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KinpJc kn<5-7nnipk ? ‘Н5У 51 jövőben égy kis szemrehányásféle1\1I1CI\ i\.Uí>Z,UIjjcrv . . . .  kalapbiccentéssel üdvözlőd az illetőt. Itt
Azoknak írom, akik sem a kalap- már megint baj van, mert ezt a szemre- 

juknak,sem az ismerőseiknek hányást a terhedre Írja. Észreveszi, 
nem veszik semmi hasznát . . . anélkül, hogy észrevenné, hogy a múlt

kor nem vett észre. Ne vedd észre! — 
Súlyos probléma, amelylyel feltűnően Ma csak „elfordította a fejét“, akkor ez

kevesen foglalkoztak eddig, még gondo- a jobbik eset, mert egygyel kevesebb
latban inkább, de Írásban alig. Szép lett azok száma, akiket illik észreven-
Ernő régi „Az Fst“ cikkei között sárgul . nőd.
egynéhány sor: a köszönő Halászról. Ez A legutolsó és leghálátlanabb dolog a
a Halász, taktikai okokból-e, de min - visszaköszönés. Mert:

(lenkinekköszöni. Mikor meghalt sze-  ̂ 1. aki több, mint Te vagy, az csupa
gény, akkor sem keltett semmi feltüjjf udvariasságból köszön előre s ezzel a
nést. Egyedül a megfigyelő Szép Fim*v»■/“'tónykedésével is csak a saját egyéni ki
vette észre, hogy az egyetlen , aki Valóságait legyezgeti a kalapjával az or- 

denkinekköszöni: — !! elehalt. lMinden-4w,‘*̂ Yod alá; 
kinek köszönni tehát hálátlan dolog. 2. aki kevesebb, minit Te vagy, azt

_  Dobjuk a sarokba az illemtan ide- már nem  illik észrevenni. így szerzed a
vonatkozó kötetét, amely még, a kalap- legtöbb ellenségedet, mert nálad na-
lengetés időtartamát, az ezzel járó gvobbnak lenni nem kitnszt s ha az
gesztusok közötti disztinkciókat is ki- „előreköszönő“ véletlenül föléd kereke
cirkalmazza, mert a mai napig sem szii- (|ik, olyan fenhéjázóan köszön
letett meg az a Halász, aki senkinek sem bogy arról koldulsz.
köszön. Ez a Halász lenne a' mi vezé- 3. aki körülbelül egyenrangú Veled,
rönk, a mi ideálunk. Ki szerel ma kö- az úgyis a köszönésedet. Az ilye
szűnni? nőkkel szemben légy tartózkodó és má-

X. Író ur, vagy Y. művésznő jön sodpercnyi pontossággal köszönj ugyan
szembe Veled. Mindkettőnek illik: előre akkor, mikor о. a legnagyobb dlet-
köszönni. Már most vagy észrevesz, bőségekkel illet 'persze csak úgy lefele,
vagy nem. Ha észrevesz, akkor olyas- . Ciyi eletem legsivarabb tapasztala
mat érzesz, mintha boldogítani akarna. a,t írtam le. Azt hiszem, abból szar-
Visszaköszön. Na és? Ha a szivedre ve- n]â nanâ  .a legnagyobb bajok, ha a ci-
szed azt, hogy észrevett, a szived elfa- 'delejben is rangjelzések alapjan udvö-
csarodik afeletti bánatodban, hogy m ég zolnek egymást az emberek. Akkor is

m indig lenéznek. Ha nem veszed a szi- csak az"kaí köszöntének akik
vedre, hogy Így vesznek észre, azt őkv >
veszik észre. (Azt veszem észre, hogy Ismer sok. őszinte embertársaim. Ne
kezd a dolog veszélyessé válni.) Min- köszönjünk egymásnak; nincs benne
deliképpen az a jobbik eset, ha nem ve- ' , , . . ,
szik észre a köszönésedet. Nekem például: — nincs semmi ko-

... . .. szonni valóm. — Meglesznek?Mar most: vájjon szorakozottsagliol
tette-e. avagy elfordította a fejét? Miért Köszönöm:

nem  vett észre? Ha szórakozott volt. K alm ár T ibo r.
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Sándor Erzsi 
kamaraénekesnőnél

-Sándor Erzsi kétségtelenül a legna
gyobb és legnépszerűbb magyar énekes
nő. Hangjának csengése és koloraturája 
olyan, amilyen kevés van az egész vilá
gon. Sándor Erzsi nemzeti biiszkesé 
giink, oly név, amely külföldön is jó- 
hangzású és oly tehetség, akit már nem 
lehet kritizálni. Es ezen istenadta kivá
lóságok melleit egyik legszerényebb, 
legkedvesebb és legközvetlenebb tagja 
az. Operának. Ezért van az. hogy Sán
dor Erzsinek csak tisztelői vannak, 
irigytől nincsenek.

Két szempont vezetett interviewom 
megírásánál. Hirt akartam adni legköze
lebbi szerepeiről, másrészt most, amikor 
mindenki külföld felé gravitál, érdekelt, 
mik a kamaraénekesnő tervei.

Készülő szerepeiről a következőket 
mondta Sándor Erzsi:

—  A hátralevő szezonban való szerep
léseimről —  minthogy az Operában 
igazgatóválság van —  csak azokról in
dok beszélni, amelyek Ábrányi igazgató 
nr tervei voltak:

Először is „AriadneNaxosban“ felújí
tására készülnek és ebben 
balletlány szerepét játszom. A valódi
operaházi közönség számára premier 
lesz ez az előadás, mert a proletárdikta
túra alatt került először színre, amikor 
a megszokott operai publikum távoltnr- 
tolta magát. Énekes és táncos szerepem 
van e darabban, amelyre rendkívül 
kedvvel és szeretettel készülök. Mon-
hatná|n egyik legkedvesebb .szerepem 
lesz a Zcrbinelta. tStrauss Richard ezen 
darabban, amely a klasszikus és modern 
zene keveredése, irta meg legnehezebb 
koloratur áriáját, amelybe már sok
nagy énekesnő bukott bele nagy nehéz
ségei miatt.)

Második uj szerepem a Nürnberyi 
bábu lesz. amelynek főszerepét fogom 
énekelni. Az előadás alkalmasint jóté- 
k on у célú lesz József főherceg akciója 
javára. Es ebl>en betétként «*1 (ogoin
énekelni legkedvencebb .szerepemel: 
Dinonth árnyék jelenetét, meri sajnos, 

több akadály miatt Dinorah az idén 
aligha fog színre kerülni*

Ugyancsak tervbe van véve a mi sze
gény és az élet rettenetes gumijaival

annyira küzdő nyugdíjasaink javára a 
( ’oriu 'oillei b á r á n y o k ,amelyben a leg
nehezebb feladat nekem jutott. Serno 
lettől játszom a nagyhírű Serpolettóa 
után.

Még egy igazán nagystílű művészi 
feladat volt az idényre tervbe -е й .  /•'<- 
(/ara lakodalma.Az igazgató ..Su/.annet"
osztotta ki nekem, a grófnőt a Sevillai 
borbélybeli kedves Rosina szerepem 
folytatását Medek forj » énekelni. Az 
igaz, hogy házasságál an Rosin 1 nagyon 
megkomolyodott. Ezen uj szerepek mel
let persze sok régi szerepemre való ké
szüléssel vagyok elfoglalva. Mert egy
szer a Sevillai borbély, másszor a Don 
Jouan és Traviata próbái kötnek le . .

Szinte csodálatos az a munkabírás, 
amellyel a sok nehéz feladatot vállalja 
Sándor Erzsi, fis még hozzá hogyan 
vállalja. Minden alakítása, bárhol is le 
gyen az —  az Operában vagy a hang
versén у dobogón —  a legprecízebb, a 
legtökéletesebb. Pedig igen gyakran 
egy-két nap alatt kell uj melódiát ta
nulnia. Nagy zenetudása és abszolút 
muzikalitása elhárítja ilyenkor az aka
dályokat és művészete mindig egy forr 
mán hrilliá.nsnn tündöklik.

Még egy kérdéssel fordulok a méltó- 
sáíros asszonyhoz: Kapotl-e külföld* 
ajánlatokat (és foglalkozik-e valamilyen 
külföldi tervvel? л

Kaptam külföldi ajánlatokat 
válaszolja —  azonban nem szívesen be
szélek. bizonyos mértékig diszkreditálv.i 
vannak (»zen hírek, csak annyit mond
hatok. hogy én. aki az annyit szenvedő 
székely fajból származom és aki most 
talán még jobban ragaszkodom a hazám
hoz. amióta székely testvéreimet elsza
kították. csak akkor mennék állandó 
tartózkodásra külföldre, ha itten nem 
találnám meg munkaköröméi. Kétszeres 
kötelességemnek érzem ezt ma, hogy a 
may у a r kultúra szolgálatában marad
jak. imert úgy érzem, hogy ma több, 
mini pusztán ;i kultúra szolgálata ez. 
nemzeti kötelesség is. Azt azonban el
mondhatom. hogy készen állok a Rigo- 
lettoval, Travialával és Szevilllai bor
bél у lval olaszul, a Mignonnal és Lak
úiéval franciául.

így beszeli a legnagyobb magyar 
énekesnő és hozzátehető: a legnagyobb 
magyar asszonyok egyike. Mert igenis 
kettős érdem ma. amikor mindenki.
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akinek egy kis tehetsége és alkotnia van 
rá, ittluigyja ezt az agyon tépett, agyon
sanyargatott országot. Ki képviselje ak
kor itthon a magyar kultúrát. Nem oko
zom egyedül a művészeket ezért. ■ 
gyen* rajta a magyar állam, hogy ne 
kelljen legjobhjainknak elhagyni azi 
országot, de vegyenek példát a magyar 
művészek is Sándor Erzsitől és ha egy 
kis nélkülözés és szenvedés mellett is —  
de tartsanak ki a magyar művészet mel
leit. Csak igy lehet és lesz ismét nagy a 
magyar kultúra —  méltón régi nagy hí
réhez.

Kun '

Amint ez már husvétkor 
szokás:... körkérdés

Ne haragudj, Tiborkám, könnyű né
ked1 főszerkeszteni, turkálni a zamatos- 
nál zavarosabb kéziratok között, mi pe
dig találjunk és tálaljunk ki jobbnál 
jobb öt-, hat- és hétleteket.

Nagyon örvendezni méltóztattam, mi
dőn megbíztál, csináljam meg a szín
házi lapoknál szokásos (mi az, hogy 
szokásos: —  agyoncsépelt) körkérdést a 
megfelelő körfeleletekkel egyetemben. 
Amint a közmondás tartja: szerkesztő 
tervez, munkatárs végez. írjak, de mi
ről ?

'Megírták már. (nem tudja senki, 
hányszor), hogy amennyiben az ünne
pelt művésznő borjufricandót va
csorára, miért kés el pont egy hét múl
va a próbáról, avagy milyen hózedlit 
kegyes viselni a nevenapján, nemkülön
ben ki vala az első férfi, aki iránt leg
első ízben piátói módon megszerejine- 
sedejt, azonfelül mit szeret jobban, lo
vagolni, vagy banánt rágni, nemfeledve, 
hogy kiválasztatták már vele leendő 
sírhelyét, ahol a körkérdésbe bekörfele- 
letezeit kedvenc virágja alatt örök, szín
házi lapok riportereitől meg nem zavart 
álmát aludnod ja.

Megírták már, hogy a nagynevű mű
vészeknek ki a kedvenc szobafestőjük, 
kinél svejfoltalják a hózentrágerükel, 
valamint hol tanultak meg késsel és vil
lával rendesen bánni, szeretik-e éhgyo
morra enni a mákosrétest káposztafel
téttel, melyik futballcsapatnak drukkol
nak és melyik újság az. melyet egész
ségi célokból a többi felett előnyben ré

szesítenek és hány órakor fekszenek le 
Karácsony napján és nagypénteken.

És igy tovább a végtelenségig, ugy- 
annyira, hogy nekem nem maradt egyéb 
körkérdésem a következőnél: Mondja 
drága művésznő, avagy művész: milyen 
ősszeggel volna hajlandó megváltani 
örökre a húsvéti ringlis
nyöreit•>

Nem tudom, kedves Tiborkám, kö- 
rülloholjam-e ezzel a várost? Mert ha 
akarod, megcsinálom. De ha reám hall
gatsz, nem hozol húsvéti kördumál és 
az olvasó hálásan sóhajt majd fel:

— Hála Istennek, végre egy színházi 
lap, amelyet érdemes . . .

Pardon, tévedés, nyájas olvasó, azért 
mégsem érdemes olvasni!

Ugy-e, Tiborkám? Jancsi.

A  Cigánygrófné
úgynevezett „magyar“ nótája
Mert i»/ az! Az bizony! Hogy asszongya, 

hogy aszongya:
„Kivert kutya a bubánat Pomázon“ .

Ez a (ugánygrófnő című operett line к egyik 
;tata. Mr.gvar dala. Szövegét elkövette: Ku
linyi Ernő. Énekli Charlotte kisasszony.

Dehogy akarjuk Kulinyi Ernőkéi к igái - 
nvolni. Elég szép tőle, hogy a ixíltozott vi
szonyokra való tekintettel egy magyar nóta 
is került tolla hegyére. A népi élek megnyilat
kozását mindenki ott keresi, ahol találja: 
igaz viszont, hogy aliol keresi, ott találja. 
Kulinyi Pomázon kereste — oda villanyos
sal lehet kimenni —  és meg is találta. Sőt 
valószínűleg olyan hevesen kereste. hogy 
Poináz miiérlő honfiúi kiverték a faluiból, 
mint egy kutyát. Esetleg akikor írhatta bu- 
l áiiatáhln eme örökszép sorokat a falu vé- 
<л'п: „Kiveri kutya a bubánat Pomázon".

A második sor a nép tőikét ekép festi:
„Asztibor kell, hogy az ember elázzon“ .
Hogy kerül az aszubor Pomázra ( Ott te 

rém talán az operett fa tövében? Mikor lesz 
az operettfa szürete?

Kulinyi Ernő tehát, mint etnográfus, meg
bukott. Mint operett inV? Ami késik az nem 
múlik, mondja egy régi közmondás, amit 
még Pomázon innen is ismernek. Hahérn

No né
mit gondolt Szenes Bandi Divat-nlszcr- 
kesztö ur% hogy eszébe jutott b. lapjában Kal
már Tibornak húsvéti üdvözletét küldeni ? 
Annyira fontos személyiségnek tartja . . . .

— ..............Kalmár Tibort



4 B O H É M V I L Á G

Minden főszerkesztőnek, kivétel nél
kül, az a v é l e m é n y e , hoyy a mun
katársak örüljenek, ha az ő Ír
hatnak. Ez a vélemény azonban 
esik a közvéleménytől; például 
is, beszélgetés közben, az mondja egy 
barátom:

—  .V o, hallod,az a egy 
utolsó lap.

—  I)e k é r l e k , sértés akar ez lenni'?
—  Dehogy!
—  Hát miért mondod akkor?
—  Micsoda lap az, amelyiknek a fő

szerkesztője a Feld-szinhszínész?
—  Nem hiszem! Bizonyítékot kérek!
Odavezetett egy és

tényleg: Kalmár Tibor.
Elszédültem. Két ellentétes vélemény 

harcolt meglepett 'agTudtam
ugyanis, hogy Budapestene néven ö az
első és egyetlen. Tehát vagy . . .
(datt sértőkkel fedett élőlény ért emlő), 
amiért eltitkolta előttem színházi 
replését, vagy nem ő az.

Rohantam végignézni azt az he
lyet, ahol főszerkesztőm ilyenkor tartóz
kodhat, meg is találtam a Li
hegve leadom a tippet, rohanunk a 
d(‘faoszlophoz és ö is

Kanári miniszter--------  Tibor,
mire ájulton dőlt erős karjaimba.

