében ; a zeneszerző, 
aki családi gyászát egy „színésznő" kar-
jaiba temeti; a mérnök, aki folytonos 
botlásokkal és erkölcstelenségig jutó té-
továzásokkál takargatja élete egyetlen 
szerelméhez való haragos szenvedélyét; 
a .pupos lény, aki ráébred a szerelemre 
és éltől kezdve testi nyomorúságát fe-
lejtve házasságban óhajtja lerázni ma-
gáról egy rossz éj terhét; a rabbinus-
lány, aki annyira szerelmes, hogy elveszti 
tőle erejét; aztán a „démon", akiben a 
szerelmi örök lángolás elveszi a tisztes-
ség utolsó szemerjét is Ezekkel az em-
berekkel dolgozik Ráskai és az egyen-
ként is érdekes, jól megfigyelt é s élet-
tel ien mozgékony jelenségeket egy szö-
vevényesen és fordulatosán megépített 
mese ösvényein vezetgeti a „szerelmi 
nyomorékság" erkölcsi ^tendenciája felé. 
Erős és «zabadon szárnyaló fantáziával 
kiformált történet a Hintz Ella és Pékey 
története s mindaz, ami e körül a két 
ember körül forog; olyan fantáziáé, 
amely szárnyalása előtt nem ismer kor-
látokat és ha néhol tulcsap is szereplő 
figuráinak teherbíró képességén, kárpótol 
ezért ugyanennek a korláttalan csapon-
gásnak érdekessége. A regénynek vala-
mennyi alakja igen jól van megformálva; 
legtöbb szimpátiánk kiséri a púpos lány, 
Hintz Ella életre sóvárgó figuráját ; a 
Bertuska személyét pedig lányos, tiszta 
melegsége teszi széppé és különösképp 
vonzóvá. Azt hisszük, igen nagy érdek-
lődést fog kelteni ez a könyv, amelynek 
izgalmasságára elég talán annyit felhoz-
nunk, hogy elolvasás után, a maga egé-
szében szinte kiált ja mozgóképvásznon 
való második megszületése után. A vas-
kos könyv ára 60 kor. 50 fillér. (b a.) 
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K. E. és K. E. 
Mii jelent ez a két betű ? Jelenti Kosáry 

Emmyt és Király Ernőt. Kosáry Emmy 
és Király Ernői Az operett aranykorában, 
amelyet különben ez a papirvalutás kor 
sokban felülhalad, voltak nagyon kiváló 
és nagyon kedvelt primadonnák. Pálmay 
Ilka, Hegyi Apdfcka, Küry Klára azonban 
kénytelenek voltak nélkülözni az igazi 
operettpartnert. Tenoristákkal mindig baj 
volt, a derék Kápolnay, a németből ma-
gyarrá vedlett Dárday igen tisztességesen 
működtek, de nem tudták elérni azt a 
népszerűséget, amelyce nemcsak az illető 
színésznek van szüksége, aki egy ope-
rettet „vinni" akar, de magának az ope-
rettnek is. 

Akkor történt, hogy Szirmay Imre me-
rész elhatározással otthagyta a drámát, 
— pedig milyen szépen, érzelmesen tu-
dott alakítani, — és felfedezte a hangját 
meg a táncos lábát. Nem volt még az 
„igazi", de már nagyon közeledett hozzá. 
Még jobban közeledett az első Danilo 
herceg, Ráthonyi, aki azonban hamar 
bucsut mondott a színpadnak, akár-
milyen sikerekkel biztatta is. 

Es egyszer a „Hollandi Iány"-ban fel-
tűnt az a nyurga, vékony, de máris ele-
gáns magatartású szinész, akit Kolozs-
várról hozatott Beöthy László, és aki egy 
évre körülbelül akkora gázsit kapott, 
mint most egy-két fellépésért, de akit 
többé el sem eresztettek. Ez volt Király 
Ernő, az első igazi operetténekes, aki 
felvehette a versenyt azokkal a külföldiek-
kel, nevezetesen azokkal a németekkel 
és osztrákokkal, akik addig el tudták 
hitetni Budapesten is, hogy csak ők tud-
nak operettet énekelni. 

Faludiék nagy coup-ja volt, amikor 
ellesve a kellő pillanatot, a szerződés 
lejáriát, a Városi Színházhoz kötötték le 
Király Ernőt, aki aztán az „Ezüstsirály" 
emlékezetes sikerének főtényezője lett 
Kosáry Emmyvel együtt. 

Persze csak a csevegés menete szerint 

foglalkoztunk előbb a gavallérral, holötl 
hiszen a hölgyeké az elsőség. És bizony, 
ha az operett aranykoráról szólunk, fel-
merülhet a kérdés: 

— Milyen aranykor lehelet! az, amely-
ből hiányzott Kosáry Emmy? 

