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H németeket igen sok vonatkozásban 
lebet, sőt kell is szidni, mert bizony 
sok szidni való van rajtuk. De bizo-
nyos, bogy rengeteget lebet tőlük ta-
nulni is. Itt voltak, sőt ugy birlik 
nemsokára megint itt is lesznek né-
met színészek, bécsi színészek és ber-
lini színészek váltakozva, mi sem 
alkalomszerűbb és tanulságosabb te-
hát, mint az, bogy az ember ami 
élénken pezsdülő színészi életünket 
bozzá méri a német kultura vagy 
mondjuk szinbázi tőke eme küldőt« 
teibez. Budapest egy színház- és szi« 
nész-bolond város; s ez érthető is, 
mert hisz a nagy tömeg számára a 
színház egy magasabb rendű, szebb, 
ragyogóbb világot jelent, még akkor 
is, ba színháznak se nem magasrendű, 
se nem szép, se nem ragyogó ; kér-
dés épen ezért az, hogy mennyire és 
miben tökéletlen még ez a színház 
és ez a színészet, amelyet közönsé-
günk ennyire csodál. 

Nagy baladás már az is, hogy a 
pesti közönség nem esik hanyatt és 
nem bódul áhitatos csodálatba a híres 
külföldi szinész-nagyságok jöttének 
hírére vagy pláne láttára. S ez a bal-
ladás helyes és jogos is, mivel a pesti 
színészet van olyan színvonalon, hogy 

a külföldi vendégek föllépését ne kel« 
jen tisztán csak azért mert külföldiek 
ünnepi eseménynek tekintenünk, flzt 
biszem túlzás az, a másik, különösen 
színészi körökben elterjedt vélemény 
is, mely éppen a német színészeket 
— nebány nagy német színész kivé-
telével természetesen - a magyarok-
nál jóval alacsonyabb színvonalúak-
nak és kisebb tebetségüeknek s a 
pesti szinbázi életet a németnél fej« 

Ujj Kálmán, Molnár Aranka, Sebestyén Mibály 
(Zip) (Mici) (Encsy) M Hl 

Fővárosi Nyári-Színház. - »H budai báz«. 
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tettebbnek vallja. Nos, bár a rövidlátó 
hazafiságnak bizelegbet ez a felfogás 
mégis kénytelen vagyok kételkedni 

benne. Mindjárt egy lényeges külőmb-
ség van a pesti szinbázak és a német 
szinbázak közt : nálunk a szinbáz szó* 

rakozási és érzéki 
tényezői a fejlet-
tebbek, a németek« 
nél a szinbáz kul-
turális és értelmi 
tényezői. Persze ez 
csak egész nagy 
vonalakban igaz, 
mert biszen a né-
met szinbázi élet 
nagyméretű, annyi 
kis és nagy szin-
bázi üzemet zár 
magába, bogy ott 
természetesen a 
szinbáz mint szóra-
kozási bely is ren-
geteget nyújt. 

Tagadhatatlan, 
bogy Budapesten 
olyan operett és 
vigjáték előadásokat 
lebet látni, amelyek 
párjukat ritkítják 
Ausztriában és Né-
metországban egy-
aránt: főleg, ba a 
színészek és szí-
nésznők testi meg-
jelenését, öltözkö-
désben ügyességét, 
természetes moz-
góképességét, be-
szélő vagy éneklő 
bangjuk nyers anya-
gát nézzük. Ke-
vésbbé imponálók 
már a pesti előadá-
sok ba magasabb 
énekművészetet, a 
színpadi beszédkul-
túráját, a finomabb Molnár Aranka toalettje »fl budai báz« II. felvonásában. 