Konflist intettem, amely két láda 
bukóért és négy operajegyért 
volt befogadni rozzant kebelébe. Es ro

bogtunk év s gyengéd váltamra dőlve a 
már felocsúdott, de még fő
szerkesztő ur,a Matyirányába.

Árva a ház, nincs előadás, hezárva 
minden, csupán (t színészbe járónál 
latszik:
__ Cigaretaa,trafikdohányból

retaa!
Megszámoltam, van ilyenkor valaki

a színháziakból'
—- Igen, én!
— Mi itt hm, hm Ön?
—  Színművész vagyok!
—  Nem ismeri véletlenül Kalmár Ti

bort?
—  Én vagyok!
Olyan érzésem támadt. 

önagysúgónak metamorfózisa kezdetén, 
viszont Kalmár főszerkesztő ur nekiron
tott az ál-Kalmárnak.

—  ö n  visszaél és itt kitört belőle
az elfo jtott vígjátékira —  söl összevisz

szaéla nevemmel.
,\z alteregonakközel egy be

szédet tartott. Megfenyegette 
nak maszkírozott öngyújtójával, 

nyörgött, ecsetelve amúgy rémsok ba
ját, amihez most egy másik Kalmár Ti
bor is járulna.

Azonban ez mind nem használt. Büsz
kén mondhatom, h én nem lettem 
v<dna ott.Kalmárt
konoksága. .1 z folyton erősködött, hogy 
ö olyan művészi használhat,
amilyen neki ióles. <Xem esik: 

kor léptem elő é n . N y á j a s a n
Mondja, uram. van önnek hatósági 

engedélye a Kalmár
— Nincsen!
—  Nos, ha nincsen és hangom zord

lett —  fe jelentem önt nélküli
kalmároskodásértés követelni fogom.

hogy ezért Hajmáskérreinternálják!
Ez hatott. Megígérte, hogy 

a jogtalanul elbitoroltnevel és ezentúl 
igazi nevén ( valamiKrammer László
nak hívják) fog működni.

Hálából, amilyen elintéztem e sú
lyos affért, főszerkesztőm írást adott.

hogy a húsz cigarettát, három
hete tartozik, záros határidőn belül eset 
ley megadja.

Elgondolom néha 
vájjon
köztársasági vagy királypárti a ' 
Bomba?
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Télikert
(A  karkötő)

Kiéget találgatták már, Imgy ki vette 
meg a 'I'élikcrtel, nem is olyan fontos 
az momentán. Lényegesebb, hogy a Té
likert áprilisi műsorával és kitűnő tár
sulatával a szórakozni vágyó közönséget 
teljesen ki fogja elégíteni

A műsor főszáma Akarkötő  cimü 
énekes bohózat, melyet idegen eszme 
után. Kalmár Tibor irt.

Heeskereki .lakab tanácsos
meglepi egy karkötővel a művésznőt 
(Tisza Karola), aki visszaküldi az aján
dékot. Uecskereki nem meri amúgy is 
léttékenv nejének (MeHajnal) 
adni. hanem az Amerikából visszatéri 
pórlegénv (Simái) segítségével sógorá
hoz, a természetbúvárhoz ( jut
tatja el, aki feleségének (Antal Erzsi) 
adja. Eközben megérkezik a fürdőhely
re a színésznő huszárfőhadnagy vőle
génye (Sugár), aki a dolgot kikottyantó 
helyi lapból mindent megtud. Nagy bo
nyodalom származik, végre azonban 
rendbejön az egész karkötőhistój-ia.

Az említetteken kívül jó volt kisebb 
szerepében /farmosKató és 
Ilonka. Öt frappáns ének- és láncszám 
tarkítja ;i darabol: valnmennvi eredeti

Sl'OÁK ü Y l’LA

HAK.MOS K A T Ó

angol és amerikai szám, szövegüket 
Kalmár Tibor irta. A darabot Stella 
(ívnia a tőle megszokott körültekintés
sel rendezte, a karmester a kiváló 
ger Alfréd, az Operaház volt karmestere.

Ezen a kacagtató vígjátékon kívül 
néhány elsőrangú artistaszám egészíti ki 
a műsort.

SIMÁI ISTVÁN
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Primadonnák és jóizlés
»

Legtöbben úgy tekintik a színészetet. 
Inéin vitatom ezúttal igazuk voltát), mint 
az élet idenlizását, az élet szépségeinek 
hatványra emelését. így születtek meg. a 
közízléshez idomultan: az operettek, a 
bohózatok és egyéb könnyűfajsulyu szin. 
pacira szóló termékek. Így természetesen 
a ruháknak is ragyogóknak és pompázók 
mik kell lenniük» Rendben is volna ez. 
ha (etlekintve az egyéb gazdasági oko
kat. csupán a színészek helyzetét tartva 
szem előtt) nem élnénk ilyen kétségtele
nül súlyos, a színészet történetében pél 
dállanul idegekremenő időket.

Nem fejtegetek száraz témát és nem 
próbálok szólamokkal hatni, de az ese
mények beszélnek. Azt irta a múlt he
ten egyik színházi lapunk, hogy Lédák 
Sárinak a C'.igánvgrófné különféle toa
lettjei csekély 120.000, azaz ird és mond 
egyszázhúszezer koronájába kerültek 
\em törődünk a füst leien gyárkémé
nyekkel. sőt még az éhező tisztviselők
kel sem. csak valami émelygésféle fogja 
el önkéntelen az embert, ha a soknullás 
számok mellett megjelenik a képzele 
ben a Nemzeti Szinhá* művészei
nők gázsija.

Azt mondják, az állam kötelessége se 
gikni mii’denképen a Nemzeti művészein. 
Hogyan szabad, hogyan lehet, hogyan 
tudnak ilyenkor annyi pénzt még csak 
nem is művészeire, csak a művészei 
arca alaltelpocsékolni és ráadásul ezl
a qualifikálhatatlan cselekedetet dicsőí
teni?

De nem akarom ezt az alkalmat ki 
használni éppen Fedák ellen, koránt 
sem az ő támadására Íródnak e sorok. 
Kpj) ilyen bűnös ebben az ugylátszik 
hünhődé4télküli bűnben a többi prima
donna is: Pécliii Erzsi, Juci. Ko-
sáry Eiiunv, a kabaré .sanzonettek: 
kény Ilona, Németh Juliska és a többi.

Barbárság volna tőlem azt követelni, 
hogy mindent elhagyjanak, ami szép. 
ami mutat. Nem! Azt azonban maguk 
a művésznők is beláthatják, hogy mikor ’ 
férfi-kollégáik a ki- és visszafordít
ható ruhák problémáján régen túl 
vannak, akkor talán ők is kezdetnék 
a ragyogást ilyenféle alapra fektetni. 
Hol áll az, hogy az előbb említett mű
vésznőknek esténként f>— 8- 12 ruhában

kell a serdiiltebb ifjúságot elkápráztat
ni. Nem olyan nagy probléma ez: kevés 
jóakarat, valamivel több erkölcsi érzék 
é. már meg is van oldva.

Akkor nem történhet meg a követ 
kező akár hiszik, akar nem igaz 
eset. Találkoztam ma egy neves művé
szünkkel. akinek felesége a szépruhások 
kategóriájába tartozó művésznő. Nem 
panaszkodott, csak mutatta a vacsorát. 
Iszégyellem leírni) szalaládét. amit ép
pen haza vitt. de kedves nejének havi 
ruhaszámlája úgy 20.000 korona körül 
vacillált. Mit tegyen szegény nő: ö nem 
csinálhat uj divatot! Л ruháit ellenőrzik 
a színházi 1 aipok, a vacsoráját nem!

Fehér

Felhívjuk
a pesti színházi közönséifet. hnr/if и darabokul 
т е;felelő kritikával nézze nét/it/ és ne dűljön 
he a Ida kor ók tapsainak.

a: ördötjöt a pokolból annak hizoniplasárn. 
liofjif sem I let fed us difii Iára. sem Molnár Fe
rmere nem hasonlít.

az Andrássif-ulon szereplő Lahnda és Keeset/e 
urak h. /liftjeimet Feld Mai ifi sziniyaztjuló 
arra, akinek ezen a héten jól mei/ij.

A jövő in ü vészeiének l aria 1 ma. a hogy a n
én képzelem, min Jen izében el fog ülni a 
maiétól. Nem a kizárólagos érzelmek, nagy- 
ravágyás, pesszimizmus, undor és érzékiség, 
hanem azoknak az érzelmeknek kifejezésé
ből fog állni, melyekei az az ember érez.
aki úgy él. mini a lobbi ember és melyek 
korunk vallásos öntudatán alapulnak és ki 
vétel nélkül minden emberiül megközelít - 
hetük. Tolsztoj.
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A  „Szentivánéji álom“ 
előadása a Margitszigeten

A Vígszínház mü/sorába vette a Szent- 
iváni éji álom előadását ;i szabadban. 
Tavaszra jelezték a napilapok és mi 
nagy várakozással nézün.k a kísérlet 
elébe. Nemcsak különösségénél fogva 
tarlhal számol ez a nálunk szokatlan 
szinjátszási kísérlet, hanem azért is, 
mert minden ilynemű próbálkozás nj 
előadáslleli, rendezési és vállalkozási 
lehetőségeket helyez kilátásba, különö
sen akkor, ha mindezekhez fűzött remé
nyünket kielégíti.

Nálunk szokatlan a szabadban tartott 
előadás és a tervet bejelentő újság azt is 
megemlíti, hogy 1896-ban volt ilynemű 
előadás Nagyváradon, amikor Elektrát 
mutatták be Jászayval a Rhédey-kert 
ben. Néhány évvel ezelőtt mi is láttuk 
a „Simon lovag éjszakáját“, melynek 
azonban semmi különösebb hatása nem 
volt. talán a darab gyengesége miatt, 
vagy talán azért, mert az Angol-Park 
zűrzavaros lármája minduntalan meg
szakította azt az egységes illúziót, mely 
keik hogy folytonosan ébren tartsa fi
gyelő kedvünket a játékra. Ami már 
most a Szentivánéji álom margitszigeti 
előadását illeti, azért füzünk hozzá több 
reményt és azért reméljük a külföldi 
próbálkozásokkal szemben való sikerét, 
mert ennek a kedve« és fantasztikus 
mesejátéknak nagyon megfelel a Margit
sziget.

Az első kísérletező
'olt, aki a harzi Hergtbeater műsorában 
mutatta be a Szentivánéji álmot. Ez a 
kísérlet akkoriban olyan rendezési 
probléma volt, mely uj színpadi stílust, 
formát és főképpen eszközöket keresett a 
már megszokott színpadi lehetőségekkel 
szemben. Ma már Reinhardt aréna, cir 
kusz és ötezrek színházának eredményei 
után mint legkészcf b produkeiót várjuk 
a Vígszínház előadásától, Wachler csak 
kísérletezett, de már a Vígszínház az 
összes száinhvvehető akadályok lekiiz 
oe.sevei adhatja elő u Szentivánéji ál 
utol, aminek bizonyos sikerében leltél 
lenül hízunk.

A szabad színpad, amit a német Erei 
Jiebt- vagy Landschaftstheaternek mond.

közeledés a görög színpadhoz: a játék 
nagyobb keretbe való megosztása azok
kal az eszközökkel, melyekkel a görög 
színpad dolgozott. Nagyobb tömegek fel- 
léptetése erőse];]) és érzékilég fokozottabb 
hatásokkal, mint amire a mi színpadunk 
képes és annyiban távolodást jelent az 
u. n. modern színpadtól. A szabadszin- 
pad épugy mint a cirkusz vagy az aréna 
műsorába csak azokat a színdarabokat 
veheti fel, melyeknek hatása a modern 
színpad előadásbeli lehetőségeit túllépi 
és fokozottabb, mint amit a zárt színház 
eszközeivel nyújtani képes.

Mindenekelőtt olyan játszási területet 
kell kiválasztani erre a célra, amely 
fákkal, bokrokkal, esetleg sziklákkal 
van körülvéve, mint természetes kulisz 
szákkal és valamely megragadó tájkép 
mögötte, mint természetes háttér hasson 
a nézőre. Egy darab természetet kell 
adni megfelelő hangulattal, amely a 
Margitszigeten lehetséges.

A harzi Bergtheater előadása nem 
sikerülhetett, mert mellőzték mindenek
előtt azokat .a követelményeket, melyet 
a szabadban tartott előadás előír. Az 
emberek nem voltak rendkívüliek és a 
hétköznapi megjelenés egy ilyen elő
adásnál lehetetlen. Minthogy a nézőtér 
magasabb helyen volt, onnan lenézve az

KÁR:>I YI ILONKA
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embereik meg kisebbek voltak mint a 
valóságban. A régiek tudták, hogy ezen 
kothurnussal és álarccal ikell segíteni, 
de ez ma már nem megfelelő eszköz. 
Természetesen kistermetű színészek nem 
játszhatnak, azonban még a magasab
bak termetét is kosztümökkel és azok
nak színeivel jobban ki kell emelni. A 
csoportok elhelyezését is ugv kell ren
dezni, hogy azok. hatása egy darab 
mozgó életet jelentsen a nézőre. A harzi 
előadásnál a színészek ugyanabban a 
jelmezben játszották a Szentivánéji 
álmot, mint az ottani Hoftheatőrben és 
a diszharmonikus sziliek mindenképpen 
rontották az illúziót, melyet el lehetett 
volna érni azáltal, hogy a színeket úgy 
választják meg, mint azt a körülmények 
megkövetelték. Rozsdabarna színek, me
lyék a fáin és föld színéhez igazodnak, 
u fák leveleihez, a fűhöz simuló zöld 
színek nyugodtál)!) és természetesebb 

* hatással lettek volna. i
A szabad színpad színpadi követel

ményei mellett aztán ott vannak a dra
maturgia követelmények is, melyek sze
rint az előadásnak egyfolytában kell 
megtörténnie és nem szabad felvonás- 
közi szünetekkel vagy szin változással 
kizökkenteni a nézőt egységes hangu
latából.

Ha mindezek elmellőzhetők —  és re
méljük, hogy igen! —  a Vígszínház 
margitszigeti produkciójában, akkor ki 
látásunk van egy szabadszinpad állandó
sítására is, mert hiszen a nyári hónapok 
elegendők arra, hogy évente néhány 
görög klasszikust és a Reinhardti mű
sorból néhány újszerű színpadi müvet 
végigél vezhessiim к.

Sándor.

Mindenkit érdekel!
Orás-ékszer üzletemet megnyitottam 
Budapest, Baross-utca 119. szám.

Aranyat, ezüstöt, ékszert
stb. legmagasabb árban veszek

П в э к  Ofltf l í lC P P lo t  mar meggyőződött. Иону leg- UuulV u y j  mOUi IU l  előnyösebben én szolgálom ki.

Pártfogást kér BANDI JÓZSEF
órás-ékszerész Vili., Baross-utca 119. szám.

„Kiskutya nagy kutya . .
(A Színházi Élet margójára)

Éljen, hurrá, hoch, zsivió, szetre- 
aszka, vivátü! Itt van, ami még sosem 
volt! „Eletek" meginterjúvolták a mű
vésznők kis, közép és nagy kutyáit. 
Mégis csak nagy kutya ez az Élet!

„. . .pincsik, foxiés bulldogok az 
ugatás nemes mestersége helyett ma 
egyéb fontos pozíciót töltenek Úgy
van, ma már egyéb léma hijján, az 
Élet hasábjairól ugatnak arra a nyájta- 
lau olvasóra, aki töprengeni mer a pesti 
színházi lapok szerkesztésének titkai fe
lett. Istenem, Ir* nehéz is színházi lapot 
szerkeszteni: most mái; a kutyákat le
hozták, a következő számban csak a 
hazai gummitermelés fejlődési lehetősé
geiről cikkezhetnek. Azután pedig meg 
fogják interjúvolni az éhező színészek 
asztalára kerülő kolbászt, vájjon mit 

Iszol ahhoz, hogy nem is valódi meisseni 
tálból eszik meg.