Sokan vannak, akik hűséges, rajongó 
szerelettel gondolnak a régi operett-
primadonnákra még ma is. Ezek szigorú 
birák; csodákat láttak és csodát várnak. 
És Kosáry Emmy — csoda. Nemcsak, 
hogy méltó utódja a legnagyobbaknak, 
hanem alkotott és teremtett is ujat, va-
lami megkapóan ujat, ami épen annyira 
magas, tisztán művészi, mint amilyen 
stílusos. Ez pedig nem könnyű dolog, 
operettben különösen nem. Az énekéről, 
táncáról sok szépet irtak és irnak ós 
fognak írni. 

A magyar primadonna iskoláján már 
eddig is rengeteg külföldi operelténekesnő 
tanult a legnagyobbak közül, anélkül, 
hogy elérték vagy csak mégis közelitet-
ték volna a tökéletes művészetét. 

Az Ezüst sirá y vidám muzsikáján kü-
lönben most átszűrődik csöndesen sze-
rényen egy drága, csodálatosan borongó 
provanszi melódia . . A Városi Szinház 
a „Remete csengetyüjére" készül és a 
zene igazi barátait meglepi a Maillart 
bűbájos dalmüvével. Les dragons de 
Villars. . . Villars dragor.yosai az opera 
eredeti cirne. Márkus Dezső főzeneigaz-
gató és Ferenczy Frigyes főrendező gon-
doskodnak arról, hogy az opera édes, 
friss szépsége, finoman ódon illata siker-
hez juttassa Villars dragonyosait. 

S E O L L Ő S I é s KLEÎM 
IU.,Hajó-uical6. [Süíö-u. sarok) 

selyem és szövet különleges-
ségek áruháza 

Női RUHÁKAT ANGOL és FRANCIA 
modellek szerint jutányosán köszit 
és alakit Laky Mariska, IV., Szép> 
utca 3. Hi. Kossuth Lajos-u. sarok. 
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Megkérdeztük a direktorokat, hogy mit 
fognak csinálni nyáron? Bezárják-e a szín-
házakat, vagy folytatják az előadásokat? 
Egyelőre még egyik Igazgató sem tudott 
végleges választ adni. A^ég nem döntöttek. 
Ma még csak az biztos, hogy a Revü Szín-
ház április 30-án beszünteti az előadásait 
és társulatával a Scala Színházban fog ját-
szani. Ä Ligetben szóval az idei nyáron is 
hangos lesz az élet. Kimentünk széjjelnézni, 
hogyan készült fel a Liget a nyárra, miiy?n 
uj meglepetések várnak a publikumra? Első 
állomásunk a Budapesti Szinház volt. Feld. 
Mátyást a pénztárban találtuk meg, éppen 
az uj adó-ivet állította ki sürü sóhajtások 
és kemény fejtörések közt. Megkérdeztük 
tőle, mit fog játszani a nyáron. 

— Operettet nem, —• mondotta, — azt 
már most megígérhetem, flz operett nagyon 
sokba kerül és nekem nincs pénzem. Vagy 
adok olyan jót, mint bent a városban, vagy 
nem adok semmit. Inkább népszínműve-
ket fogok játszani, meg látványos darabokai. 
Tervbe vettem, és ha a megfelelő díszle-
teim meglesznek, kihozom a «Strogoff Mi-
hály utazásalt», «flz utazás a föld körült» és 
«flz ördög piruláit». 

— Uj darabot nem fog irni, direktor ur? 
— Nincs nagy kedvem, csak akkor irok, 

ha látom, hogy nem megy a szinház. Ak-
kor megírom a «Hattyú» paródiáját. De 
nem hiszem. írják meg, hogy nem irok aj 
revíit. 

Megírtuk. Mikor Feld Mátyástól elbu-
csuztunk, átgyalogoltunk a vurstliba. Meg-

lehetősen népes volt már. Mindenfelől kia-
báltak, csábítják az embert világ csodákban 
gyönyörködni, flz egyik bódén nagy tábla 
lóg: 

Egy élő ember lefejezése 

Mellette gyönyörű festett kép, amint a hó-
hér lefejezi az elitéltet. Hátborzongató lát-
vány. Ugyanez a Dódé hirdeti Simsont a 
kőzúzót és Dandy Jackson erőmüvészt. Mi-
kor odaérünk éppen Dandy Jackson erő-
művész és direktor invitálja befelé a pub-
likumot. fl lefejezést magyarázza, mutatja 
a pallós, hogy milyen éles. fl publikum 
röhög, nem hiszi, hogy éles. Erre a di-
rektor ur dühös lesz és azt mondja: «Aki 
nem hiszi, az legye alá a fejét.» Még min-
dig nem hiszik, de azért senki sem teszi 
oda a fejét. Bemegyünk megnézni. Tény-
leg nagyon jó trükk. Büszke is rá Dandy 
Jackson, meséli, hogy orvosok is bedűl-
nek a levágott fejnek. Azt is mondta, hogy 
az ő üzletét «uri népek» is látogatják, a 
napokban Páímay Ilka volt kint és hat-
száz koronát osztott szét borravalónak a 
legényei között. Mikor vége a mutatvány-
nak és a fejet szerencsésen levágták, egy 
gyerek hangosan elkiabálja magát: 

— Ez svindli! Miért nem folyik vér? 
Innen a Paprika Jancsiba mentünk. 