Angelo rajza. 
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színjátszást, a nagystílű drámai ren« 
dezés bonyolultabb problémáit tekint-
jük. Igaz, bogy ezek olyan 
értékek is amelyeket a 
nagy tömeg általában, a 
pesti közönség pedig kü= 
lön ösen nem kíván meg 
a színháztól. Pesten pél-
dául minden utcasarkon 
van ugyan egy zeneis-
kola, az énekkultura 
mégis olyan kis igényű, 
hogy egy drámai szinbáz 
egész nyugodtan és si-
kertől koronázottan játsz= 
bat el egy operettet a 
maga drámáinak elsőran-
gú, - énekes darab szá-
mára azonban már mér-
sékelten alkalmas társu= 
latával. R beszéd kultura 
is kezdetleges nálunk. 
Szépen zengő, vagy ér-
zékien izgató bangja van 
nem egy színészünknek: 
a beszélő művészet ma= 
gasabb kulturája azonban 
már ritkább jelenség. 
Ugyan ily ritka még a 
szerepek tervszerű mű-
vészi elmélyedésből fa-
kadó kreálása : trükköket 
bőven lebet találni ko-
mikus szinészek és epi-
zcdisták játékában, de 
már a főszerepek nagy-
vonalú, tiszta művészi 
eszközökkel történő meg-
játszása ritkább. Mivel 
azonban vannak nagy 
szinész»tebetségeink még 
is gyakran látunk kitűnő 
alakításokat, főleg ba a 

szerep pontosan a művész .. , , _ , . 
, Molnár Aranka - Mici 

s z a b v a - Fővárosi Nyári-Szinbáz. - »fi budai báz«. Labori felv. 
* ä i X ^ . K - . 

Egész darabok intenziven kidolgozott, 
részletekbe hatolván, mozgásban és 



4. oldal SZINHHZI ÉLET 

beszédben teljesen korrekt kialakítása 
viszont ritkább. 

Majdnem mindez, ami nálunk még 
hiányos a németek részéről nagy fi-
gyelemben részesül. H németek talán 
átlagban gyengébb színészi nyers-
anyaggal dolgoznak, de ezzel aztán 
dolgoznak ! Egy gyakran visszatérő 
tapasztalatom jellemzi legjobban a 
két szinészet mai állása közt levő 
külömbséget. Majdnem mindig, ha 
valamely német előadás keretében egy 
uj nőt láttam fellépni, ez volt az első 
benyomásom : gyenge nő, rosszul öl-
tözködik, ügyetlenül mozog, nem ér-
dekes jelenség ! flmily mértékben 
azonban játszani kezdett oly mérték-
ben halaványult el az első benyomás 
hatása s adott helyet ha nem is egy 
nagytehetség lebüvölő varázsának, de 
a gondos munka, a színészi kultura, 
az igyekezett ébresztette kellemes ha-
tásnak. Magyar színházi nőknél a 
hatás igen gyakran éppen megfordí-
tott : jó nő, jól öltözik, ügyesen mo-
zog, ez az első impresszió, amily mér-
tékben azonban játszani kezd, oly 
mértékben balaványul ez a benyomás 
s erősödik meg az a másik, hogy a 
magasabbrendü színészi kultura ná-
lunk még nem közszükséglet. S ami 
illik a színésznőkre, az enyhébb mér-
tékben illik a színészekre is s meg-
felelő változtatással az egész színé-
szetünkre. Szerencsére mindez épen 
azt bizonyítja, hogy nyers színészi 
tehetség, a színészi kiválóság ama 
előfeltételem szempontjából, tehát o l / 
tulajdonságokat nézve, amelyekkel 
születni kell, jól állunk : ami pedig 
nálunk még hiányos, a magasabb szí-
nészi és színházi kultura az kivívható 
és megszerezhető. Fi magyar és né-
met szinészet összehasonítása tehát, 
ha nem is igazol egyes sovinista nagy-

zásokat, általában nem vezet olyan 
eredményre, mely önérzetünket bán-
taná s a magyar szinészet nagy jö-
vőjébe vetett reményeinket csökken-
tené. 