Mert hát aszom!ja: „Csi-Li, Fedők 
Sári kutyája ott tart, hogy csuk kekszet, 

tejszinhabos kánét és fokhagymás kol
bászt akar enni". Nagyon szerén kutya, 
ugy-e? Mit szóltok ehhez, testvéreim az. 
Urban, akik »úgynevezett vidéki színé
szek vagytok és magyar nyelvetek miatt 
menekülnötök, koplalnátok és szenved
netek kell. Rólatok nem ir az állítólag 
legeit erjedt ebi > színházi lap: egy fizet ét
ién (ez a kicsinyítés legnagyobb foka 
náluk) sort sem, ellenben öpriniadonna- 
ságuk legkegyelmesebb kiskutyájának 

intelligenciájáról, megfelelő képek kísé
retében három oldalt tölt meg. No és 
„Gyárfás Dezső két kutyája"? ki
finomult idegzetükkel át
tértek a nönényenésre és kedném
etedét ii к <i narancs,szőlő és görög
dinnye". Kuttva-kutyánszki! Csak nem? 
Honnan vesz most nekik Gyárfás görög
dinnyét? Viszont I.atabár kutyája „csak 
húst eszik és ágyban alszik". Cserélnék 
vele! Nagyon helyes Szirmai Alberttól, 
hogy antiszemita kutyákat nevel és na
gyon. kedves a riporter úrtól, hogy eny- 
nyi intimitást tudtunkra hozott. Csak 
írjon minél többel az Kleteknek

Megmutattam az utcán egy kisku
tyának kollégái fényképét. 0  felemelte 
egyik lábát és barátságos üdvözletét kül
dött vagy elv- és szaktársainak, vagy 
lnczééknek.
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Vájjon . . . .
jól járunk-e, ha Pécluj Erzsi helyett 
Petráss Sárit kapjuk vissza Amerikából?

más darabot választhatott volna inkább 
Várady Ily a színpadra való visszaté
réshez?

elég lesz-e a Dunaparti Színház nézőiére 
a Madách-szinház hatalmas publikumá
nak be fogadáséira?

az ujjábái szopta Vincze Zsigmond a Ci- 
gánygrófné muzsikáját?

mikor adja elő Vidor Ferike a „Greiner 
Andor í/r" cimii kupiét? 
sor kerül-e arra, hogy Fedők néni visz- 
szaadja az Operában Rózsának a helyet
tesítést?

miért tagja Rajnai (iábor a Nemzeti 
Színháznak?

mi lesz a legújabb Feldiáda címe?

mikor dramatizál Hevesi megint egy 
Jókai-regényt?

, •
lesz-e Csortos olyan rossz iró. mint ami
lyen jó színész?

ideiglenesen végleges, vagy véglegesen 
ideiglenes-e a Muskátli-kabaré bukása?

ezek után is elvállalja Kardos, a Komé
diától, a Muskátli irodalmi vezetését?

egyik Rózsiknak miiyen jogon írja y-nal 
a vezetéknevét?

Gombaszögi miért tart minden héten 
gyerekzsúrt ?

Szomory mikor ir megint egy szomorú- 
játékot?

a Szeretem vására tényleg csak a fiatal
ságnak való?

Z. Kun Andor ( szerkesztő ur a Remi
től) neve előtt az a Zö-betü tényleg „zo- 
karápátkait“ jelent?

miért nem szuggerál egypár művészünk
be tehetséget Pethcs. mester?

...találkoztak-e: Nádas Sándor főszer
kesztő gr és Göndör Ferenc— Becsben?

Poétasors
i.

Hot az örömet osztogatták.
Nekünk ugyan kévés jutott:
A boldogságból nem maradt, hát 
Adtak helyette bánatot.
Életünknek csak álma fényes.
Babérunk töviskoszoru;
Poétasors, milyen regényes.
Poétasors, be' szomorú.

II

A boldogságért vágyva reszket 
— S mindig hiába bús szivünk:
Л fájdalomnak hangja legszebb.
Ez a vezérünk, ez hitünk.
S ha ér is fény lelkünk ködéhez. 
Nyomában ott jár a ború:
Poétasors, milyen regényes.
Poétasors, he' szomorú.

111.

Szivünk hölgyének égi bája.
Mosolygó are, csodás szemek.
Ah. mily gyönyör/ . . . s nincs más hibája, 
Éppen csak az, hogy nem szeret 
Pedig milyen széj>, mily erényes 
Es milyen linóm modorú:
Poélasors. milyen regényes.
Poétasors be' szomorú.

IV.

Csodás erő hajt énekelnünk.
Szellő ha sir. vihar ha zug.
Pedig csalódva érzi lelkünk:
Reményünk, álmunk mind haziu/. 
Hozzászokunk a szenvedéshez. 
Vigasztalónk a gond, a bú:
Poétasors, milyen regényes.
Poétasors be' szomorú.

V.

Hírnév, dicsőség — ismeretlen.
Elfelednek, ha meghalunk:
Csak ábrándos bús lányszivekben 
Cseng itt-ott még ejjy-egy dalunk.
Sírunk is elhagyott, szegényes,
Se mécsvilág, se koszorú:
Poétasors, milyen regényes.
Poétasors, be' szomorú.

Ifi. Legeza Pál.

PERZSASZÖNYEGEK
ALKALMI ELADÁSA ÉS VÉTELE

R O S E N F E L D  ÉS M Ü L L E R
BUDAPEST. VII. KÉR.. SÍP-UTCA 7 SZÁM 
TELEFON : JÓZSEF 125-25.
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Péterffy Anna és Erzsébet
láncakadémiája jól sikerült matinét 
tartott március 21-én és 28-án a Belvá-

BOGDÁN LONCI. MCNK^ÉS GYÖNGY

rosi Színházban. Mindkét alkalommal 
előadták a Karnevál cimii pan
tomim játékot, melynek főszerepében

INGÁK PANNY

SALZBERGER ILY. FECHTER MANCI és 
ylTTT IRÉN

Munk Lajos <Karnevál herceg),
Bál (Lucifer) és Bogdán Loncy (Pier
rette) arattak megérdemelt sikert.

Kívülük kiváltak kiváltak a művé
sziesen összeállított műsorból Rátho- 
nyi Ilona és Gyöngy Jenő apacstáncuk
kal, Vermes Lili, a hatéves csodatáncos
nő; Salz be где r Ily, Fechter Margit és 
Ouitt Irén plasztikai tanulmányukkal 

tűntek ki.
Ungár Panni, az iskola szemefénye 

fátyoltáncot mutatott be. Ballett szóló
ját a jelenvolt igen előkelő közönség

PÉTERFFY ANNA. ERZSÉBET és 
P0DY1NECZ LÁSZLÓ
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szűnni nem akaró tapssal honorálta. 
Erről a szőke kislányról sokat fogunk 
még hallani.

A műsor legkiemelkedettehb száma 
azonban Péterffy nővérek és r
László angol tánctriója volt; bármelyik 
orfeum megirigyelhetné.

(A többi kép és beszámolónk máso
dik része technikai akadályok és főként 
helyszűke miatt jövő számunkra ma
rad.)

„Zártkörű estély“ 
a Hajózási Clubban

Az első szám kitűnő volt: amig odabenn egy 
ilju emberi lény egy hegedűvel viaskodott, 
mi, azaz Nobel, a rajzoló és én a büíTé kö
rül tartótt/umk. rövid és velős, azaz csokolá
dés terepszemlét.

Mikor bementünk a túlzsúfoltnak nem ne
vezhető terembe, éppen egy (nem írom ki a 
nevét) hölgy diszkreditálla a megjelent elő
kelő közönség előli az Operát; ugyanis a mű
sor aszonta: a Nemzeti Operaház tagja. Jelen 
pillanatig nem sikerült kinyomozni, melyik 
parádés szerep az. amit önagvsága opera 
énéknek nevez.

Ezután jött ifj. Kalmár József, egy melo
drámának kinevezett ;:enekari kísérettel Hlá. 
tolt Tompa-költeményt fogyasztott el. Ezen 
ifjú nem egyedül szállt síkra a családi becsü
letért: kedves papája volt a piece de resis
tance, piagvarul a végső rossz, de ez semmi, 
hiszen a bátyja volt a karmester, ennyit még 
életemben nem röhögtem, mint Kalmár Ká
roly karmester uron. (Nevezettekkel főszer 
keszfőnk jelen pillanatig minden rokonságot 
tagad!)

ökelme ugyanis minden számot, lett lé
gyen az szavalat vagy gyengéd tónusu chan
son, kupié vagy operaária, végig kisérte tiz- 
tagu zenekarával, túlszárnyalva az amúgy 
sem túlságosan erősorgánumu inyüvészeket 
Legbájosabb kél tulajdonsága: hóditó veres 
angőlbajusza és a>:, hogy melodramas öccsét, 
aki száma után a brácsási tisztel vette át, 
folyvást biztatta: ..Csináld Jóska, húzd!“ ft4* 
Jóska tényleg húzta.

De nemcsak ők működtek családilag, ha
nem Wein ing er bácsi is kis fia zongorakisére

lével énekelt bor-, sör- és palinkairii hangon. 
Nobel lerajzolta őt. de rosszul, tudniillik egy 
hajszállal többet rajzolt a valóságnál. Mivel 
a műsoron operaénekesnek vala feltüntetve, 
megkérdeztem, énekelt-e már nyilvánosan. 
Eddig nem meat, —  aszondija.

Volt még zongora ki séret ii hegedűszóló, а т ‘ц 
a művész buga kíséretével köveiéit el. Azután 
kuplékat imitált egy Mohai nevű, aki ször
nyen meg volt helve, mikor Nobel leábrá- 
zolta*

Következett aztán Csillát/ Jancsi, egv « ih 
lett, de csinos kislány, aki egész kedvesen 
adott elő két dalt. Alig hogy lelépett a szín
padról, két serdülő ifjú, —  mint később bal 
lottam, valami Amatör cimü lap munkatár
sai — közrefogták és egész esle interjúvoltak. 
Kiváncsi vagyok, mi mindent interjúvolhat
tak be szegénykének.

Hasztalan főztem Nóbelt. rajzolja le Kal
már karmestert, váltig szabadkozott, hogy <> 
a röhögéstől erre nem képes, a végén mégis 
sikerült komolyságát felvenni és lerajzolta.

Közörömre tánc keletkezett ezután. Élénk 
feltűnést kelteti egy körülbelül húszéves, de 
идей lő haju gyermek mesés eleganciájával. 
Valószínűleg Angelo tervezte jelmez volt rajta: 
ódivatú zsakett, papmagas fehér mellény, 
puha Petőfi-gailérba fűzött spárgacsimbók 
szerű nyakkendőutánzat. Táncolni ugv lu. 
dott. mint Király Ernő énekelni.

Ott láttam még táncolni a borbélyom se
gédjét. aki ipartársulati elnök lehetne, ha 
beretválási és vanszteppezési tudománya egy 
fokon állna.

Egv bájos kislány, mikor megtudta, ki va
gyok. megkért. Írjak valami jót Lőrinci úr
ról. a rendezőről. Hát irok. Jancsi

V. i. Mint utólag megtudtam. Kalmár 
apamüvész ur. akit a műsor a Nemzeti Opera 
tagja-ként bélyegez meg. ugyanott kari tévé 
kenységet fejt ki-

. . .  a jo$ő művészének feje nem fog 
zúgni a technikai formuláktól és nem lévén 
többé mesterségből művész, alkotásáért 
pénzt nem kap. ha nemcsak akkor fog v.i- 
lami müvet alkotni, ha ellenállhatatlan 
belső szükség ösztönzi. Tolsztoj.
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Iró-szinészek
A szinpadtörténet bizonyos fejlődési 

fokán, a XVI., XVII-ik századbeli szín
padi irók nagyrészt színészek is voltak. 
Írás és színjátszás teljesen összeforrtak. 
A közönség ovációja mindig az 
szólott. A história feljegyezte, bogy az 
aranyszavu Shakespeare, akinél zengze- 
lesebb nyelven sem előtte, sem utána 
senki nem irt: maga is komédiás volt, 
sőt nem is a legjavából. XIV. Lajos 
francia király a színész Moliéret legjobb 
színpadi szerzőjének nevezte, pedig ab
ban az időben élt a romantikus Cor
neille, a hármas egységhez szigorúan 
ragaszkodó Racine, a finom prózája 
Bossuet és a heves Pascal is.

Már a következő generáció élesen vá
lasztotta ketté a színész és az iró mun
káját. A XIX. században majdnem példa 
nélkül áll az, hogy valaki egy személy
ben iró és színész lehessen. A két Dumas, 
Feuillet. később Ibsen és Hauptmann 
sohasem gondoltak arra, hogy müveiket 
el is játszák. Talán az egyetlen Wede
kind kivétel, aki iró és színész volt egy- 
személvben.

Az idei ‘Színházi szezon, mintha re- 
naissancéet élné a moliérei időknek. Azt 
láttuk, hogy Sacha Guitrynek, a hires 
párisi színésznek darabját hatalmas si
kerrel adják. Budapesten jelenleg Kar
dos Andor a legújabb iró-szinész. Hor
váth Jenőnek, Garamszegbynek, Iránti
nak darabjai a Nemzeti Színház műso
rán szerepelnek. Gálétta Ferenc az Ope
rette műfajban próbált irodalmi babéro
kat szerezni. Csortos Gyula „Silvio ka
pitány“ címen háromfelvonásos darabol 
irt. A pesti kabarék nem egy szerzője 
szintén iszinészember: Köváry, BékefTy 
stb.

Nem érdektelen az sem, hogy a színé
szek Írásai ritkán jelentenek szellemi 
forradalmat. Nagyrészt házasságtörési 
komédiákat, banalitásokat dolgoznak fel: 
túlságos színpad-technikai ismerettel, ér
zék csiklandozó epizódokkal igyekszenek 
színessé tenni darabjukat és hatásos fel 
vorásvégeket Írnak a nagyérdemű pub
likum kielégülésére és épülésére. Viszont 
az is igaz, hogy aki legjobban eltávolo
dott a sablontól (formában és tartalom
ban egyaránt) szintén színész volt: 
Wedekind. Keller Andor.

Furcsa véletlen
Néhány napja, egyik este megjelenő 

lapban a következő hir látott nap-, azaz 
villanyvilágol:

Karoggorgyenics Alexis herceg meg
halt. Mull héten St.-Moritzban hosszas 
szenvedés után meghalt Karagyorgyevics 
Alexis herceg Kara György legidősebb 
unokája, aki annak idején a szerb trón 
követelője volt, de unokatestvérével, Pé
terrel szemben mebukott. Bukása után 
anyjával és bátyjával hosszú ideig Pa
risban élt, a Bois de Boulogne egy kis 
palotájában és több millióra rugó örök
ségét szerbiai terveire áldozta. Alexis 
herceget, aki 55 esztendős kert ért el, 
Furópaszerte ismerték, Pécsben hosszú 
ideig a Jockey Club tagja volt, majdnem 
minden európai metropolisban . háza 
volt, sőt Bukarestben színháza is. Semmi 
veszély nem riasztotta vissza attól, hogy 
kitartóan űzze szerbiai propagandáját és 
a bécsi diplomáciával való barátkozás 
utján akart szerb földre jutni, hogy a 
szerinte megillető trónt elfoglalja. Az 
európai helyzet azonban a herceget min
den reménységétől megfosztotta s csak 
az utóbbi években csillant fel újból re
ménysugár az életében. A bálnán kitö
résekor ismét Párisba utazott, ahol egy 
orosz érdekeket képviselő részvénytár
saság elnöke lett. Igen sok barátot és jó
akarót szerzett, ám a balsors következe
tesen mellette maradt s a várva-várt 
trón elérésének minden lehetőségétől 
megfosztva Svájcban hunyta le szemét. 
Mivel a cikkecske némely részlet*-’ 
egy bevág HeltaiJenő két bájos regé
nyének. a Family Hк és а 
Emanuel és korú-mik főmozzanataival, 
felkerestem az Otthonban Keltáit, hogy 
nyilatkozzon van-e a hírnek a kél re
gényhez köze és viszont.