Ugyanaz a műsor, mint tavaly. Egy ujabb 
tábla hivjf^fcel a figyelmünket. Ez áll raj-
ta, a»kövcikező felírással: «Mulató előadás, 
flimand's vliághirü idomitot kutyáival. Ér-

Alapíttatott : 1890. Évben. FELEKY KAROLY Kábeleim: FELEKY Newyork 
színházi vállalatai 

Palace Theatre Building, N e w - M 
Magyar salnműveket, opere t teke t szinrehoz, d r á m a i és 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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dckes és mulattató. Belépődíj 2.— korona.» 
Mi ingyen lépünk be, Goldfinger Manó ur, 

. a direktor erőszakkal sem akarta elvenni 
a két koronát. Azt mondta, hogy nála irók 
és művészek ingyen lesznek beengedve. Kis 
színpad van itt. A szinpad egy szobát áb-
rázol. Éjjeli szekrény. Egész kicsi, megve-
tett rézágy, alatta valami fehér edény. Az 
egyik sarokban egy kis házikó, rajta tábla: 
• Uraknak». A\i akar ez lenni? 

Megkezdődik az előadás. Kijön kétlábon 
egy kutya, kis tábla van ráakasztva: «Ke-
veset beszélünk, többet dolgozunk». Az idó-
mitó ennek dacára sokat beszél. Aztán ki-
jön három kutya. Az egyik az ágyba fek-
szik, a másik eltűnik a zöld házikó mögött, 
a harmadik a fehér edényre ül. 

Ezt követi Winterri szuggeráló. Nagyon 
érdekes dolgokat csinál. Ráparancsol egy 
emberre, hogy rúgjon be egy pohár viztől. 
Az ember engedelmesen berúg. A publikum-
nak boizasztóan tetszik. Odajön Goldfin-
ger ur és a következőket mondja: 

— Nálunk mindig nagyon sokat nevet a 
közönség Majd rosszul lesznek. Mert, ké-
rem, nagyon ügyes flu ez a Winterri, a 
múltkor a Schenk is megnézte. Érdemes 
itt kint dolgozni, jobb mint a pult mögött 
állni, kérem, az ember megkeres egy va-
sárnap négyezer koronát is. 

Ezért tényleg érdemes. Elbucsuztunk a 
bohémlelkü Goldfinger úrtól és a ringli-
hez megyünk. Megkérdezzük az egyik szer-
pentlnárust, mi lesz idén a verklik mű-
sora? Hosszú magyarázkodásba kezd: 

— Mi kérem, megmaradunk a Zerkovitz-
nál, az a legjobb itt a Ligetben, arra fo-
rog legjobban a ringlispíl. A Deborah, meg 
a Sári szentem, ne izélj, az anyád... (végig 
énekli az egészet), ezek kérem nagyon szé-
pek. De a publikumnak más is kell, hát 
klasszikust is huzunk. 

Odakiált valakinek: 
— Jancsi, játsz valami klasszikust. 
Rákezd a verkli a Carmenra. A ringli-

tői a céllövőhöz megyünk. Egy lövés negy-
ven fillér. Kétszer lőttünk, egyik se talált. 
Nem tudunk lőni. Azt mondja a gazda: 

— Az urak biztosan nem voltak katonák, 
azért nem tudnak. Most rosszul megy a 
céllövölde, mert mindent összelődöznek a 
vendégek, hiszen legtöbbje katona volt. Nem 
győzöm a sok tojáshéjat. 

Ujabb bódé. «Világ Panoráma és külön-
féle újdonságok. Kéz és lábnélküli csodanő». 
Ez tavaly még a csodapók volt. Most már 
nem pók. Dc azért érdekes. Itt nagyon vic-
ces kikiáltó van. Meg kell pukkadni, mi-
kór egu vicc után ilyeneket mond: «Ez volt 
egy marhaság, most jön egy még nagyobb.» 
És tényleg mond egy nagyobbat. A pénztár-
nál mindenféle ajándék van kitéve: ing-
gombtól a vekker óráig és visszafelé a 
zsebtükörig minden jelen van, ami szem-
szájnak ingere. Felette egy tábla: 

Belépődíj a jándékka l együtt 
4.— korona 

Lefizettük a négy koronát. Kaptunk egy 
rosszul faragott ceruzát. Eltesszük emlékbe. 
Tele vari a vurstli ilyen érdekes dolgokkal. 
Például van egy kis cirkusz, ahol a hir-
detések szerint ponnykat, majmokat, ku-
tyákat, kecskéket, macskákat és kakadukat 
lehet idomított állapotban látni. 