A budai ház. 
Ha egyszer majd, ugy száz év 

múlva fehér baju tudósok nevet ad-
nak a kornak, amelyben ma élünk, 
ez a kor bizonyára: a romanticizmus 
renaissances jelzést fogja kapni. 
Müvészetünk megnyilvánulása már, a 
háború előtt is elhajlott a szigorú re-
alizmustól, de ma, amikor a valóság 
rut, a világ csupa halál és borzalom, 
szinte menekül a művész az élet re-
álizmusától és feledést, örömet, vagy 
talán megkönnyebbülést keres a sok-
színű romantikában. 

h budai ház, Ráskai Ferenc három 
felvonásos játéka, amelyet a mult hé-
ten nagy sikerrel mutatott be a Fővá-
rosi Nyári Szinház szintén magán vi» 
seli a mai kedély romantikus bélyegét, 
ha csak a hátterében, a tónusában is, 
de mégis fő motívumaként a törté-
netnek. , 

Ráskai ugylátszik ezenkívül egy 
kicsit nőapostol is. B tavalyi darabja 
a meghajszolt hivatalnoklányok kálvá-
riáját példázta, az idei is egy utcára 
kergetett neveíőkisasszony históriáját 
tárja elénk és a célzatot már a darab 
elején elmondatja a szerző lovag Zip 
Ferdinánddal, a játék egyik főszerep-
lőjével: »a nők sohasem felelősek a 
sorsukért«. R kenyérkereső, az élet-
piacára kidobott legtisztább nő sorsa is 
örök küzködés és a távolálló szemlélő 
a meggyötört szemek mögött mindig, 
vagy legtöbbször elvetemedett lelket 
keres. 

H budai ház Mici nevelőnője is ver-
gődik egyik helyről a másikra, mert 
mindenütt prédát látnak benne; az 
utcára kerül egy késő este, mivel a 
ház úrnője az erőszakos férj karjai 
közt találja a hasztalanul védekező 
ártatlan leányt. Öngyilkosság, halál, 
az élettől való menekülés kergeti az 



SZÍNHÁZI ÉLET 5. oldal 

utcáról a ligetbe a szerencsétlent, a 
vasúti sinek felé, abol robog a vág-
tató vonat, és ime - jön egy ujabb 
üldöző, valami részeg férfi és futva 
libegve menekülnie kell. 

Rjultan esik össze az utön, abol 
kocsijába veszi Encsy Zoltán, egy 
megrögzött, fiatal kártyás, aki szintén 
töltött revolverrel a zsebében utazott 
szomorú konflison a másvilág felé: 
utolsó garasa is ott maradt a játék 
asztalon. Két halni vágyó utja keresz-
teződik künn a ligetben és egyelőre 
mindakettö életben marad. Encsy ko-
csiján lakására viszi a lányt, amint 
ott fekszik a díványon, a retikülje a 
földre gurul. Kétszáz korona van 
benne . . . talán lehetne nyerni vele 
még... kell muszáj nyerni... erre gon-
dol Encsy és elviszi a 
leány pénzét. Megy 
kártyázni. Meghagyja 
Wirtbnének, az öreg 
háziasszonyának, hogy 
mig vissza nem jön ne 
engedje el a lányt. 
n felébredő Miciről 
Wirthné azt hiszi, bogy 
egy »afféle nő«, hiába 
próbálja védeni magát 
a szerencsétlen, az öreg 
asszony nem bisz neki, 
mert úgymond... »a 
nők hazudhatnak a 
férfiaknak annyit, A 
mennyit csak akarnak; 
azok elhiszik, - de mi 
asszonyok még az iga-
zat se hisszük el egy-
másnak...« - Encsynek 
a bűnös pénz szeren-
csét boz, az elrabolt 
kétszáz koronán va-
gyont nyer össze. 
Rohan haza, de a 
lányt már nem találja 
a lakásán. Micit lovag 
Zip Ferdinánd, ismeret-
len nagyúr egy kis ház-
ba viszi, azt vélve róla, 
hogy rosszvérü lány. 
Zip régi bosszú terve 
eszközéül akarja fel-
használni az útjába 

tévedt leányt. Különös bosszút forral 
egyik barátja Rittay ellen, aki elcsá-
bította a menyasszonyát, aztán fakép-
nél hagyta, a züllésbe kergette. Ki 
akarja nevelni Micit és feleségeként 
tálalni a rossz leányt Rittay elé, bogy 
annál nagyobb mohósággal vesse rá 
magát és amikor Mici már a Rittayé, 
elárulni, hogy ime egy utca-lányt bó-
dított el tőle feleségeként. Zip mint 
Encsy barátja mutatkozik be a lány-
nak, Mici t e h á t - , mit sem tudva a 
furcsa tervről, szívesen megy a budai 
házban lakónak. De magával viszi 
megmentője arcképét is, mert Encsyt 
már az első pillanatban megszerette. 