Heltai nevetve kijelentette, hogy a 
kombináció téves és a kettő közt semmi 
kapcsolat sem áll fenn.

Tévedtem.
Tévedtem?

Jancsi.
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Hogyan lettem lapozó!
(Egy lapozó karriérje - Szendy Lajos önvallomása)

A hang’versenvpótliiiiiiiokon Ismerősebb 
Szcndi, mint sok szereplő művész. A nóp- 
szerü zongorakisérőnek, Dienzlnek elválaszt
hatatlan barátja, aki mögött már több, mi^t 
1 Oéves lapozói mull van. Nagy muzikali- 
tásu ember, aki, inint zeneimitátor utolér
hetetlen. Az alanti önvallomás egypár ér le 
kés intimitást tár az olvasó elé.

— Már kisgyerek koromban rajongtam a 
zenéért és négyéves koromtól kezdve úgy
szólván mindennapos vendég voltam az Ope
rában. Kezdetben anyai felügyelet alatt él
veztem a sok szép muzsikát, később önálló
sítottam magamat és összebarátkoztam 
megb. Weidinger bácsival, akinék állandó 
potyajegyes kundsc-liaftja lettem. Legrégibb 
zenei emlékem 5 éves koromig nyúlik visz
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sza, amikor a Bolygó hol andi előadása illán 
hazamenve a fonódalt hallás után lejátszot
tam. Később az operával már nem értem be 
és koncertekre is szerettem volna menni, mi
vel azonban potyajegyeket nem tudtam sze 
rezni, pénzem nem lévén, az egyetlen mó 1, 
hogy a koncertekre bejuthassak, az volt, 
hogy felajánl koztam az akkori egye
düli mesteri zongorakisérőnek, Dienzl 
mesternek segédül. Dienzlnek kapóra jött 
az a jánlkozásom. mert éppen akkor
ment el Pestről régi lapozója. Tiz év 
előtt volt ez és azóta a lapozásban bizonyos 
iskolát 'teremtettem, idővel ezt bizalmi ál- 
1 ássá f ej 1 esz tét t ein, am enn vibe« D i en z',

Dolmányi nem is szívesen jászának nel 
kiileni.

Burmeister, Casals, D* Albert. Dobnányi. 
Friedmann a nagyobb nevekT akiknek la 
postain. Dienzlnél könnyű a munkám, meri 
ö megrug a lap végén, de De Albert egy szól 
sem szól és így figyelni kell alaposan.

Léekjelenlétemre mesélem el a követ 
Kezüket: Egyszer az egyik hegedűművésznek 
elszakadt a búrja játék közben, a zongora- 
szóló ala'i kiszaladtam és egy teljesen fel
hangolt másik hegedűt be tudtam még a 
pausa vége előtt kezébe nyomni. A komniu 
nizmus aluli pedig az egyik művész játékát, 
mint zenei imitátor pótoltam.

(Hozzátesszük Szén li népszerűségé! illus/ 
t rá lan dó, hogy éppen a minap értesültünk 
a Scala rendezőjétől, hogy fenti hangver
seny vállalat önálló lapozó koncert cl készül 
rendezni Szendi mesternek.)

Epigram!
( L e s s in g )

Tegnap szerettem, .
Ma szenvedek,
Holnap haldoklóm.

Ma és holnap
Mégis szívesen gondolok
A Tegnapra.

Szöllős Gyula.

Keleti Juliska Pestre jön
Korábbi lapszámunkban leves infor

mációk alapján azt irtuk, bogy Kelelv 
Juliska megtagadta Amerikában ma
gyarságát. Örömmel regisztráljuk jelen 
sorainkkal ezen bir téves voltát, amely
ről Kelety Juliska leveleiből győződtünk 
meg.

Kelety Juliska nyárra Pestre jön. A 
honvágy hajtja és ámbár Amerikában 
4800 dolláros szerződése van és tájéko
zódott az itteni nehéz viszonyokról és 
nagy drágaságról, feltétlen haza szán
dékozik jönni. A levele tele van haza- 
szeretettel és hazasóvárgással. Egv ame
rikai impresszárió is ily irányban nyi
latkozott. Hogy —  ámbár —  a nyári 
hónapokra Párisba hívják nagyon elő
nyös szerződéssel, itt akar játszani.

Szerkesztőségi és ki* 
adóhivatali telefon-sz.

József 9—55*
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Littke Carlsné 
balettiskolájában

Liltke (Párisiié neve nem ismeretlen elől
iünk. Az art ista világban ő az egyetlen tánc- 
oktató, kinek neve a legnagyobb népszerű
ségnek örvend. Világot bejárt tá nemű vésznő. 
speciális figurái vannak, saját lánc kreációi 
világhírűek. A napokban lel ke reslem az is
kolát a Hákóczi-uton. régi kétemeletes ház
nak első emeletén. Nézem a talon függő ké
peket. hírneves táncművészeket ábrázolnak. 
A fal mellett hosszú, földig érő tükör, hogy 
a táncos láthassa mozdulatait. Ebben a kis 
szobában tani! a mesternő már évek óta. Mi 
kor belépek, javában folyik a tanítás, csupa 
apró növendékek, alig 5— ö éveseik táncolnak 
zongoraki séret mellett. Bámulatos a kis 
csöppségek ügyessége, ugv spiccelnek, hogy 
bármelyik nagy táncosnő megirigyelhetné.

Van közöttük egv kis hétéves lányka, 
Benkő Erzsi, alig, egv éve tanul s már is je
lentős sikerekre telt szert. Majd egv kis négy. 
éves bájos haha láncol. Deuch Éviké bámu
latos ügyességgel spiccel, minden mozdulata 
csupa sikk. Káldor Klári kilencéves kislány, 
szintén meglepő ügyességgel láncol. I)e a töb
biek is egv tői-egv ig dicséretre méltó tehetsé
gesek.

A mesterim Iá rád Iva tat tanul dolgozik, mu
tatja a figurákat, üti a taktust, meg nem áll

egv percre sem. Lászik az arcán, liogv öröm
mel teszi s hogy rajong a tanít ványaiért.

Az óra végén a mesternő, kérésemre fel
sorol egy csomó nevet. akilk már beérkeztek 
s akik mind az ő kezei alól kerültek a nyil
vánosság elé. Többek közt az utóbbi időkben 
1 tuber Elzi. Pa talk v .Juci. Rendes Böske. 
Alask*«, Bőse Patrik. Saharel. Váradi trió slb. 
végezték.

Hogy Littlke Carlsné tánekreáeiói meny
nyire elsöranguak. azt az is bizonyítja, hogy 
napokkal ezelőtt a Vigadóban* Pallay Anna 
láncintézet ének vizsgáján a mesternő kél 
régi lanitváaiva. Sparöer Olga és Kovács Lili 
aratták az estél ven a legnagyobb sikert.

//. /;.

Miben lé ft fei Be reif i e: 
évbe,
Hümlethen vagy и közvélemény (illa! 
Elítéltbe?

Kardoss. Csortos, Galetta stb 
nos
bőt igen, jó színészek, csak mindegyik gyakran 
darabos-

Óh, Beid Mátyás, ki néha nayy nagy, nagyobb 
mint Földes.
ó/i, Földes, ki isteni vagy. de sokszor kissé 
Feldes.

PKITS ftVIKIi

BKXKÓ KKZS1
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Wedekind
( 1920. vázlat)

A mindenütt ujjáébredő nemzeti kul
túra egészen különösen találkozott a mai 
közönség ízlésével Wedekindben. A ne
meteknek mindig is megvolt az a kedvező 
helyzetűik, hogy a társadalmi átalakulá
sok, a gazdasági stabilitás, a túlérett iz- 
lésdivatok megteremtették a maiguk kői 
tőjét, a!ki szócsöve volt annak a pillanat
nyi hangulatnak, mely a színpadon át —  
mely a legtársadalmibb vonatkozású 
eszköz a hangulatok és gondolatok inter
pretálására —  a közönségben tudatossá 
tette a lelkűk legmélyén élő vágyakat.

A 'nacionalizmus itt legfeljebb abban 
érte el sikerét, hogy Wedekind német 
volt, aki nagyon is túlzott emberi vágyai
val beleszületett Németországnak akkori 
viszonyaiba, melyek a naturalizmus vég- 
elgyengülését jelentették a szinpadiroda- 
lom számára.

Mi kénytelenek vagyunk visszamene
külni régi színpadi Íróinkhoz, akiknek 
problémái, —  ha nemzetiek is —  nem 
kapcsolódnak bele a mi kívánságainkba; 
nem adják azt a tendenciát, ami a ma 
emberéi fáradságában és túl idegességében 
lekötné.

Németországban már egy évtizeddel 
ezelőtt is szinte baj volt az, hogy az iro
dalom tultömte önmagával a színpadot a 
játék rovására, mig nálunk nem érett 
meg a színház k ultúra' még odáig sem, 
hogy irodalmat kaphassunk a sok játék 
mellett. Hogy a Wedekind mondanivalói 
megfelelnek a közönség Ízlésének, az az 
egész világon szinte szimptomatikusán 
észlelhető; mert a legyőzött államok nar- 
kotikumképen használják a témába sű
rített legfőbb ösztön gyönyöreit, mig a 
győzők a felszabadulásnak azzal a má
moros gyönyörűségével habzsolják a kéjt, 
amit az embereik akkor éreznek, ha va
lami sokáig nélkülözöttet természeti jo
guknál fogva —  sok küzdelem árán, de 
mégis megkaphatnak.

A sok vér, szenvedés annyira enerválta 
az embereket, hogy szokás folytán már 
nem bírják nélkülözni a tragikusát és 
minthogy mulatni is akarnak, egyúttal 
groteszket is kívánnak látni.

A gyötrelem: az erők erotikumiba sii- 
lyedése .és emelkedése, mig az emberek 
panaszos letargiába nem rogynak, vagy

nyugalmas bölcseségig nem magasztosul
nak —  magukból termelnek drámai 
konfliktusokat, fis ha ezeket olyan szeri 
vedni tudó költő irja meg, aki egy gesz
tussal az őrülésig fokozott tragédiát is 
nevetségessé teszi, az szükségszerűen a 
ma színpadi írója. Wedekind ilyen!

*

A „7 'aixiszébredése“ ma már egy csen
dessé mélyült lira, mely nem ad tenden
ciát. hacsak azt ivem, hogy: az élet a leg
gyönyörűbb valami , . .

Ma már ugv érzem, hogy a padlásjele
netnél fontosabb a temetőbeli és a halót 
laktól menekülő griniásza többet jelent 
számomra, mint egy bukott кislányélét 
tragikus összeomlása, akit nem értett meg 
az édesanyja és öngyilkosságba ápolta szé
gyenével. A „Frühlingerwachen“ ma már 
a gondok problémája, melyektől mene
külni akarunk . . .

*

A „Heldentenor“ :a kötelességekbe bele 
kényszeritett iparossegéd hallatlanul tra
gikus sorsa, akinek nem szabad ölelnie és 
ezren sóvárogják szerelmét. És nevetnünk 
kell, —  az öreg professzor kínos nyögdé- 
cselése fájdalmasan groteszk, mint mi
kor életünk nagy értékeit visszük a zsib
vásárra, hogy —  megebédelhessünk.

A szerelmes nő öngyilkossága ma már 
egy mosolygásban feloldott megbékülés a 
sorssal . . .

fis mi tudunk rajta mosolyogni, Wede
kind pedig —  érzéketlen a nagy káosz
ban . . .

*

Káosz, káosz: „Der Mint
a mi sorsunk: ügyvédekből —  lánckeres- 
kedő, lecsúszott orosz nagyhercegek, ge
nerálisokból —  koldus, robotoló gyári 
munkásból —  népbiztos . . . Ugyanolyan 
dekorativ összevisszaság, mely tragikus 
embersorsokat kever össze és felold ko
médiában.

>5«

„Marquis von Keith": gazember, akinek 
zuhanása sorsszerű és mivel az éleinek 
.megvannak a maga szerencsései, akik a 
becsület ethoszát teszik ki cégérül lelkűk 
homlokára; pedig még a gazemberektől 
is lopnak —  ötletékel . . .

Az asszony sorsa, amely fájdalmasan 
kapcsolódik az övébe, zuhan vele együtt
végzetszerűen; ez már csak —  ráadás.

♦
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Az emberek szeretik felmagasztositani 
erőtlen lelkiismeretűket és Solness építő
mester tragikusba mélyült próbálkozása 
a Ietlikiismeret iz mosdása körül, Wede- 
kindnél már megoldott probléma. ö  kira
gadja azokat az embereket, akik az életet 
tudomásul teszik és színpadra hurcolja 
őket, hogy mi nevelődjünk olyanokká, 
mint azok . . .  és mi csak mulattunk ve
lük, mert embersorsunk korrigálása soha
sem sikerülhet, inig mi: vagyunk!
,,Das Leben ist eine Rutschbahn“ mondja 
Wedekind és a mi fantáziánk alig tudja 
követni embersorsok emelkedését és zu
hanását . . .

*

Csak befelé a menazsvriába.
Büszke urak, vig hölgyek, lessék, lessék.
Forró kéjjel, ludbőrös háttal tessék.
Hogy emberi ész. emberi ügyesség.
Az állatot mint hajtja ra'bigába.
Kezdődik már, tessék bespacirozni?
Egy gyereket ingven szabad behozni!

$

És mi szívósén megyünk befelé: akár 
háború, akár forradalom, akár fantaszti
kus kép, akár hóhér munkája, akár komé
dia tépi szét idegeinket, mert káotiktissá 
vált körülöttünk minden és mert a gyö 
nyörüséget-habzsolás lihegő szájjal felej

teti velünk a tegnapról szánkban maradt 
keserű izt. Wedekindnek igaza van, mikor 
káosszá varázsolja a látszólag rendben 
levő dolgokat, mert az élet csak részletei
ben és egy pillanatra lehet abszolút és 
rendszeres: az egész, mint egy örök zului 
tag, kaotikus, őrjítően kaotikus! Ma még 
inkább, mint tegnap volt.

*

„Erdgeist". Emberek, emberek, akik 
fuldoklanak a vágvtój és egv a szokott
nál is komplikáltabb bestia a vágvten 
denciák közepében. Áldozatok, akik 
azért áldozatok, meri gyengébbek, mint 
a nő. Túlságosan kifinomultak a kéjre 
és nem látják a nőstényben az örömet 
adó rejtélyt. Buknak és sülvednek és a 
következő vigyorogva tör az elbukott 
helyébe.

Az életigazság és konzekvencia: csak 
befelé a menazsériába, a költő pedig 
rabigába hajtja az állatok fejét . •

És mi bemegyünk, akár háború, akár 
fantasztikus kéj stb., stb.

és olcsó, mert még egv gyereket is 
szabad ingven bevinni.

*

„Die liüchse <h’r Pamlora" Lulu ki 
szil bit chi I i\ fogságból, mert vannak jó 
akarói* de az ó démonikus ereje, molv

TUBCSÁNY1 KKZSI

PATAKY JUH
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л férfink tehetetlenségében gyökerezik, 
elveszti varázsát.

Das Leben ist eine Rutschbahn: maga 
Lulu is lecsúszik rajta és magával ránt 
egy csomó, az ő életébe kapcsolódott sor- ' 
sót. A könyörtelen szükségszerűség viszi 
magával és a kéjgvilkosság. melynek 
áldozata lett, szinte kathazisznek érző
dik a mi kön vielen mosolyunkon át.