A Barlangvasúiban sincs semmi uj. A «Ke-
leti útvesztő, vagy a kristálypalota» sajnos 
még zárva van. Ijedten kellett tapasztal-
nunk, hogy a legnagyobb népszerűségnek 
örvendő pofozó babának hiányzik a feje. 
Amikor a románok ittvoltak, két román baka 
lelopta a baba fejét bocskornak. 

Utolsó állomásunk a Müszinkör volt. Zsú-
folva az egész épület. Valami bohózatot ját-
szottak éppen, mert a publikum dűlt a ne-
vetéstől. Mi is néztük egy darabig. Tény-
leg, humor az van itt. Meg lehet fulladni 
a nevetéstől. 

Megintervjuvoljuk a titkárt. Ezeket mód-
ja : 

— Most már csak irodalmi műsort ad a 
Miiszinkör. Tisztára irodalmat. Nevelni kell 
a ligeti közönséget is. Jöjjenek majd ki 
nyáron, megfogják látni. 

Megígértük, hogy ki fogunk menni. 
(Gerle) 

a is iá lal ta \ hőlgvek arcáról, karjáról végleg kiirtja felelóséqgei POLLÁK 
[ SAROLTA kozmet. intézete, Bpest, Andrássy-ut 38. I. Miracle 
I hajeltávolitőszerszétküldése utasítással. Szépségápolás.Szemölcs 
1 irtás. Miracle emailkrém, púder, szappan: szépit, üdit, fehérít 
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Kosztümös k e d v e n c e k ] 
A pályázat utolsó heteit nagyszerűen ki-

használják a versenyzők. Két hatalmas tá-
bor rukkolt előre a «finischben», amely-
lyel kétségessé teszik az eddigi favoritok 
győzelmét. Ezen a héten Lukács Pálnak 
és Petrovich Szvetiszlávnak nyújtják leg-
többen a pálmát. 

Lukács Pá/ huszáruniformisára a «Név-
teler. várban» 26-an szavaztak. A huszonhat 
pályázó «Színészeket Utáló Leányok» egye-
sületében tömörültek és nevükben Lesáck 
Ibolya elnök irt egy nagyon kedves leve-
let a Színházi Élethez. Itt közöljük a levél 
szövegét az eredeti helyesírással: 

Kedves Színházi Élet! 
Alulírottak ezenel kijelentjük, hogy 

mi nem vagyunk hálátlanok, hogy a be-, 
teg, szép fiukiól megfeledkezünk. A 
kcsztfmös kedvenceinket soroljuk fel 
és kérjük a szerkesztő bácsit, hogy néz-
ne el nékünk, hogy ily rendetlenül és 
rosz papirosra Írunk, de az 5 perces 
szünetbe szereztük ez is egy kis pocad-
listától (I. gimnázlsta, iskolai miiszó. ) 
Az V. oszt, nevében 

Lesáck Ibolya 
• Színészeket Utáló Lányok» elnöke. 

Utóirat: 
Ha esetleg közülünk nyerne valaki az 

Elnök cimére, Lesáck Ibolya. Félünk a 
r u inától ezért tessék VI., Bajnok-utca 7. 
I. 11. alá küldeni. Ne tessék haragudni. 
Csöngetnek! Latin óra! Brr! 
A levél alatt még a következők vannak 

irva: 

«Az aranyos Lukács Pál a «Névtelen 
vár* katenai egyenruhája. Lesáck Ibo-
lya.* Lukács Pali «Szerelem vására» 
pizsáma Hatos Ilus.» «Én kérem ugy 
szeretem Lukácsot, hogy tintával irok. 

«Ö» Lukács, a «Névtelen vár huszár 
egyenruhája. Veres Klári.» «Én is a fen-
ti szavazatot adom! Szép Anonym.» 
«Nem tudok elég szép himnuszokat zen-
geni ízléses ruhájáról Lukácsról. 'A 
«Névtelen vár» huszár egyenruha. Lu-
kács imádó», »Huszár egyenruha él-
jen! Huszár Jucî.» «Petrovich szép és 
elegáns, de azért éljen Lukács, huszár 
uniformis. Sári.» «Én is szeretem a 
Lukáccs Palit, a huszár ruhába. Egy I. 
gimnázista.» «Tekintettel arra, hogy 
hely kevés van, Lukács Pál huszárruhá-
jára a következők szavaznak! Falk 
Emmy, K. IIa, Hatházy IIa, Bájos 
IIa, Grünbaum Lili, Németi Emmi, 
Goldstein Irén, Farkas Pani, Ersok Bös-
ke, Német Vilma, Köln Vera, Lövi 

-Berta, Dénes Erzsi, Szép Kató, Vég 
Giza, solymosi Sólyom I., Wéber Erzsi». 
Kezdjük hinni, hogy utálják a szinészeket. 