Encsy lemond a balálba való ké-
szülésről, égeti a zsebét az ellopott 
két százas és elhatározza, hogy bár-

Molnár Aranka (Mici)]- Vágönc Margit (Wirtbné) 
Fővárosi Nyári=Szinbáz.2~ »fl bu ia i ház*. 
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mily áron de megkeresi az elcsábított 
leányt. 

A lovag énekelni tanitatia a leányt 
Láng zenetanárnál. Itt akad rá Encsy. 
A lány is tudja már, bogy a budai 
báz tulajdonosa lovag Zip Ferdinánd 
és bogy nem is ösmeri Encsy Zoltánt, 
akinek a lakásáról barátjaként elvitte 
és készül Encsybez, akit magányában 
végleg megszeretett. A küzdelemben 
azonban egyelőre lovag marad a győz-
tes. Elhiteti Micivel, bogy ott a kül-
földi fürdőn abová utazni készülnek 
Encsybez akarja férjbez adni. 

Encsy azonban tovább küzd. A 
lovag saját neve alatt beszökik annak 
bázába és egészen újszerű, originális 
módon szerelmet vall Micinek a távot-
levő Encsy nevében anélkül, bogy a 
lány tudná : kivel beszél. Amikor Mici 
is megvallja - mit sem sejtve, -
bogy ő is szereti Encsyt, a férfi fel-
fedi kilétét és Encsy megkapja Micit, 
mert a később megérkező lovag vég-
leg lemond furcsa tervéről. 

A cselekmény menete izgalmas, 
annyi minden van ebben a bárom 
felvonásban, bogy Ráskai legalább 
még egy darab-témát pazarolt el az 
•tletes dialogusok mögött. De bát régi 
dolog : csak az pazarolhat, akinek 
van miből. A vidám jelenetek válta-
koznak az érzelmesekkel, a kedvesen 
mulatságos epizódok a meghatóakkal, 
az egész darab felépítése pedig a 
színpadi technika minden csinját is-
merő iró kezére vall. 

A darabot Bársony Aladár ren-
dezte ötletesen és talentumosan, aki 
lendületes előadásaival már rég kiér= 
demelte a hozzáértők dicséretét. 

A női főszerepet, Mici nevelőnőt 
Molnár Aranka játszotta vendégként. 
Hz ő egyéni ábrázoló művészetével 
igaz képét adta a magányos lány 
szenvedő lelkének és mérhetetlen 
szimpátiát tudott kelteni önmaga iránt. 
Kellemes közvetlenség, természetes 
báj van minden gesztusán. Művészi 
alakításáért lelkes ünneplésben volt 
része, a második felvonásban énekelt 
kedves daláért is sok tapsot kapott. 

Wirtbné, a ióizü háziasszony 
szerepében kitűnő volt Vágóné. Ala-

kítása tele van erővel és kevesekben rej-
lik annyi ötlet és jókedv, mint'őbenne. 

A lovagot Ujj Kálmán játszotta. 
Tartózkodó, nemes, egyszerű eszkö-
zökkel, beszéd-technikájának finom-
ságával -kihozta szerepének minden 
érdekességét. Ezer oldalú szinész. 
Amit akar, az minden sikerül neki. 
Például kitűnő opera buffó és ime a 
legtehetségesebb prózai szinész is 
egyúttal. 

Sebestyén Mihály folyton fejlődő 
talentuma érdekes megnyilvánulást 
kapott Encsy szerepében. A fokoza-
tosan érdeklődő, nem rossz lelkű, de 
könnyelmű fiatalember figuráját meg» 
kapó erővel állította elénk. 

A cseh énektanár: Láng figurá-
jából Horthy csinált mulatságos ala-
kot, jókedvével, ötletességével sokszor 
megnevettette a publikumot. Pár sza-
vas epizód szerepében Róna kitűnő, 
valamint Bársony és Serfőzy is tel-
jessé teszik a művészi ensemblet. 