*

,,So ist das Leben”. Wedekind száraz
érzéktelensége. mellvei rángatni látszik 
a színpadi bábukat, itt már elvesztette 
hitetlen iróniáját. A királyi érzések már 
a szenvedő művész vérző szivét akarják 
szemérmesen és szimbolizálva megmu
tatni. Megelégelte a komédiát és a meg- 
értetlenséget. Támadni akar. „Hidalla" 
és ,,Musik” már tendenciózus darabok.

Minek támadni? Mért? Das Leben ist 
eine Rutschbahn!

• *

Az állal bőmből. miül az orkán.
Ls gyilkos mancsa o!t a torkán:
Egyszer az ész győz. máskor az erő:
Hol ember, hol meg állal a földön heverő...

Julius Ball már 10 esztendővel ezelőtt 
kimondta Wedpkindre, hogy tőle nem 
várhatjuk az uj drámai stílust, mert a 
kávéházi bohémek között tönkrement. 
De a z é r t i l y e n  a: életEgyszer az ész 
győz, máskor az erő és az összes német 
színpadok ünnepük Wedekindet.

„Franciska". Szándékosan hagytam 
utoljára, mert ebben a darabban benne 
van minden: a ,,Haláltánc idealista- 
rajongó körítőjének lírájától" kezdve a 
„Iíőstenor” komikumáig minden, amit 
Wedekind a „Marquis von Keitzban“ az 
..Edrgeistban“ , a „Pandora szelencéjé
ben" és a „Tavasz ébredésében” adott. 
Az indokolatlan káosztól az extatikus 
I erverziákig: a flagellanliznmstól -  az 
anyaság szentségéig: a nvárspolgári
ethosztól —  a Veit Kunz szentimentális 
gazságáig nvargalásznak az izgalmak: 
lilozófia, költészet és öngvilkosságok. 
mint —  mint az Életben. Csakhogy . .

Csakhogy az élet elszórva nyújtja 
mindezeket, talán több fiziológiai indo
kolással, mint Wedekind. Wedekind ál 
stilizálja számukra az ő művészetével a 
kiragadott életfigurákat és érzéseket, 
de nem átalja néha a legnagyobb élet
filozófiát is egv-egv kai arévieebe sűríte
ni. Hát baj az? Az élet néha még ke 
vésbé szellemesen ugyanazt csinálja, 
amit Wedekind, csakhogy mi nem tu
dunk rajta —  nevetni. Wedekind nem 
nőtt ki még egészen a naturalizmusból, 
az élet pedig nem is akar. Ennyiben 
különböznek egymástól és hogy nagyobb 
művész —  Wedekind, ö  nem árt senki
nek sem: poéte mamiit és örült az élé
nek. Imre

Az erőszak és kényszer mai uralmának 
romjain csak a művészet építheti lel isién 
országát, mely mindnyájunk előli az emberi 
élei legnagyobb céljaként lebeg.

Tolsztoj.
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V á jjon  . .  •
Intim Pisla, mikor közöl már tény- 

leg intimitásokat, —  például arról, 
hogy tavaly Fcdákot ki kénvszeritelto 
belt* a toborzásba, nem tudja véletlenül, 
ha az idén a Cigánygrófnőbe ki kénv- 
szeritette bele?

a Vájjon rovatnak tényleg csak any- 
nvi köze van a szellemességhez, hogy: 

hiányzik belőle?

miért szökött el Fekete Zászló
a népoperái vizsgavlőadásröl az első föl- 
\(»nyitás után?

előadták volna-e Matyi'de a
Kindertrayödiét, ha nem lett volna olyan 
nagy érdeklődés a darab magyar elő
adása iránt?

Intim Pistii mikor közöl már tény
leg intimitásokat?

a Józsefvárosi Kabaré tényleg a Te
leki-téri elite közönség szórakozóhelye?

még mindig a ,,Figaró“ a legjobb 
magyar színházi lap?

mikor jön meg az uj Leiluer . . —
operett?

Hatvani Lili tényleg ,,Reggeltől estig“ 
dolgozott’a legújabb drámáján?.

miért szedte elő a Belvárosi Színház 
újból a Terikét?

mi lenne, ha egy színházi szezon el
múlna ÓRIÁSI sikerű darabok nélkül?

Beregi hagyja-e (“I Pestet, vagy Pest 
hagyla-e el Beregit ?

Földes Imre úgyis, mint dráma . vig 
játék- és operettiró, úgyis, mint az l'.gye- 
sitett Villamos Vasutak igazgatója, mikor 
ir verses drámát a villamos mizériáról?

Mindaddig, inig a kufárokat nem űzik ki 
»• templomból, a művészei temploma nem 
lesz templom. Tolsztoj.

Л 11 íVborti első évében történi. ügy liatal 
ön kén les minden este. pont nyolc órakor be
üli a Bohémlanyára s ott őrizte az asztalt 
éjiéi utáni három óráig. anélkül, hogy еду lé
keiét is rendelt volna. Kurl ander apó, aki 
nem tűrte szó nélkül az ilyesmit, egyik >b* 
rá is szólt az ismeretlen, potyavendég önkén 
t esre:

Táboros ur! Maija itt mindig csak esős: 
mos: és nem es: és nem is: semmi:*

Az önkéntes hazament. Néhány nap nui-1 
Iával azonban isinél betévedi, de úgy tizenegy 
óra felé és hollrészegen: mit lesz Isten? leüli 
és rendelt еду feketét. Az ezerszemii Kurlän- 
der ezt jóleső érzéssel konstatálta és тедаШ 
a minap lebontott önkéntes előtt:

Hát a:ért úri körökben suttognak. hagy 
te nem egy szegény katona vagy. Montiját, 
Iwl ittál, flam?

Itt az Angol-kávéliá; ban pezsgőztünk 
еду társasággal. felelte a részeg, de nn*g 
hatot! önkéntes.

Mire igy a felháborodott Kurlánder:
Ott illái a pezsgő, itt a fekete? Mars 

niss:a!

Románc a háziszerzőről
\ „Matyim Kabaré í r ó j a  

hóhérain ébredt c délben.
7 likőrbe né:: hah. e: az arcain
E: borzalom! — Ez rat. idétlen!

Rémkép a kutya-kutya-tar k\i 
Prömier-esténk szörnyű mása 
Rrr. brr. — akár segít, akár sem.
De nem fogak mosdani máma.

Veréb
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Vita Vaszary: 
„Lovasok“ c. képéről
Válasz Bús Fekete Lászlónak

tins Fekete László megtámadta a 
„Nap“-ban Lázár Bélát és az Ernst-mu- 
zeumot, hogy Vaszary egyik képét két 
példányban adták el. Lázár válaszolt a 
vádakra, tisztázta magát, de mivel Bus 
Fekete László ur nagy ur a Napnál, az 
övé volt az utolsó szó mégis. Hogy elve
gyük ezt a dicsőséget tőle, hozzáteszünk 
mi is pár sort a már letárgyalt esethez. 
Ez a pár sor pedig legyen a következő 
levél, amely igen alkalmas „epilogus“- 
nak. A levelet az egyik mii vásárló irta 
Lázár Bélának':

„Kedves dr. Lázár Béla“.
Igazán köszönöm magának, hogy volt 

szives a Vaszary „Lovasok“ másodpél
dányát nekem megszerezni, amelylyel 
nagy örömet szerzett.

Bp. datum
aláírás.

Eszerint az illető ur tudta, hogy má
sodpéldányt vesz (azt kell hinnem, ha 
a saját szememmel olvasott levelében is 
ezt Írja). De ki kell térnem B. F. L. má
sik megjegyzésére is. hogy a publikum 
lecsapása az, amikor azt hiszi, hogy 
„piéce unique“-ot vesz és két példányt 
kap. Azt megállapíthatta a cikk írója is, 
hogy a kép nem másolat, hanem Vasza- 
rynak az előbbivel egyező tanulmánya: 
de arra vagyok kiváncsi, ugyan melyik 
múzeum rendezősége vállalna garan
ciát arra nézve, hogy a kiállított kép 
csak egy példányban van-e meg és hogy 
nincs egy hozzá hasonló képe vagy ta
nulmánya a művésznek (különösen az 
utóbbi). Ha Székelv Bertalan „Lédá
jára“ gondolna a cikk Írója, nem is írna 
ilyeneket. Mert tudná, hogy igen keve

set von le a Léda tanulmányok értéké 
bői az, hogy 6 - 8 vagy 10 készült belő
lük. Vaszary is megengedhette magának 
azt a luxust, hogy kétszer csináljon meg 
egy tanulmányt.

Kun Imre.

II.

Lányi Dezső szobrász 
otthonában

A Miivésztelepen egyik legszebben be
rendezett és legnagyobb értéket repre
zentáló lakás Lányié. Értékes képgyűj
temény disziti a falakat, szobrok és por
celánok teszik változatossá és hangula
tossá a szoba belsejét. A gyűjtemény le
írásával itt nem foglalkozom, külön cikk 
keretében fogok beszámolni erről, átté
rek tehát a műterembe, amelyet egv kis 
ajtó választ el a lakástól.

Éppen munka közben találom Lányi 
mestert. Egy ismert pesti szépség (II. 
N.-né) portréján dolgozott. Abba hagyja 
pár percre a munkát, a modell úgy is 
kifáradt már az állásban . . . Körülné
zek a műteremben . . . Újházi szivarozó 
arcmása tűnik elsőnek fel, szanaszét pár 
akt (több közismert köztük), a Léda, a 
Jegesmedve csoport, Itatás c. lótanul
mánya, több portrét, legtöbbnyire kiál
lított s közismert dolgok. —  A műterem 
leírásából is kitűnik, hogy Lányi sok
oldalú szobrász, aki minden témát fel
dolgoz. Épp oly jó portrélista, mint akt 
modellirozó állatszobrai épp oly 
elsőrangúnk. mint karrikat lírái. Meg 
kell állni karrikatura szobrainál. Csók. 
Falus Elek, Fényes, Huszár, Apponyi 
stb. karrikatura portréi tulmentek az 
ország határán. Lányinak specialitása ez 
a művészet, amelvlyel jelenleg egyedül 
áll a magyar művészetben. Sőt érdekes, 
éppen Amerikában 1914-re oly szerző
dést kapott, amely szerint egy nagy 
gyárnak csak karrikaturákat kelleti 
volna csinálnia.

Beszélgetésünk közben elmondja, 
hogy mihelyt kiderül, készül az Állat 
kertbe állatokat mintázni. Ez az egyik 
terve. De sok mindemnél foglalkozik 
Egész idejét a művészetnek szenteli, 
dolgozik reggeltől estig megszakítás nél
kül • ' z
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—  Egy pár márványtömböm van itt
hon —  meséli —  most ezekbe dolgozom 
egypár kompozíciót.

—  Miket, kérdem.
—  Azt előre nem tudom; csak az 

alapgondolat van meg agyamban, a 
márvány nagysága, helyzete, szépsége 
szerint fog kialakulni a téma belőle. 
Lázasan dolgozom, portrékat csinálok, 
közben mindenféle művészies gondola
tok motoszkálnak az agyamban. a> 
nak megvalósításain dolgozom. Csak 
este jövök a Fészekbe egy kicsit szóra
kozni. Sokat kell dolgoznom, mert egy 
kollekciót akarok öszeállitani.

.— Es hol fogja kiállítani? —  kérdem.
—  Nem Pesten. Külföldre viszem. 

Amerikába még 1914-ben kaptam aján
latot. ha kész leszek a kollekciómmal, 
kiviszem magammal. Ott azt hiszem 
könnyebb lesz a megélhetés.
gulás.

Lányi komoly művész, aki folyton 
dolgozik, tanul újat és tökéletesíti a 
inár meglevőt. Művészetét egy közös vo
nás hatja át. az egyszerűségre való tö
rekvés. E tekintetben feltétlenül a mo- 
dernüsták közé kell sorolnunk Lányit. 
Modelljeiből kiválasztja a leglényege

sebb vonást, vagy mozdulatot és azt 
domborítja ki, inig a lényegtelen, vagy 
kevésbbé jelentősét elhagyja. Technikája 
rendkívül fejlett. A márvány minden le
hetőségét ki tudja és fel tudja használni. 
Ezen tulajdonságok teszik művészetét 
értékessé és abszolút művészetté.

Ar Ernst-muzeum aukciója bizonytalan 
időre elhalaszlatott.

Szinyei-iinnepségkészül ápr. 11-re. A kor 
imíny rendezi a Szépművészeti Múzeumiban, 
csak meghívott vendégek részére. Az üniie 
pélyt az Opera énekkara nyitja meg és tél 
szólalnak Pékár miniszter, gróf
Andrássy, Rákosi Viktor az újságírók nevé
ben, Bosznaya képzőművészeti főiskola,
Xádler Hóhért az aquaivtlislák elnöke,
István a Szinyei-társaság elnöke és Lázár 
Béla az Krnsl-muzeum igazgatója.

PARKAS SZOBRÁSZ ESETE. Farkas Béla 
Harsányban dolgozott. Egy esperes volt a 
modell, akit ia szabadban mintázott. Felállí
totta a mintázó asztalkát, agyagot, kézbevelte 
a szobrászati műszereiket és a falu népéinek 
óriási csodálkozás« közt megkezdte munkás 
iát. Naphosszat bámulták a falusiak, hogyan 
dolgozik a ..fotográfus ur“ ónért igv hívták 
öli. inig végre egv parasztgazda kilép a sor
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bői, ()(knnerészkediк Farkas mell/» és lisztes 
ségitud'óain elmorodlja, hogy ő is szeretne ilyen 

fotográfiát“ eismVltait'ni, mint a/ esperes 
úrról csinált. De előbb jlól megnézi elölről, 
hátú írül a 'mintázatot, (•sóiváilgaifra a fejéi, 
végre megszólal: .

Látogatás
a Film-Akadémiában

Л íiimiskolák közül, melyek ebben a sze
zonban annyira elburjiánoztak Pesten, törek
véseiben kullu ális és filmesztétikai szemonl- 
ból igen érdekes és nevezetes az ifjabb Eher 
állal alapitóll Film-Akadémia, melyen egy- 
pár predesztinált emberbe valami egészen uj 
és originális művészeti felfogást igyekszik 
oltani deliért Lajos, a Belvárosi Színház jéles 
tagja. A kitűnő művész, akit épp a szüivei
ben fáradtan és arcának különös vergődé
seivel fgtunk el és áll reno’elkezés linkre, 
céljaira és kinőmüvészeli felfogására vonat
kozóan a következőket mondo'ta:

— Mindenekelőtt abból a gondolatból in
dulok ki. hogy mint minden művészeiben, az 
irodalomban éppen úgy, mini a képzőmiivé 
szélben, a forma —  a fém. színek és rümu- 
soknak uj szintézisében megváltja a tartal
mat örökké tartó banalitásából, a köznapi - 
ságoi egy uj perspektívába helyezi és igy 
szinte önmaga fölé emeli, igy akarom és a 
mozdulatok fokozottabb zenésitésével és az 
érzelmek dynamikai plaszticitásával a képei 
a szüzsé örök banalitása fölé emelni. Így 
tapasztalhatja, hogy növendékeimet lehető
leg keveset beszélteié és a főbangsulyl a 
mozdulatok, a lest kifejezőképességére ЬчЧуе- 
/mi, a szereplők . mozdulatait színié zeneileg 
hangolom össze; a mozdulatok abszolút dif 
ferenciálódottságának megfelelően mimten 
mozdulatnak a másik szereplő részéről egy 
konkrét értelmű reflexmozdulal felel. A les 
te к ezen rejtelmes beszélyetései és titkos re- 
italációitf melyek dacára, hogy a realitáson 
lul vannak, semmiesetre sem marionelle- 
szeriiek. szinte csak megérezni tehet és a ki 
leje zés, a ki fejeződet len és misztikus ár о in 
ságui adják c*sak az abszolút realitás illúzió

ját és mégis többel, mint maya a realitás. 
Azonban különösen arra helyezek súlyt, ne
hogy Psilander II. Ikellő)-két, Dórii Weixter 
III. (hármakat) stb. neveljek, hanem niindep 
tanítványomat az egyéniség yögjénel indítom 
uinak, nem kénvszerilem rájuk saját felfo
gásomat, hanem csupán saját vérségükbői 
szálmázó egyéni fél fogásukat harmonizálom 
Továbbá, ami a filmművészet dekorativ ha 
fásait illeti, szintén bizonyos ujjasokra go:i 
dolok. Egyesek, akik külföldi filmgyárak 
látogatásából hazaérlek, magukkal hoztak 
egyes technikai fogásokat és fortélyokat és 
most p. o. nagyszerűen rendeznek asztalo
kat és lakomákat, úgy hogy azok tényleg 
\ordisk-léit asztalok és lakomák, de a 
külső és életleien táryyak psychéjéről vala
hogy megtfeled kéz tek. Tii 1 ságosan kevéssé 
képzőművészeti szemmel nézik a dolgokat 
és igy a miljő, de természetes felvételről is 
van szó, valhaogyan nagyon is a színpad és a 
kasirozottság benyomását ébreszti. Én a kill 
világ tárgyait is megeleveníteni akarom és 
egy nagy egységes harmóniába olvasztani a 
cselekménnyel és a szereplőkkel.