Petrovich Szvetiszlávra 18-an szavaztak. 
Ezen a héten legtöbben a «Lengyelvér» fe-
hár egyenruhájára szavaztak. Számszerint 
15-en. (cPetrovich-imádó 18», V. Cica, Ica, 
vLtngyelvêr /S», M. Ste/ike, P. Imre, B. 
Lola, V. Liczy, Lonczy, S. Ilonka, Gróman 
Józsn, Kiss Károly, Polgár Lala, Polgár 
Olga, Polgár Manczy.) A három Polgár lány 
ugulátszik összebeszélt, mert egyértelműen 
kijelentették: «Kár versenyezni, úgyis a 
cukros, drága Szveü fog győzni.» A «Ti-
zennegyedik» csirkefogó ruhájára ketten 
sza\cztak (tliogy is hívják? is Takács Klá-
ri.) A sport ruhára egy szavazat érkezett, 
Hatházy Ilá-tól. A\ajdnem minden pályá-
zó csókot küld miáltalunk Petrovichnak. 
At fegjuk adni. 

H a j e l l á L V Q l i t & s 
villannyal. — Szépségápolás. — Kozmetikai szerek. — 
TULIA KOZMETIKA, Budapest, Vilmos császér-ut 46. 

M l n d c n l l l t k a p h s t ô I 
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A zengő ház 
a Körúton 

Tavasz van a Köiuton is. Az aszfalton 
uçyar nerr. nyílik ezer színben a sok ta-
vaszi virág és nekimámorosodott madarak 
sem repülnek az ég felé, de a nap épp 
ugy önti a Körútra is sugarait, pazarul, szin-
te tékozolva, mintha óriási virágos mező, 
vagy rügybe pattant erdő felett ragyogna. 
De a tavaszt érzi a villamos csengője, mely 
élesebben és vidámabban cseng, mint a 
télen és a kocsiúton árva kis konflislovak 
bele-bele nyerítenek, a tavaszi levegőbe. 

Megyek végig a tavasz Körútján. A Rá-
kóczi-ut sarkán nagy kosarakban ibolya, 
tulipán, kikirics, jácint tömegek, tyeszek 
kis csokor ibolyát. Itt az olcsósági hullám 
— mondom magamnak.— Tíz 'koronáért 
vesztegetik a csokorka virágot. 

És szagolgatom az Ibolyát, pár szálat ki-
tűzök, s ugy megyek vidáman, itavaszt-
érezve a József-köruton végig. Egyszerre 
csak megbabonázva, gyönyörködve állok 
meg egy ház előtt. 

A házból zeng ki a muzsikaszó. Embe-
rek állanak a zengő ház előtt, s hallgat-
ják a muzsikaszót. Valami óriási hangú gra-
mofon játszik, egyik dalt a másik után. A 
zene megfog, huz és 'csal a kapu felé. 
Már megyek is és látom, hogy Wagner, a 
hangszerkirály palotája előtt állottam. J\z 
amerikai a-ányu és franciásan finom üz-
letből hangzik ki a muzsika szó. 

Belépek az ajtón.. Ä rengeteg hegedű, zon-
gora barna és fekete csillogásu, réztrom-
biták ragyogása szinte vakit. És itt benn is 
zeng az egész üzlet, mintha egyszerre szól-
na minden hegedű és cselló és az ezer-
féle trombita» 'Pedig csak a vevők pró-
bálgatják a hangszereket. 

Egy tagbaszakadt, nagyszerű magyar vas-
utat tárogatót vásárol. Nézi a gyönyörű 
hangszert, forgatja, vizsgálgatja, belefúj. Ér-
cesen, öblösen zug fel a tárogató harfgja 
és a behunyt szemem mögött Rákóczy kel 
életre ettől a hangtól és Bercsényi és Vak 
Botrán és az egész kuruc sereg feltámad 
ettől a hangtól. 

Odalépek a vasutas mellé. Látom, hogy 
most a »Wágner féle tarogató iskolá»-t ta-
nulmányozgatja. Nagyszerű ez a Wágner-
féle táiogató iskola. Namcsak a tárogatóra, 

de a kottára is megtanít a legrövidebb idő 
alatt. Ügyes példákkal magyarázza, miként 
keil kottát olvesni és tárogatózni ugy, hogy 
tcniíóra egyáltalán nincs szükség. Uj ma-
gyar es régi kuruc dalokat tartalmaz és 
sok más zenedarabot a tárogató ^iskola. 
Kérdem mi az ára? Marminc korona mind-
össze. 