Színi Gyula 
Karinthy Frigyes rajza. 
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kitűnő portréfestő, Papp Jancsi, a dal-
énekes szintén itt nyaralnak. 

Ábrahám Pali, a zeneszerző a Ker« 
pely-bangverseny előkészítésével fog-
lalatoskodik vagy a tennis-groundon 
épatirozza a publikumot. Nem lenne 
teljes a beszámolóm, ba le nem raj-
zolnám a fürdő két kabinet alakját: 
az autogrammos »terrible« Barth'ot 
meg Dedét, e fura és szimpátikus 
gnómot, a legszolgálatkészebb és leg-
önzetlenebb bázasságközvetitőt, amint 
épen egy siófoki dandynek igyekszik 
jelbeszéddel megmagyarázni, bogy a 
nő, akit ajánl: »ilyen vas nő!« 

Egyelőre ennyit, kedves Intim Pista; 
ígérem, bogy legközelebb a röpködő 
pletykák közül gombostűre tűzök egy 
gyűjteményre valót k. barátnőid mu-
lattatására ölel Dezső Alajos. 

(U. i. : Hogy az obligát siofoki pofon 
elcsattant-e már ? Hogyne, kérlek alá* 
san : tegnapelőtt este kenték le a Kuc-
salon ajtajában.) 

Kemenes Dezső 

flbrabám Pali 

r w ^ y I Lolita sikere, fl Vigszinbáz 
I I lezárult évadjának egyik legna-
• m ! flyo1:)b s.'kerü újdonsága volt 
I S A I Pásztor Árpád és Gótb Sándor 
!__jS_jŐUJ közös szinmüve, a Vengerkák, 

amely egészen a szinbáz kapuinak bezárá-
sáig telt bázak előtt került előadásra, most 
pedig legkedveltebb miisordarabja a vidéki 
színházaknak-

Előadták többek között Debrecenben is a 
Vengerkák-at. fl darab, bagyományaiboz bi* 
ven, itt is rendkívül nagy sikert aratott és 
senki sem vette rossznéven, bogy a szinbáz 
vezetősége bizonyos apró változást eszkö-
zölt az eredeti szövegen, fl darab ugyanis 
nagyon sok szereplőt kiván, Debrecenben 
pedig éppen csak a lepfontosabb szerepek-
nek akadt személyesitőjük. Ugy segítettek a 
dolgon, bogy a kevésbbé fontos szerepeket 
egyszerűen elhagyták. Ennek a szükségszerű 
cenzúrának esett áldozatául Lolita, az egyik 

Barth Lajos »az a..tog ammom« 
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vengerka leányának néhányszavas szerepe 
is. Karolin, a kiérdemesült vengerka, akit a 
Vigszinbázban Gazsi Mariska alakított, csak 
beszélt a leányáról, aki azonban maga 
meg nem jelent a debreceni előadásokon. 
Levelet is olvastak elő, amelyben Lolita sze-
repeit, de az igazi, eleven Lolita nem került 
elő. Hét estén játszották már a darabot zsú-
folt nézőterek és zajos lelkesedés mellett 
Debrecenben, mikor a nyolcadik estén a 
két főszerepben Gótb Sándor és a felesége 
G. Kertész Ella vendégszereplését hirdették 
a színlapok. H vendég-müvészpár reggel 
próbára jelent meg a színházban és ekkor 
Gótbné meglepetéssel értesült arról, hogy 
Lolita csak a nevével szerepel a darab «át-
dolgozott» előadásán. 

— Már pedig én Lolita nélkül nem ját-
szom, — jelentette ki Góthné, - nem enge-
dem a változtatásokat, de meg ki is zökken-
nék a kerékvágásból, ha nem ugy játszuk 
a Vengerkákat, ahogyan megszoktam. 

Nossza, megindult a hajsza egy eleven 
Lolita után és estéte sikerült is megtalálni 
és betanítani a művésznőt egy diszitőmun-
kás kislánya személyében. 