Különben -— végezte a jeles művész — 
nagy jövőt várok a magyar filmtől és hi
szem, ha Parisban látnak egy magyar fil
méi, igy fognak felkiáltani: Hongrie, lton 
grie. ahová dr. Fejér is való, mégis csak 
érdekes ország ez.

Egyéb iránit nagyon kimentik az órák Gel- 
lértet, rendkívül sokat ad át növendékeinek 
saját belső lelki energiájából; különös és 
niély suggesztivitással dolgozik és sokkal 
többet éreztet hangjával, mert amennyit 
mond, igy tanítványainak inkább, ösztő- 
nosségeivel, mint értelmiségével dolgozik.

A propos га к i ha szná 1 va n а/ a 1 к alma I.
megkérdeztük a Patikáról való véleményét 
is, melyben egyik legjelentősebb sikerét 
aratta: Borzasztóan szeretem ezt a daralml 
és borzasztóan szeretem Szép Ernőt, szere’ 
nék olyán gazdag lenni, hogy kitarthatnám 
magamnak öt, akkor írna, amikor akarna 
és mindig nekem, nekem, nekem.

De már szóit a csengő az órára és búcsút 
vettünk a meslertől, aki az örök Lelkesek 
ama fájából való. kik a vágy és a keresés 
örök aeliriumában, mint szent öröktüz ég 
nek és hajukig sápadt sárga lángban égnek.

A jövő művésze úgy lög élni, mini «a lobbi 
ember és a kenyerét valami mesterséggel 
fogja megkeresni. És, miután ily módon meg 
fog ismerkedni az élet komolyságával, oda 
fog törekedni, hogy a lehető legtöbb ember
rel közölje a természettől nyeri magasabb 
tehetségének gyümölcseit. Гolsztoj.
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HAYANY -I К NŐ KOSZA .IÓZSKF KMKR MANCI

Uher Ö dön
film színész akadém iá ja
Fixer Ödön filmszínész akadémiáján a na 

pókban egv órái végighallgatva. arra a im^- 
győződésre jutottam. hogy az Г her-iskola 
niveau ja elül a többi magánszinésziskolától. 
meri i 11 komolv munkára ok (alják a nővén 
(kékeikéi.

Látogatásomkor ép egv apacs jelenetei 
próbált kél növendék. Hmer Mami és Inán 
l)e Barry; nagyszerű moziarc mind a kettő. 
Hmer Manci olv nagyszerűen alakítja az 
apacsnő szerepéi. hogy bármely nagy film
gyárnál is megállná a helyéi, loan De Barry 
a I elteli-e lségcsel dj férfi nővén «lék. már is
nagy szerepekel jálszik filmen. I lánuk pró 
bálnak a többiek. A következő pár: Havasi 
Jenő és Fekete Juci. szintén ügyesen jálszá-k el 
szerepüket. Most Xúdai Juci !ép lel a dobo
góra, komikus alak. eredeti humora és kitűnő 
arcjátéka minden kritikus megelégedéséi 
megnyeri. Az iskola legfiatalabb tagja Kósza 
József, megjelenésre és szép arcvonásaival 
tűni tel. tehetséges ifjú. nagy jövőt jósolnak 
neki. Kgv más ni án próbálnaik: (iyurics Drága, 
(.síkos Zoltán. Vinyardi Béter. Badoányi 

Szilárd. Kápolnai Manci. Tokari Hoi. Kraul 
Anni. «mind tehetséges növendékei az iskolá
nak. (Csöngetnek, vége az. órának.

Kiválók attól a néhány még szürke. de 
nemsokára fényes nevű. gverekil jutót akik 
ma még csak tanulnak, azonban közel a/ 
idő. mrkor hazánk művészi életének szamot 
tevő tényezői lesznek

Huszák Hndre.
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M orva y  B aby
(Hátsó képünkhöz)

Mimi erősebbé és erősebbé válik az a to
lva inat. amely az osztrák filing váraik ösztön 
zése és csalogatása folytán a magyar film 
művészek és lilmmüvésznők között megin
dult. Ismét egy újabb tehetség kivándorlása 
kerüli a szőnyegre: Moruay Bdhy a Lux-film
gyár művésznője szerződül! cl a Vienna bécsi 
filmgyárhoz.

Művészi körökben feltétlen sajnálják a te
hetséges művésznő távozáséi. Morvay Bä 
bvnek azonfelül, hogy filmen való tehetségéi 
általánosan elismerik, feltétlen művészi kész
ségéi mutatja az is, hogy Brada Kdének és 
Pallay Annának voll tanítványa. Köböl kö
vetkezik az is, hogy nagyszerűen táncol és 
a mozgási ritmika terén a legelsők köréin1 
tartozik.

Megjelenésén1 és egész lényére a ..hódító" 
kifejezés kevés, van benne valami ami le 
nyűgözi a bámuló szemet.

Nem kell jóst ebei ség ahhoz, hogy Mornay 
Bdhy ne к jövőjébe a hozzá és művészetéhez, 
közelállók által vetett nagy Írem én у kedést 
újabb jóslattal erösbilsük, annyit azonban
meg jegyzőnk, hogy a Vienna filmgyár a lel 
ajánlott, ritkán hallott összegű gázsi melleit 
is jól fog járni.

Kíváncsian várjuk az első. azl hiszszük. 
világhírre szert tevéi Morvay B á b y - iW in c l  

Becsből.

Köztudomású, hogy több filmművész és 
rendező hagyja el az országot.

Újabb -értesüléseink szerint Kertész Mi
hály, a kitűnő rendező, ki Dániában tanult 
fi lm rendezési véglegesen a bécsi Saséba 
gyárhoz szerződött horribilis fizetéssel. Kér 
lész. a Phönix gyár rendezője volt és „Áren
dás zsidó“ . Utolsó hajnal *. ..Skorpió“ , ..Ör- 
dög“ . „99“ slh filmjeivel Кur«>paszerte híressé 
telle a nevét. Felesége кису flóráin név alatt 
gyarapítja sikereit szintén a bécsi Saschanál
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Л ..Fekete keztvüs hölgy“ címszerepét ját
szotta, melyet nemrég adtak nálunk.

A másik kiváló rendezőnk. Korda Sándor, 
a magyar filmirendezés büszkesége, válik a 
Corvin gyártól és szintén a Ink’si Sasehához 
szerződik. Óriási vesztesége a magyar film
iparnak. Elég, ha megemlítjük az „Arany- 
embert^, ,,A fehér rózsát“ , a ,,Jamatát‘\ 
melyeket ő rendezeti.

Farkas Antónia, az uj filmstar, aki az Ave 
Caesarban mutatkozott be és kedveltétle meg 
magát a pesti lkőzmiseggel, az olasz Ambrozio 
f i l mg váirih oz s ze rző< lőtt.

Lenke ff g Ica helyzete is igen válságos. 
Valószínűleg a bécsi Saschához szerződik, 
ahol már játszotta Kertész Mihály rendezésé, 
ben az itthon is ismert ,,Boccaciot“ .

Üeésy Alfréd, a Star filmgyár rendezője, 
megválik a Startól és megalapítja a Duna- 
filmet. Vele tart Hollay Kamilla is.

Kedves
InczeS«udor ur, amint írva vagyon, Ön- 

kegyed felelő^ szerkesztő a Színházi 
Életnél. Vegye hát tudomásul, hogy b. 
13. számálwm a következők fordtnlnak 
elő (sőt^hátul is):

22. oldal. (Gyermekt
a második felvonásban a gyermekek az 
ablakon keresztül látják közeledni az 
udvartól a házhoz. Most ilt az alkalom, 
hogy hosszút (sic!)álljanak az apjukon. 
A nagyobbik tin megragadja apjuk fegy
verét, az álltákhoz rohan vele, céloz, de 
a fegyvert nem tudja elsütni. Amikor a 
kis tizenhatéves fin látja bátyja hiába
való erőlködését, ő is az altiakhoz siet, 
kiveszi az idősebbik kezéből a fegyvert, 
megfeszíti minden erejét és lő. A golyó 
talál és . . .“ Ezután leírják a harma
dik ( ? ? ? ? ) felvonás tartalmát.

2.1. oldal. (U.a.) ,,A két fiú szerepé
ben Pétheő Attila és Ernő mű
vészi pályájuk újabb fontos állomásához 
érnek. Petheő . . . slh.

Stb. . . . Bérczy Ernő a beteg, vézna, 
önmagával tehetetlen gyerek szerepé
lten . . és így tovább a által
játszott szerepről, amint ezt minden na
pilap megírta.

38. oldal. (Szerk. üzenetek. „Zene
barát4 jelige.) „Kerpely Jenő Budapes
ten született 1881. december 31-én. 
1910-ben megalakította a Magyar Vonós
négyes Társaságot. Ekkor 25 éves volt.“

Nohál. kedves Incze fincze pincze

bácsi, ezeken a blődülctes halandzsákon 
a kommentár csak ronthat. Újból 

A szerkesztésért
INCZE SÁ

Jean.

Egy szininövendék 
emlékkönyvébe

Ma, — mikor mámoros főne), ragyogó
szemmel,

Birosló arccal, dacos igennel 
Indulsz álmaid után, —
Még mindent rózsásnak látsz.
Es holnap . . .
Már a Szerencse gőzöse robogna aisz.
Ma, —  még mindent igaznak néljél.
De he19*ap —  már semminek ne higgj.
Xe higgi a szánok narázsáhan.
Xe higgi az öt elésben,
Xe higgi a nágyban . . .
Csak menj, menj előre!

Vigyázz! Álnak minden arc.
.1 mosoly mögött rejig irigységé 
А г örökös harc.
Barátnőd egy legyen, ki tanáccsal lát el. 
Barátod lehet több, csak jó! nálógasd meg. 
Autó, ékszer, zserbó, korzó, . . .
És szeretemnél légy nadorzó.
Fő, hogy piindiy felszínen maradj 
Ha natamit mondanak rólad.
Ha nem is igaz —  akkor se tagadd 
Semminél se törődj,
Semerre se nézz, . . .
Csak menj, menj előre!

És ha nö irigyeid tábora.
És sikereid elé akadály tornyosul 
Légy akarnak és nágj magadnak utat 
Keresztül-kasul.
És ha kelt, előbb jobbra térj
Sem, minthogy szakadékba érj

*
N

Ha pályádnak igy leszel őre.
Almaid utján akkor 
Jól mégy — előre!

deliért György.

Én vágyók költői?! Valamennyien költők 
vagytok, mint én! Csak éppen nem vesztek 
magatoknak időt és fáradságot! Milyen el 
kedvelleniiő lehet nektek is. ha mondanotok 
kell. hogy ugyanazt erezhetitek, mint mi és 
ntm teszitek!'! Hogy megtakarítsátok ezt, 
elneveztetek bennünket: tiszteletreméltó
kö'tőnek! Azok lennénk?!? Álarcban élünk:
mi a kö ltők ---------- ti a mindennapi ember
álarcában! Beter Altenberg.
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„T h a lia “

a M uskátli-Kabaréban

Л/ öreg -'Muskátli 'к :il)ii rét a jó 
Isl(4i ug\ latszik и г r: í teremtette, hogy ;i 
műkedvelő gárdáknak — melvek mos- 
tanában szép számmal liincdeznek IV1 
hajlékot ad jon. ahol művészed ükkel a 
közönségüket szórakoztassák. Thália 
olöadasara tevődtem be vasárnap dél- 
olótt. Szégvenlom bevallani, do a Thália 
előadásáig: műkedvelő előadás nem Гог 
didi old életemben. Piaiig, aki még nőm 
volf. műkedvelő előadáson, annak fo
galma sincs arról, miivon kedve* ilyen 
előadás. Mini mindim ilvim belvon, ill 
is jelen voltak: a szereplők szülei, csa 
ládlagjai. no meg házbeliok. Más társai 
lat művészei is voltak olt. hogy kritikái 
gyakoroljanak, a kollegák felett. О}! 
volt még a biiílés is. Szóval ott volt 
mindenki, akinek olt kellel! lenni. Az 
időadás. hogy jó let! volna: arról szó 
sincs, de azért, szolgáljon vigaszul: nem 
volt a legrosszabb sem. Azzal kezdődőit, 
bogy kijött a függöny elé а К omlós nr 
és bemutatkozott. Kedves Komlós ur! 
Nagv Endrét már hallottam konferálni, 
di* azért soha sem mutatkozott !>e — 
igaz, hogy az ő nevét se kérdezték, (iitfh » 
Soma alléké csók*' cimii darabját iá! 
szólták id l’eltiinően rosszul. Müller ha
ji s énekelt, kellemes sikere lett volna 
akkor is, lva a kedves mamája nem tap
solta volna vörösre a tenverél. Ilogv a 
mamája leheled, azt onnan gondolom, 
bogv fenn hangon mond aga1 la: Hrá vó
Lajos! Hrávó Lajos tényleg ügyes fin. 
Euloltak még: Bokor Erzsi, k u n ié :  
\dél, Domahidi Henrik, Bihari Nándor 

és .lend/fu József. Ok legalább bellire 
hozták, amit egyesek idrontollak. Szerző- 
avatás is volt, midv alatt nagyszerűen 
mulattam. l ischer  Andor Premier cimii 
kis drámai jeleneté! mutatták be. A 
szerző amíg én számoltam: T i szer jeleni 
meg a lámpák elc'l Mó* mindenki el 
ment; a szerző még mindig megjelent 
Jelentik nekünk, a szerző azóta mindig 
megjelenik.

(Iránit: Sámlii'.

В о - J o g  genie , k i r e  a sze ren cse  soha
s ni m o s o ly g ó d .  W a g n e r .

Geiger Irma
Geiger Irma egyike a nevesebb or

feum-szobrot leknek. Varázslatos játéká
val, mesteri hangjával és táncával már 
régen 'kivívta a közönség becsülését. 
Most Amerikába szerződött és a legkö
zelebbi jövőben már útnak is indul, 
(ieiger Irmát bátran engedjük Ameri
kába menni, ő csak hasznára lehet ott 
a magyarságnak, melyet a külföldön 
annyiszor félreismertek. Itthon őszinte 
veszteség a publikumnak, mely ugv meg
szokta a Hóval Orfeum színpadán, hogy 
nélküle szinti* nem is tud operettet el
képzelni. Hat éve működik a Hóval Or
feumnál, hová az Operaház és Király- 
Színház után kerüli és ahol a legszebb 
sikereit arratta esték után A kalandor 
kisasszony és Csillagok csillaga ban na
gyon-nagyon l  ed\ esen és felejthetetlenül 
ját>/o!t, (Hartes Olga betegsége idején 
mesteuien adta a főszerepet) talán mert 
'iidla, hogy ezek az utolsó szerepei ide 
haza és méltóképpen akart tőlünk olhu 
estizni.