Alcst egy fiatalember vonja magára fi-
gyelmemet. Csomagot cipel hóna alatt. A 
csomagban egész halom régi és törött hang-
lemez van. Ez a fiatalember nem vásárolni 
jött, hanem — eladni. A Wágner cég az 
anyaghiány miatt kénytelen vásárolni régi 
és törött hanglemezeket, melyekből aztán az 
uj nagyszerű lemezek készülnek a leg-
rrisebb slágerekkel. Olyan árat kap a fia-
talember a lemezeiért, hogy eszébe sem 
jut alkudni. Egész halom pénzt tesznek elé. 
Gyorsan zsebredugja a pénzt, s büszkén, 
mint egy vagyonos ur távozik az üzletből. 

Egész sereg ember van laz üzletben. 
Egyik «Béke» tölcsérnélküli beszélőgépet vá-
sárol, másik az édes szavú mandolinok közt 
válogat, haimadik szájharmonikát vesz, ne-
gyedik zongorát, cimbalmot néz, okarinát 
vesz egy fiatalember, sokan hegedűt vásá-
rolnak, mások trombitát, sőt iskolákat is, 
mert az is kapható a Hangszerkirálynál. 

Ä legérdekesebb egy alig tizennyolc-husz 
éves fiatalember, aki varázsfuvolát vesz. R 
finom acélbronzhangu varázsfuvolát néze-
geti, forgatja, belefúj, áttanulmányozza a 
használati ulasitást, aztán egy-kettőre már 
játszani is tud. Csodálatos, szinte hihetetlen, 
de igy történt. R fiatalember fizet és trom-
bitálva hagyja el a boltot. Megyek utána. 
R napsütésben emberek állanak a József-
kőrút zengő palotája előtt és mindenkinek 
mosolygós az arca és hallgatja a muzsikát. 

Ilyen a tavasz a Körúton. 

D'Orsay, Roger-Gallet 
Coty, Houbigant, PARFÖMÖK 

és kozmetikai különlegességek 
KOSZTELITZ KÁLMÁN. V.. Dorottya-u. 12. 

K L E I N S Á R I 
í ű z ő k é s z l t e 

BUDAPEST, V., UPÓT-KÖRUT 17. 
To i l e t t e é s u e g l i g é í t í z f i k e l a 
l e g j u i á n y o s a b b á r o n k é s z í t 
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HA£CÓ, M l V J S Á G ? 

A „Haidé" cimü darab folytatá-
sát, he lyszűke miatt, a jövő számra 
hagytuk, 

AZ UJ KÖNYV LEGÚJABB SZAMA. 
Bécshen, megbecsülhetetlen szolgálatot tesz 
a nemzeti magyar kulturának Lázár Miklós 
nagyszerűen szerkesztett folyóirata az Uf 
Könyv, melynek most jelent meg legújabb 
száma. A magyar irodalom és tudomány 
legjelesebbjei irtak ebbe a számba érde-
kes cikket, novellákat, regény és színdarab 
töredékeket, verseket és más közleménye-
ket. Rákosi Jenő uj Velencei Kalmár fordí-
tásának két részletét is közli az Uj Könyv, 
valamint azt a két eddig ismeretlen Cso-
konai verset, amelyet Tábori Kornél ku-
tatott ki a bécsi udvari levéltárból. Lázár 
Miklós Uj könyve elejétöl-végig lebilincse-
lő, érdekes olvasmány. 

A KÍSÉRTETEK rendkívül érdekes sze-
reposztásban megy szombaton este a Bu-
dai-SzinkÖrben, a menzsben Oswaldot Gel-
lért Lajos, Alvingnét Bánóczyné, Reginát pe-
dig Tolnai Lola, Tanay és Hevesi igen 
tehetséges tanítványa adja, egy megjelenés-
ben és hangban egészen újszerű és érdekes 
színésznő. Tolnai Lola különben legközelebb 
a Vörös talár Jeanette szerepében lép föl 
Budán. 

PAKOSI SZIDI SZINÉSZISKOLAJANAK 
növendékei Hervé operettjében, a *Z.;7i»-ben 
vizsgáztak. Az ügyes együttesből Philippi 
Irén tűnt ki közvetlen, kedves játékával és 
Barna Sári, aki ratinirtan játszott. De di-
cséretet érdemelnek Lantos János, Papp 
Mariska, Hubert Gy., Boross László, Szabó 
Józsa, Kaiser x., Baday Imre és Csolnaky E. 
Dr. Farkas tanár nagyszerű munkát végzett. 

A DEBRECENI SZÍNHÁZI HÉT dr. H. 
Simon Erzsébet heti lapja, a legrégibb nagy 
elterjedtségii, illusztrált társadalmi vidéki 
lap, állandóan kapható a Színházi Életnél. 