Elérkezett az előadás, fi színház tele elő-
kelőséggel és cívisekkel, akiknek nagy része 
már régebbi előadásokról ismeri a darabot. 
Következik a második kép. Karolin Lolitáról 
beszél. Most kell felolvasnia a levelet... Mi 
ez? Egyszerre váratlan fordulat: a levél he-
lyett maga Lolita jelenik meg a színen. H kö-
zönség, amely eddig csak hallomásb; l tudott 
a vengerka leányáról, a nyolcadik előadáson 
végre megismerkedett a kis Lolitával. 

fl nézőtéren az a morajlás zajlott végig, 
amiket meglepetések szoktak előidézni, az-
után feldördült a taps, mely percekig meg-
szakította az előadás menetét. Lolita Debre-
cenben olyan ovációkat kapott, amilyeneket 
nagy primadonnák még Budapesten is csak 
kivételes esetekben kapnak! 

»Dede« a siófoki bázasságközvetitő. 

Pompázó virágom 
te drága, szép. 

fl Stambul rózsája 1. felvonásában énekli: 
Király Ernő. 

I. 

Nem restellik manapság is regélni, 
Hogy a török szeretni ugy tanult, 
Egy férfiból tiz nőnek kell még élni, 
E szép szokás ma már avult. 
Sokkal modernebb ma itt a módi, 
Egy férfiú egy uőt szeret, 
De az az egy az oztán a valódi, 
Nem bagy szivünkben szabad teret. 
Pompázó virágom te drága szép, 
Seberezádom te légy te légy. 
Szivedbe végy, 
Csókodból árad szent békesség, 
Mond nekem halkan száz szép mesét: 
Száz édes tündér mesét. 
Felitjuk egy könyvbe 
Fel ám de mind, 
Ott legyenek eggyütt szerelmeink. 
Szeretlek én! Szeretsz te is: tartalma 

[ez lesz belől. 
S reá kivül csak ez kerül: 
Két sziv S ezer gyönyör. 

II. 

S ha frissnek szépnek gyúrták az Eget 
Ott fennt a mérvadó körök, 
Szivem kimondani nehogy feledjen: 
•Török szerencséje örök« 
Ób hölgy szeress és esetleg ápolj! 
Midőn betegség háborít. 
S a nászutunkon meg sem állunk 
Nápoly az az Konstantinápolyig. 
Pompázó virágom te drága szép, 
Seberezádom te légy te légy. 
Szivedbe végy, 
Csókodból árad szent békesség, 
Mondj nekem ballkan száz szép mesét. 
Fel irjuk egy könyvbe fel ám de mind, 
Ott legyenek eggyütt szerelmeink. 
Szeretlek én! Szeretsz te is ? 
Tartalma ez belől; 
S reá kivül csak ez kerül:' 
Két sziv s ezer gyönyör. 

Blas- é s jy«rmtkr«h«-kaiSit l«*«ssé4«t> 
nagy választékban. 

KÈCS Ambrusné R3kk Szi lárd-utca 43 
Kosztümök készítése elfogadtatlk. 
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Çaracl<8zûret Kosdry 
e t n m y é l ( n é l , 

Hz a kép, amelyet a Színházi Élet 
borítékján talál a kedves olvasó, an» 
nak a pillanatnak a megörökítése, 
amint Kosáry Emmy, a bűbájos 
Sztambul rózsája, rákosszentmibályi 
villájának kertjében kislányával ba-
rack-szüretet tart. Megírhatjuk : a szü-
ret nagyszerűen sikerült, mert az 
egész környéken nem volt olyan gyü-
mölcs termése senkinek, mint Kosáry 
Emmynek, akit ugylátszik még azok 
a láthatatlan kezek is kedvelnek, akik 
a gyümölcsöt varázsolják a zöldlevelü 
fákra. 

Rákosszentmihály nyaraló publi-
kuma is szivből örül ennek a nagy-
szerű termésnek. Vannak, akik me-
sélik, hogy télen és tavasszal az 
önzetlen rákosszentmihályiak Kosá-

ryék tudta nélkül segítettek a kertész-
nek ápolni és bernyózni a villa kert-
jének gyümölcsfáit, nehogy rossz le-
gyen a dédelgetett kedvenc termése. 