Nem felejtjük el ( e i.er Irmát. De ö 
se feledjen el ám Lóerőnket Amerika 
ban, még ha akármilyen messze is lesz 
tőlünk, mert a mi emlékezetünkben min
dig csak mint kedves, tehetséges szí
nésznő fog megmaradni. Sok-sok szeren
csét!
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Unwind у I il пи Jenő Mát hé Hózsi hang
versenye. Egy óve a Vigadóban zenekari ki 
sí réttel játszó* * * t Hlau Jenő, amikor köziéit fi
nest keletiek a fiatal művész nagy kvalitásai. 
Azóta megizmosodva, kiforrva, szerdán ha! 
lo'ínk másodszor Оrmándy Hlau Jenát igazi 
formájában, amikor Vieuxtemps: hegedűvel 
se Ilijével; Paganini: Mózes fantáziájával és 
Iáid) apró darab előadásával telt bizonyságot 
nagy előrehaladásáról. Mély érzés, nagy :eeh 
nikai tudás, finom tónus és biztos előadás: 
miivész*elének erősségei.

Máthé Hózsi az est másik szereplője. Kel 
lemes hangii. szépen iskolázott hangja кiilei 
nősen dalok előadására alkalmas és ezekben 
annyi finomságot, megér'ésl tudott kihozni, 
hogy élvezetére szolgált vele a jelenlevők
nek. Nagy ünneplésben \ull része mindkét 
művésznek.

Hózsa Lajos bucsuhanyver senye. Örömmel 
konstatáljuk minueuekelölt. hogy Rózsa La 
jós hé*fői hangverseny*) nem volt buesu 
hangverseny, mint ahogy a keddi operai fel
lépése sem volt buesu fellépés. Ezekután nem 
kritikára, csak leírásra .szorítkozunk. A kon. 
vert ünnepély jellegű voll, amennyiben a 
legelőkelőbb publikum töltő’ te meg a Vigadó 
összes termeit, mondbaljuk roskadásig. Rózsa 
művészetének legjavát nyújtót’a a Rigoletlo, 
Meródiás, Afrikai nő slb. áriákkal, de nem 
mondhatjuk ugyanezt a zenekarról, amely 
bizony gyakran hol elmarna!, hol előre sie
le 't egy fejhosszal. De ez nem vont le Rózsa 
sikereiből semmit sem. Mindvégig óriási ün
nepségben volt része a nagy baritonistának, 
mert még akkor is tapsoltak, mikor a Vigadó 
lámpái már nem égtek. Az es’élven jelen 
voll az amerikai és olasz misszió pár tagja iv 
és a fővárosi élet sok nagy előkelőség**.

( e. )
Fi ja I kon sz kif Z só fia z о n go r a h a n g v e r se n у i 

meglepetés, volt a zenei publikum számára. 
Tökéletes technikája és elmélyült előadása 
igaz gyönyörűsége' kelteiI.

Az igazi színésznő
Ha sir. kacag. vagy unalmasan ásít;
Csak olyan, mint a másik.
Л színésznő is csak nő.
kis mégis; ő . .  a színésznő!

kil és játszik, ahogy szerepe írja.
Ha szenved. fájdalmát sírja 
Hangja. mint sziréna, felzokog:
Szive m eg -megdob og.
\ agg könnyekig JaieagJaf azér.
Поди megmutassa: milyen az asszony, ha

к aeér
Vagy táneot. csilingel éneke.
Ha zenével készül szerepe.

Melyiket szerelem, melyiket szerelem ?
A szomorúságét, vigságét,
\ lantos múzsa láncos éneketi 
/ Agyi két sem!
Хеш. nem!
kigyet szeretek esak. öt;
A: igazi színésznőt!

fia odakiinA hull a hó.
Kandal ó mentén cseng a szó. 
kis ke revet en ül ö 
A: én színésznőm.
Ha sir, kacag; él vigaszával,
Hogy csacsogá szájat csókolhat szájával 
.1 jobb kezével közelebb vonja 
A szőke fejet. A hallal átkarolja 
Szerető vágtpgyal magához szorítja 
fis utána ügy senki sem csinálja.
Hz az én színész nőm..
Arcán nincs festőanyag.
Ó . . .  a szerető anya.

Az élei is játék
fis ha a világ egy nagy színpaddá válna.
Л szerető anyáé lenne a pálma.

Gellert György.

Vaunak költők, akik d daikat el tudják 
mondani, el is mondják, de soha nem Ír
ják le.

Ezek költők.
Vannak költők, kiknek agyában a vers 

megvan az utolsó veszöig. de senkinek el nem 
mondják, soha le nem Írják.

Ezek is költők.
Vannak, akik rossz versekei imák.
Ezek nem küllők.

Míg a görög művésznek a műremek fölöli 
érzeti élvezetén kívül n siker és n nyilvános
ság által való megértés volt jutalma, a 
modern művészt alkalmazzák * és li/e'.ik. 
\ görög művészet valóban művészet volt. 
a mienk művészi mesterség. Wagner.

*

A költőnek csak addik le!s/ik a müve. 
mig le nem irta. Esetleg akkor is. ha nyom
tatásban látja, de akkor feltétlenül, ha el 
fo.adla az. aki vissza is utasiMiatla volna.

Fehér János.
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TKHLNLZö SÁNDOR. a V íg s z ín h á z  t<*Iu»l - 
srrjt*s diszlelterve óje, ino l̂ agilis munkál ÍVjI 
ki a Corv in-fihngyárnál.

K IH Á L Ö  L M N Ó T  a V á ro s i  S / in ! iá /  u jó la g  
(’gy e v r  *. h av i  2.).()()() ko ro na  g á z s iv a l  s z e r 
ző d jé l  le.

MÁZAK (.ITTA Mécsben mod ern Jáneкreá 
ein kai mutat be.

Sl (»ÁM (A l LA. Télikert honvivanja. tár 
gya!ási folylal a Viimd Színházzá].

(Л LMM1 К THAHKDlA Schönherr Károly 
пак a (irillpar er-dijjal koszoruzoll remek 
müvet adja éld Mnn\ : Zsigmond fordítása 
i án és Márdos dr. kitűnő rendezésében soro 
zalós előadásaiban a MelvároM S/inház. Ilá 
rom szereplője közül Pelheö Alli’a lels/eü le?, 
jobban a In próba közönségének. Malány e>;- 
ultal végleg heérkc/.ell. mi*.» Major (ii'i a szo
kott jé) voll. T eltűntek a kitünően sikerüli 
díszletek.

HÓNA IMNÁCiL L1 PÓT. a lehetséges ludat 
iré). ,,,S‘zrrrlmi komédiák" eimii darabját 
nemsokára könv\alakban is megjelenteti. 
Llöfizetni lehel a szerzőnél Újpest. Deák 
idea lő. .

MIPPL HÓNAI JOZSLL Kaposváron !iir- 
lokol vásámll egy szép kaslélylval.

HIPPI, HÓNAI gyűjteményes I.iállilásra 
készül Münchenben. A kiállilásl Nemes .Mer 
eell rendezi és alkalmasint az ősz el°jén meg 
lesz. Már kéiszen á4 az an vaj. csak a nemei, 
országi forradalmi események akadályozták 
a kiállítás léire jóllét.

FKI/Tl NI::ST ki Heti ..Kislány kiállítás 
művészeti körökben. A darab díszletei - 
Kálmán Lajos tervezi szembetűnőén stílu
sosak. szépek. Az első felvonás hangulatos 
zárdaiuh ara. a második felvonás bohém mű
terme, a harmadik felvonás rózsadiszilcsü 
szobafala külön eseményei a magyar díszlet- 
tervezésnek- Nagyon meg kell dicsérni Kal
man Lernst. olyan finom, stílusos díszletet 
kevés magyar ember tervez, mint ö.

Í'HMOSSV ANIKÓ, az Andrássy-uli színház 
népszerű művésznője, súlyos fog-operáción 
•'sell át.-azért nem léphet fel még jó ideig.

.1 ÓT К К ON V LLOYD ÁS A N V l (. I) 1.1
ALAP JAVÁHA. 4 én a ..Denevért“ adják az 
Operában a nyugdijaiul) javára, felemelt 
bel várakkal.’ \ legszánalomraméltóbb em 
berek a nyugdíjasok segítségét célozza ez 
az előadás, amelyet a legjobb szereposzlás 
ban hoz az Op<*ra. Az előadási hangverseny 
elűzi meg.

i i h ó z a T os KOMZALMAS. . .
Vi/sgaelöadás volt. Szörnyűség. A, Színész 
egyesültet iskolája követte el azt a bűnt. hogy. 
másodéves növendékeivel előadatta a ..Há
rom a kislányt“ a Városi Színház diesteljes 
színpadán. Szegény Szeréin v. szegény Sin 
phanides. ha Indiák volna! Bizonyosa»!) a 
legkeserü! b napjaik közé sorolják a szóm
ba !i napot. 1920. márr. 27-et. Mert irtóza
tos volt: csapnivalóan figurázták ki a hábo
rús évek egyetlen valamire való operettjét.

A szereplők közül egyedül László Ambrus 
enged jövőre következtetni. aki Seluibérí 
szerepében majdnem elérte az átlagol. 
Iteng/a ideg szépen eseng.lt. de még iskolá
zni Lm és egyelőre nem válik be a Városi 
Színház iKigv szinipadára. De a lobbi! Lgvik 
rosszabb a másiknál! Lovászi Teréznek 
livvelm'he ajánljuk, hogy földön liili hang
iával ne az orrán keresztül sértse a közön 
ség füléi. Lgvébkénl borzasztóan alakított i 
Módii. Mnrg Lila fokiék le nöfr bcfédjerol.
I iá i Irf belőle valami. !Mil szól hozzá Vidor
Dezső?) Neszt Ferenc. Novolnv lilkosrendör 
szén pében. nagy igyekezettel kopirozta 
Márdil. légvedül ő válik be. a többi még sta
tisztának se igen alkalmas. Kár. igazán nagy 
kár. hogy ennyire nem Indiák, de lalán 
okulnak a múltból és a jövőben nagyobb 
igyekezet lel lógnak dolgozni.

Olv váratlanul éri mindez. Imgv alig vál
tam az előadás végét. Akkor azután ki lám о 
Ivoglam és csak az ideán tértem magamhoz.

Mikor visszagondoltam arra a szörnvii 
ségre. az iiitotl eszembe: talán példát nvuj 
tollak arra. hogy nem kell színésznek és szi 
né-zneack játszani..............

ÁMMÁNVI MKCiMAHAD az Operaház igaz 
gálái állásában egészen a szezon végéig 
igv döntöll a mmiszlerium. nmek nem en 
gedélvezlo Ábrányi szabadságát. Minden
eseire helyesnek találjuk azt. hogy az igaz
gatóválságot elodázták, amennyiben minden 
kép pen bén i lóing hatolt volna egv szezon 
végi változás. Ha már áprilisig el India ve
zetni Ábrányi az Operál, a hátralevő kél hó 
napol ne sajnálják tőle. Természetesen ez a 
megoldás nines nagyon ínyére a megsértett
Ábrányinak — de nincs más mit lenni 
maradnia kell, nehogy szerződésszegéssel 
v ádolják. ( Г. i. a szerződése a szezon végén 
jár csak le. ehhez ragaszко lik most a mi
niszterim)). 1
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SZIKLAI JENŐ tánciskolája f. hó 20-án 
tartotta első mü vészest élvét. Kö remii köd
lek: Kökény Ilona, Mosvay Rózsi, Palásthy 
Irén, Balogh Bös'k'W Vágó Boriska. Baross 
Géza. Papp Jancsi. Pártos Gusztáv, Halmai, 
Sziklai Jenő direktor slb. A szereplők első
rangú számokkal lelték kedvessé az amúgy is 
kitűnő hangulatot. A kabaré után ismerkedő 
ö^szláne volt záróráig.

F lZE T fö^ lE L ftSFK  AZ OPERÁNÁL. \ 
fizetésemelések késnek még mindig. késik a 
fizetés-rendezés is. Igaz. hogv nehéz dolog a 
szezon végén egy teljesen uj pragmatikái 
tdállitani. de állítólag» dolgozik máris az 
igazgatóság ezen. Egyelőre szombaton gyors 
segélyt kapnak a kisebb fizetésű tagok. 1500
koronát: amelyet azonban nem akarnak vég- 
! eges megoid á snak l írd ni.

Kerényi Gabi 
„Ötöskosztümje“

( K o s z t ü m ,  m e l y  h a  a k a r o m  egy, h a  a k a r o m  öt)

A Városi Színház ,,Az ezüst sirály“ ope
rettjének külön érdekessége Kerényi Gabi és 
Sziklai/ József duettje.

Ugyanis: valahányszor 'megtapsolják a 
láncol, Kerényi Gabi mindig más és más 
kosztümben jelenik meg a közönség előtt, 
bogy szinte érthetetlen a művésznőnek Fre- 
goli mivolta.

A napokban felkeres'em a művésznői Fő
herceg Sándor-téri nagy pompával berende
zett lakásán. A művésznő nagyon kedvesen 
fogadott s mikor a kosztümjei Jelöl érdek
lődtem. a következőképen válaszolt:

„Kosz fimjelmet, melyeket magaim terve
zik, a Förstner-cég készíti el nagy megelége
désemre, közlük az „Ötös kosztümöt“ is, me 
Ivet a második felvonásban használok. Ezt 
szintén é,n ervezlem s külön érdekessége az. 
hogy e iv  a kosztüm és mégis öt“ .

A művésznő észrevehette zavaromat, meri 
azonnal felvilágosiiotí:

..Tudniillik. — folytatta minden láne után 
levelem a kosztüm egy részé? s igy folyton 
más színűben jelenhetek meg a közönség 
előtt.“

Tudomásul vettem az öl kosztüm egy il 
kát. Akit érdekel szintén tudomásul veheti.

Mi lenne, ha hatodszor is kihívnák?

Karinthy: Gyilkosok

Mikor végigolvastam Karinthy na к uj 
к Dry vét, különös érzéseim láma; 11. Sajnál
koztam. Sajnáltam Karinlhvt. Iiogy ezeket 
a novellákat ahogy ő nevezi ezeket az. 
Írásait —  talán élvekig kellett agyának me
lléiben viselni, közben számtalan kis fej és 
láb nélküli magzatot kellett elvetélni, pedig 
azok szülésének Iá jdaImával a mostaniakat 
is világra hozhatta volna, lés sajnáltam az 
olvasóközönséget, amelynek végig kellett 
kínlódni nag\ csomó lagymatag krokit, mig 
végre a „Holnap reyyel“ és aránylag rövid 
idő (múlva mostan a ,,Gyilkosok“ megjelené
séig eljutott.

Nagy idő mull el Karinlhvnál, amíg az 
„lyy irtok ti“ véres —  meleg szivétől véres 

szatírájától a Gyilkosok metafizikai és 
melaíilozófiai mélységéig eljutott és annyira 
különböző kél Karinthy irta e műveket, 
hogy a Gyilkosok Kariul Inját olvasva tilos 
a mull Karin Mi vra gondolni.

Nem azt mondom tehát, hogy Karinthy 
elmélyült, hanem mély. Iránya. Írásmódja 
a leg fenségesebb, legbensőségesebb szi m bo
lizmus, amellett őszinte, bátor szókimondás
sal realizálja a világűr végtelenségének kö
débe vesző ilhiziószerü problémákat.

Ez a Karinthy tartalma: megold megold
hatatlan problémákat, in igvaráz lelki léve.- 
Ivekei és természetes lelki folyamatokat, a 
molekulába gyökösili az embert.

Lefor<fithalják Karinlhvt bármely kullur 
nyelvre: mindenből egyenlő értéke lesz: a szó 
meg nem csúfított érteiméiben int: rnacioná 
fis. Nem jóslás ez: 1 izonvos. lmgv rövid 
néhány év múlva Karinlhvt a műveli külföld 
ismerni fogja.