A BESZÉDMUVÉSZETI ISKOLA növen-
dékei szombaton vizsgáztak A dolovai ná-
bob leányában. Holló Lajos, Sipos Piroska, 
Mischák Magda, Buchstabier Róbert, Ko-
vács Báty, Hajdú László, Schmidt Mátyás, 
Török György, Ragály Elemér, Krizsanich 
Béla, Német Ferencz és Danieló Dániel 
tehetségesen játszottak. 

A VÍGSZÍNHÁZ SZINPADAN szerepel a 
«Ki inéuc» mindegyik előadásán a legújabb , 
találmányú Sternbcrg-jéle «.Salon-Etofon, 
Etofon-Salon, Rákóczi-ut 60. 

100Í*)0-níl tdbb magyar, német, francia, angol köny\ 

Ü t y f • K V - Z T - - * 
- i ^ r j r -UDF.- OR CSX i n T/ÍOJXS0r>02 

V a c u u m é s S u l f i d V á l l a l a t R . T . 

Teiefon^dm 4-Qi Buáapesí, VI., DalnoK-u. 11-13 
t Szőnyegmegóvás, lakástakaritás, féregirtás, szoba-

Alaptőke : 1,500.000 kor. festés, mázolás, tapétázás a legizlésesebb ' -Iben 

O l c s ó b b l e t t a ß a n g s x e r ! 

T E R N B E R G 

Zene-paloláffiba n 
UúUóc3i-ut 60. S3. 
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SxérUesxtöl O j e n e í e l c 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosi-
íúst 5 színházi vonatkozású kérdésre. Kézira-
tokat, rajzokat nem adunk vissza és azok 

megőrzésére nem vállalkozunk.) 
Corso szépe. 1. 1894. január 1-én szüle-

tett Budapesten. 2. Nem. — Böncike. Az 
előbbi üzenetben felelünk. — Románc. 1 
30. 2. A színháznál megmodják. 3. Erzsébet 
körút 24, miután a levele már nem éri Arne 
rikában. — M. M. Nem ir. — L.-rajongó 
1. Miskolcon született. 1896. október 25 én 
2. Már gyermekkorában játszott a színpadon 
miután szinészszülők gyermeke. 3 2 év óta 
— Mátyásföld. A .Színházi Élef-ben a 
nem előfizető olvasóinknak is mindenkor 
készséggel szoktunk válaszolni 5 színházi 
tárgyú kérdésre. — R ó / s a . 1. Rózsahegyi 
Kálmán iskolája, VIII., Népszinház-u- 22. 2, 
A »Színházi Élet" egynegyedévi előfizetési 
ára K 125. — «Gyengélkedni» — ezt a kife-

jezést használja a „Magyar Hírmondó" a 
gyenge színészre. „A minap egy Tanétsos 
nevü" vig Darabot játszott a Társaság. Tsu-
pán egy személly gyengélkedett, a ' többek 
mind igen jól játszottak" — irja 1793. szep-
temberi 24-iki számában, a 455-oldalon, Ko-
lozsvári tudósítás alapján. — B. I. Leghe-
lyesebb volna, ha valamelyik szinésziskolába 
iratkozna be, vagy pedig vidéki színtársu-
lathoz próbálkoznék elszerződni. — Cotio« 
í anus . 1. Aradon születelt 1885 május 11-én. 
2. Nemzeti Színház, 3- Jelenleg szabadságon 
van. - Lélekidomár. A Nemzeti Színház-
nál megtudható. - B. L. 1. 1894. január 
1-én született Budapesten. 2., 3. Vallási kér-
désekre nem válaszol a .Színházi Élet," — 
Sárga rózsa . 1. Bécsben. 2. 1884. április 
26-án született Kiskeszin, nyitra megyében. 
3. Előbb Szolnokon játszott, 1903-ban. 4. A 
szolnoki újságokból kikereshető. 5. 1881. 
november 18-án született Budapesten. — 
fiveqedi t áncosnő . Kertész Tódornál. — 

Hamis fogakat 
platinát 
Ékszert 
Hranyat 
gz üstöt 

* 1 - Szőrmék, íélírul\áR Hamis fogakat 
platinát 
Ékszert 
Hranyat 
gz üstöt 

N d M g m jfrfi S i j f j c ® _ »mi« o. a. [ n és szőnyegek 
Hamis fogakat 
platinát 
Ékszert 
Hranyat 
gz üstöt 

£ cö •m CM 
S- EJ « r 

megóvása biztosítással és jőtáilassal 

Telefen hívé- B O D N Á R J Ó Z S E F 
szám: 165-53. szűcsmester, V., Nádor-utca 15. szám. 

Hamis fogakat 
platinát 
Ékszert 
Hranyat 
gz üstöt A II iiiaii'^l «H-CB "" ® 

F É R F I É S NÖI CON-
V FECTIO OSZTÁLYA 

A L0KD0NI 

Cigarettatárcát 
dísztárgyakat 

« iiin7 t; g> « 

S SereraSES » 
F É R F I É S NÖI CON-

V FECTIO OSZTÁLYA 
A L0KD0NI 

MAISON HÉIIAV Ä ' Ä 
, L ó n y a i - v . 

THE ANBL0-HUN9ARIAK CORPORATION LIMITED 
•ABYARORSZÂai VEZÉRKÉPVISELETE 

BUDAPEST, VI!., D O H Â N Y . y . 1 2 . 

szabni. Mindenki saját ruhá ján ta-
nulhat. Kurzus kezdőd ik május 1-én. 
Ugyanitt jutányos áron készítünk 
eiegáns angol és francia ruhákat . I 

aranyat ezüstöt, platinát és 
ékszert legmagasabb 
napi á rban veszek 

SINGER J., Egyetem-utca II. Telefon I24-2I. 

Brillions! 

Brilliánsokat, gyöngyöket, régiségeket 
mindenkinél d rágábban vesz 

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

H Í M 
végleg eltávolít B A C H M A N C I 
kozmetikai intézete. M i n d e n n e m ű 
szépséghibák kezelése, szeplöeltávo-

litás, ráncok kisimítása, arcgözölés és arcmasszáz» 
jutányos bérletben. B u d a p e s t , VII., A l m á s é v-u. •»• 

K f f i B E K HE i H H f e H S V Szőrme-, szőnyeg-
S&M fPÊ M B y poroló, megóvó, szőnyeg-
H g mÊ H i l mosó és javitó-intézet. 
i M M m l M » L a k á s t a k a r i t á s . 

" paaioDeeresziesesiereg-

Ulli.. Nop-utcö 29. Telefon: József 3-86 M,,i£ÏMii,iiii 
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Ssin&tíissi r e f t v é n y ünlf inff lr lvNfyflt ondulációval. manikür, szépség-Iiuiyyiuurunui ápolás és archajszálak eltávolítása 
legradikálisabb módszerrel. Mérsékelt árban elsőrangú 
munka. — Tanítványok teljes kiképzésre felvétetnek 
S Z Á N T Ó N É , BUDAPEST, HORN EDE-UTCA 12. SZ 

i zabni, varrni tanítok magantanulásr. 
lannkönyvem kapható. Varrónőknek, tanító-

nőknek Külön tanfolyam. n p i .ImAI 
k a r o l y - k ö r u t 10. B. seiger Eleinél 

x o i mxj re a K : A r r 
m ü v é i z l e s e n a l a k i t m o d e l l e k s z e r i ü l . 

FÜREDI BÉLÁNÉ angoi, francia női divatterme. 
Kossuth-Lajos-utca J j 

Megfejtési határidő 1921 április 23. 
A megfejtést lapunk 1921. évi 19. számában 

közöljük. 
A Színházi Élet í921. 15. számában közölt 

rejtvény megfejtése : ,Karfelvétel" 
A megfejtők között a következő dijakat sor-

soljuk ki : 
i. dij : Egy doboz „Fioris" csokoládé 

bonbon 
II. dij : Egy kotta 

Iii. dij : Egy fénykép 
Helyesen fejtették meg 502-en. 
Az első dijat Klein Janka (Visegrádi-utca 

15. I. 23), a második dijat Nagy Piroska 
(Teréz-kőrut 3), a harmadik dijat Kelin Ró-
zsiké (Erdő-utca 21) nyerték meg. 

Szerkeszti : 1NCZE SÁNDOR. 
Kiadja £ .Színházi Élei* r.-t 

Az elegáns világ cipőkrémje 
Gyhrtja : Herczeg Giza, V. Bálvány-atca 1b 

S z e p i ó R , M á j g o i t o k 

stb. ellen Dr. OROSS arc-
kenőcs és szappan 
békeminőségben újból kapható. 

Főraktár : Dr. Török József rt. gyógy-
szertára , Budapest, Király-utca 12. sz. 

Kényelmes, jó 
szabásuak a THERAPIA FOZŐK 

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

MŰVÉSZNŐK FIGyglMÉBE! 
ugy konyhaedényekért forduljon László Kálmán 
konyhaedény különlegességi céghez a Király-
szinházzal szemben, hol most 10% enged-
ménnyel szerezheti be a konyhaedényeit. 

megjavítja félcipőben hordhatóan a 

TERÉZVÁROSI M R O T A J A V I T Ó 
Király-u tea 80. (Királyszinházzal szemben 

Tei@fe»en is megrg^äitheil 

A Z UJSÁG-ot 
Telefonszámok; József 16-26. Józeet 13-35 