A háborúi, a minden ember természetes 
szadizmusát, a lelkek szereiméi, a gyerme
kei, az asszony hiúságát szimbolizáló írásai 
mesterművek, mindenkinek el kell olvasnia 
ezeket.

Ez a könyv, amelv nem hangzatos reklá
mokkal kerüli ki a piacra. —  talán éppen 
ezért — nemes, monumentális egyszerűség
gel van kiállítva. Rámondható a legnagyobb 
J ók: szél) és jó.

Fehér János.
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Sugár Gyula
A , , Télikert“ uj énekes bouvivaulja. 

Sugár (jyula neve inár nem ismeretlen 
a közönség és a sajtó előtt. A 
„Pénz, Pénz, Pénz“ cimii operettjében 
aratott sikerei előtt az “
m űsorában ismertük nie«.

Ezelőtt S:e</e<len játszott éve ki«. A 
szc«e<li szintlázba járó közönség dédel
getett kedvence volt, amit nem is le
hel csodálni, meri kellemesen csengő 
lenorhangjával és férfias megjelenésével 
a fővárosi közönség tetszését is kivívta. 
A szegedi bnikfisok még m a is siratják. 
Örökre szivükben fog élni (Csárdás 
rálynő, Edoin SztainbidróAchmed
bej[, Lili bárónő, lllésliázkedvencük slá
ger-szerepeinek feled hetet len alakjai.

Azonban a „Télikert“ közönsége sem 
fogja sokáig élvezni játékát, mert amint 
halljuk, tárgyalást folytat operett-szín
házaink egyikévei, mely szerződés létre
jötte a legnagyobb színházi esemény lesz.

Felkérem, hogy írjon egy pár sort a 
,, Bohém világ“ olvasóinak. A legnagyobb 
készséggel megtette, itt közöljük:

—  Telve ambícióval jöttem fel Sze 
gedről a fővárosba és boldog vagyok, 
mert a fővárosi sajtó és közönség te t
szését megnyertem, ezen az utón haladok 
tovább és küzdeni fogok, a inig révbe 
nem érek. Tla oly szeretettel és jóakarat 
fal halmoz el mindenki más, mint a 
„Bohémvilág“ szerkesztői, akkor azt h i 
szem, hogy hamarosan meg fog történni.

Sugár Gyula, 
a „Télikert tagja.

Reméljük, hogy az ambiciózus színész

mielőbb „révbe ér“ és vágyaihoz m ér
ten hamarosan a nagy operett-színhá
zaink egyikében látjuk viszont.

Góth Sándor nagybeteg
Nagy megilleh'méssel vei lük tudomásul, 

hogy Gólh Sándor a Vígszínház illusztris és 
rokonszenves tagját, baleset érte.

Kilátogattam hozzá a Pavor-szana órium 
ha, ahol Iliiltl tanár megoerálta. Mikor vé
gigmentem a szanatóriumnak lisz aságlól ra
gyogó számtalan folyosó ján, megindulva 
néztem a sor viasz sárga lelegel, ami in | a/ 

^ápolónők kerekes hordágyakon tokák ókel 
a kötözőterembe és vissza.

Felértem a harmadik emeletre. Végre sok 
keresés után elér em célomul. Megálltam egy 
szoba előli. Még lie sem kopogta Ham, midőn 
kitárult az ajtónak mindbe: szárnya, éppen 
vitték Góth Sándort is a kötöző terem be. Л 
nagy művész egyrészt súlyos állapotára, más
részt, miért éppen elvitték, nem fogadhatott, 
igy tehát odaadó és kedves felesége, (aki 
álhmoöan melle!te van) Kertész Klla. a kö
vei к ezö beállításban adta elő az esetet.

—  Férjemet vakbélgyulladás következté
ben operálták meg. tizen be! eg ség éhez hozzá
járult az a baleset is. melyet az okozott, hogy 
a ,,Zsábá“ ban. a süllyesztőben gyors átöltö
zésekor megesuszo't és megrándult a bála. 
Úgy volt, hogy a napokban már elhagyhatja 
a szanatóriumot, de most egy kicsit meg
hűlt, hát kénytelen még egy pár napig fe
küdni.

• Ennyi az egész, amennyit mondhatok — 
monda a művésznő —  szomorúan.

Vigasztaló szavakkal búcsúztam el tőle és 
szivemben abban a reményben, hogy nem
sokára a Vif/szinház színpadán láthatom \i 
szőni a nélkülözhetetlen müvészpárl.
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Húsvéti ajándék
A kibővített oldalszánul lapunkon lelül 

niás hibvéli ajándékot nem adunk, ok mel
lékes. ellenben annál inkái)!» оrwIldik, sül 
megerőltetik magukat a lobbi színházi lapok, 
mint e; t az alábbi, lapzártakor érkezel! leve! 
panaszolja.

Tisztelt Kalmár főszerkesztő ur!
Egyanrsak kilesznek vagy legalább is igy ' 

kéznek kilenni magúkért a színházi lapok. 
Engedje meg. hogy ezek egyjkével pár szóval 
foglal к ózhassa in. Hirdette, hogy 272 oldalon 
jelenik m ’g. A 272 oldal igy alakul:

Az élelmesség netovábbja
A Baross-téren levő Központi kávé- 

ház kis fülkéjében egv modern Figaró, 
M m n s i t  Iván borLélvmiihelvt rendezett 
be, aminek specialitása, hngv este í) 
óráig, sőt szombatonként 10 — 11-ig E 
lehet borotválkozni benne. Ugyan a k 
kora csak a helvség. hogv a harmadik 
vendég a másodikat szorítja ki. azonban 
az élelmes borbélvmester ötletével elérte, 
hogv állandóan „ z s ú f o l t "  háza van.

Hallatlan skandalum
í. ETE N Y А К : M i féle meglepetés t ?
NATÁLIA: Hát ezt a dohánydobozt. < Ki 

akarja nyitni.)
í. ETE N Y  А К ( félre): A fő к ö tő. ( Fent.) N e 

nyalj hozzá.
MEZ: X * nyúljon hozzá, felrobbanhat.
NATÁLIA:“ A dohány?
MEZ: A dohány olyan, mint a glicerin. mi- 

!\en glicerin?
LETENYÁK: Nilro . . . olyan, mint a nitro 

glicerin.
NATÁLIA t fejcsóválva eltűnődik): Itt ve 

huni nincsen n mijén, mégegyszer és utoljám 
ügyehrezlellek. hogy siess. várnak ránk

LETENYÁK: Helyes, csak meckere cm a 
kalapomat. (Félre.) Megyek a: elöljáróság:a, 
útlevelet kérek és egv negyedóra a lall Ame
rikába vitorlázok. (F I hátul.)

MEZ: Talán a konvháhan lesz Híz. <Hal 
1-en el.)

XII JELENES.

( Satália. később Felikán.)

N ATÁLIA ( eyyedfíl): Mernék fogadni, 
hogy emögöll rejlik valami . . . ez a feldúlt 
pofa . . . s amikor ki akartam nyitni a do- 
hánydobozt, — de lássuk csak. mi lehet az > 
M doboz felé túrt. Felikán belép.)

PELIKÁN: O. Natália, ez igazán >ok. e> 
f; hh a soknál . . 4

NATÁLIA ( nem nyit in ki a dobozt): Mi 
csoda . . .

PELIKÁN: Ez a kis him/ell. csupa-csipke 
ruhácska, kél kis fökölő . . .

NATÁLIA (kedves-szerényen): Ugyan! sz/u 
<em érdemel. hiszen egyetlen rokonunk 
vagv . . .

PELIKÁN: Es mint ilyen, még egy, mond
hatnám szerénytelen kéréssel rukkolok ki, 
nem is annyira tőled kérek, mint férjedtől 
bátorkodnék . . . de igazán. (Xavarban van. )

NATÁLIA: No, csak ki vele bátran, miről 
van szó?

PELIKÁN: Tudniillik... mialatt a fele
ségem ..úgy voll“ ... a legkélségbeejlobb kí
vánságai voltak . . nem akart mást enni:
' sak dinnyét és epret . . .

NATÁLIA (nevelve): En annakidején csak 
úgy habzsoltam a szardíniákat . . .

PELIKÁN: Ilo.y őszinte legyek, én is job 
ban szereltem volna szardíniákat, de dinnye 
és eper: márciusban . . . kissé drága innia! 
ság . . . hogy rövid legyek: 1500 koronával 
tartozom ;1 esem égésnek . . .

NATÁLIA: Hát ez a nagy história? Vedd 
úgy. mintha már ki lenne fizetve.

PEJ Л К A N ( őröm mel): Vegyem ?
NATÁLIA: Vedd, majd s/.ólok Péternek
PELIKÁN: Te drága. (Acre/ ( sokai. >
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(Előbbiek, Letenyák.)

LETENYÁK fizgatottan belep): Elfelejtet 
lem, hogv ma vasárnap van és igy a/ elöljá
róság fia lal . .

NATÁLIA: Öregem!
LETENYÁK (félre): 1'jjé! e/ek rám vár 

nak. vágjunk %'y jubilánshoz méltó arcot 
(Sauanyu arcot vág. Fenn.) Rég voll ilyen 
veszekedett jókedvem, mint ma. szülelésem 
évfordulóján.

NATÁLIA: Na. hála istennek. Pelikánnak 
bizalmas közölni valója volna.

LETENYÁK (félre): Atkozott koronatanú 
(Fenn.) Egy? Akkor hagyj magunkra, éde 
sem. jobb az ilyesmit négyszemközt . .

NATÁLIA: Te kis tapintatos... jó, hát 
megyek. (Halkan Felikánnak.) Bátorság! (Ff 
hátul.)

XIV. JELENTÉS.
( Letenyák, Felikán.)

LETENYÁK. Egyedül vagyunk, tehát hi
szel j halkan. Na. ugv-e. ez borzasztó?

PELIKÁN: Micsoda?
LETENYÁK: Te láttál engem az éjszaka4'
PELIKÁN: Sőt! Követtelek benneteket 

ütöttétek a fala és mindent, ami elihélok ke 
rillt . . . a;: én esernyőmmel . . Pilí-pafí
puíT . . .

LETENYÁK (gondolkozik): Várj csak! 
erre a piíT-paíT puffra nem emlékszem.

PELIKÁN: Azt elhiszem . . . ha ti úgy b 
tenigazában nekiláttok, egész jól piiílollök

LETENYÁK: Szegény asszony . .
PELIKÁN: A feleségedet sohse sajnáld. <> 

semmit sem fog megtudni
LETENYÁK (szemeit a: égre emeli): О 

nem . . . de az a másik
(Folyt, küv.i

X I I I  JE L EN ÉS .

Mindenféle rosszakaratú híreszteléssel 
szemben tudatjuk olvasóinkkal, hogy 
lapunk két hetes stagnálását kizárólag 
papirhiány okozta. A rémhirterjesztők 

most, nem először : szándékosan tévedte!;

Szállás. Ön ad kérdezi verseiben, hogy:
. Miért kék az ég?“ — llát posta legyen?

./. L. A Newyork karzatán irt versét küldje 
he Mácza Jánosnak, ő talán elég in tel lek' uell 
hozzá. mert mi nem érijük. — Nem ért 
;ük hogy szal ad ilyesmit leírni.

Kanoly c ikk .. .  A méltatás méltaian 
Fliegl József. A közlemény, mint látni mé! 

tózlnlik, jön. Föimmkatársuiik rövidesen le' 
keresi ön*.

Hérosz, Komédia, önéhez hason ó álnevű 
munkatársunk elolvasva ( véleleniU) b. Írá
saik örökre átengedte önnek a héroszi míikö 
elést és dicsőségei.

Szépreménijü. 1. Még nincs (H) éves. 2. í gy 
nevezeti primauimna. 3. Jvnö főherceg. L 
Mindig szerény és józan. 5. Drámai színész
nő már voil, miir operáé*:, kesnő fo-gja \é- 
gczai. Csak őt kérdésre válaszolunk.

Szeretnék. Mondja, fiacskáin, maga tényleg 
olyan naiv vagy csak teszi magát? Próbál 
kozzon jobb témával.

Lulu. Gyengécske.
T. Mancika. Nem nekünk valók a veryvh 

lémájuknál fogva. Esetleg kevesebb szert11 
me’, de több hozzánk illő burl pengessen.

Setéi Fazt'kHts. A kérdezeti pályaműről 
semmit sem tudunk.

К. A. 1 A papírnak csak az egyik oldalára 
írunk. 2. Ne használjon idegen szavakat, m< rf 
sohasem leivel tudni, hogy mi! jelen’enek. 

Forzsalt Fózsi. Sorra kerül.
Manó. Egyes szám ára О К Vegye meg 

Lantos vissza.
Znrn. Vázlatkönyvét minél előbb vegye át 

s z e г к e s z l ő s ég ü и к be n.

Felelős főszerkesztő : KALM ÁR TIBOR 
Főmunkatárs KUN IMRE

Kiad jn : A B O H É M V IL Á G  LAPKIADÓ VÁLLALAT
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Homonnai és Tsa
Fotóművészek műterme 
IV., Szép-utca 5. (Lift)
(Kossuth Lajos-utca mellett)

Modern művészi fotográfiák aqvarell- és 
pastell-képek. — Speciáls tánc-felvételek.

fényképészeti szaküzlet Bpest,

V .I., RÁKÓCZI-UT 80.
Eladás nagyban és kicsinyben.

GAMBRINUS
Étte r e m  és 
k á v e h á z

VII.. ERZSÉBET-KÖRUT 27
DÉLUTÁN ÉS 
ESTE

nagy szimfónikus 
HANGVERSENY
EGRESSY SÁNDOR KARNAGY 
VEZETÉSE ALATT.

BELÉPŐDÍJ, TÁLCÁZAS NINCS

Hölgy fodrászat
és m a n i c u r ,  u r a k  részére is. Ondolálás, 
fejmosás villanvszáritással. Hajfestés, 
Holzstein Petemé,  István-u(  53.

"TISZA” KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM
R Á K Ó CZI-U T

Brilliánsokat, gyöngyöket
ékszereket minden-

SZÉKELY  EMIL kinél drágábban
VI., Király-utca 51. sz. veszek. 
Teréz-templommal szemben Telefon József 105-35

Ne mulassza el
meglátogatni Pátkai Jenő bélyeg- 
áruházát. Rákóczi-ut 14 és Do
hány u. 11. Vesz, cserél, elad.

örvendetes kulturális haladás jelét lát
juk abban, hogy a vidéken egyre-másra 
alakulnak a tűzoltó-zenekarok, melyek 
rövid tanulás után a falunak a legszebb 
szórkozást nyújtják. Ez a szép eredmény 
főleg Sternberg hangszergy árosnak kö
szönhető, aiki ma is békém inőségü, leg
finomabb hangszerekkel szereli fel a 
falusi zenekarokat és saját karmesterei

vel oktatást nyújt nekik.
É rd e k lc d ő k  fo rd u ljan ak  a R ákóczi
ul 60. s z á m  alatti Z e re p a lo tá h o z

Selyemharisnyák
szárút is megjavítja a

T erézvá ro s i
Harisnyajavitó

Király-utca 80. (Király-színházzal szemben)

FESTESSE MEG
szőrméét bármilyen színre felelős
séggel Bordi F. Imre szűcsnél. Buda
pest, Vl., Ó-utca 11.

BRILUANSOT
gyöngyöt, aranyat, ezüs
töt, mindenféle régiséget 
horribilis áron veszek LICHTMANN

ékszerész, Budapest 
Rákóczi-ut 34. 
T E L E F O N  J.118-18.

.Ujságüzem“ r.-t. nyomása Budapest.



LAT A BÁR REZSŐ, н Télikert művésze



BABY MORGAN (Morvay Baby) filrnrnűvpsznő
< fotográfiája)