Leírhatatlan és hihetetlen az a nép-
szerűség, amely körülövezi Kosáry 
Emmyt Rákosszentmibályon. Ismeri a 
nyaraló telep apraja nagyja, boldog 
az, akt nyitott ablakán keresztül egy 
szál virágot dobhat szobájába. »H 
nagyságos művésznőnek« hordják a 
kedves szentmibályi kofák a legszeb-
ben hizott baromfit, a legfrisebb te-
jet, s a zordon mészáros az ő ház-
tartása számára teszi félre a legízle-
tesebb sertéskarajt. 

flzt hisszük : ha ma Rákosszent-
mihály köztársasággá alakulna, meg 
volna az első női köztársasági elnök, 
mert a szentmihályiak nem választa, 
nának meg mást bizfoi : csak Kosáry 
Emmyt. 

Kosáry Emmy, férjével Buttykay Ákossal és kislányával a nyaralója k iu jében 
R á k o s s z e n t m i b á l y o n . Alexy felv. 



Törzs Szabolcs Vándory Paulay Erzsi Király Tisza Karola 

Szerepel< a porzón. 
Még ma - kedves olvasó, ez csak 

szelid tréfa, - mert bonunkban eddig 
nincs szigorú törvény rája, - bogy a 
színpadon s az utcán egyforma legyen 
a takarékos színész rubája. - H néme-
teknél e rendelet már bizony nagyon 
régi ,-mert a német a posztóiát igen 
félti .-Te jó Úristen az égben, ballgasd 
meg vágyainkat : - legyen nálunk is 
olyan az utca, mint a szinpad.-Égy 
napra csak, de legyen e törvény porzó -
utcáinkon a színészre róva. Vaj' milyen 
lenne a dunaparti korzó?-Gótb púpos 
oroszbercege sétálna vidám-begyesen, 
- mellette Fedák Sári, azaz Niobe 
kecsesen. - S mert a katonák mindenre 
képesek, - ott járkálnának a »Szö-
vetségesek. - Rózsahegyi meg a drága 
Pufi karöltve, - s a messzi kelet bű-
bájos török bölgye - előttük lépkedne 
s a buszár a német komának azt 
mondja : - »Nézd má' komám, sebau' 

daz isz Kosáry, ez abires Kondja.«-
És Rátkainak^a szerző itt is egy vic-
cet adott:-»Én Mágnás Miska, azaz 
vazsmegyei gyerek vagyok.« - Egy 
Bucbwald széken pipázik Magyari, ó 
jaj - mert sokkal szebb a Bernát 
bácsiban Tokaj. - H svéd begyek 
bavas, sziklái közül, - Törzs Peer-
öynt is idemenekül, - bogy szomját 
végre valahogy eloltsa. - Karján szive 
kis Szabolcsa, - aki mint parforce va-
dász a Mágnás Miskából-pottyant ide. 
Vándory lólába Ibsen balál-bonából, 
- szintén itt sétál, mert ő is pesti, -
épugy, mint a Hadifogolyból a Paulay 
Erzsi. - S a kávéházak zenéje este 
ba szállna, - itt táncolna Hnitra : az 
ifjú szivek álma, - s mert Király 
flebmed is ifjU és férfi, nem távozna 
arról a-belyről , ahol libenne a szép 
Tisza Karola. - R pesti korzó így hatna 
csak meg engemet, - egy napra hát 
badd jöjjön az a ruha-rendelet. 

Magyari Góth Fedák Huszár Rózsahegyi Kosáry Rátkay 
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Alakuló divat. 
Hngelo kreátiók. 
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Intim Pista, bogy mik a tervei Hmbrus 
Zoltánnak ? 

- Persze, bogy tudom, de nem 
árulhatom el. Ez még szigorú titok. 

- De drága Pista, nekünk csak 
elmondja ? 

- Hát jól van, valamit elárulok. 
Hmbrus Zoltán nyaraló időben is 
munkával tölti az egész napot. Teljes 
művészi programmot dolgozott ki a 
Nemzeti Szinbáz jövő szenzonjára, — 
erről azonban még korai lenne beszélni. 
De egyet elárulhatok. R Várszínház 
uj életre kél Rmbcus Zoltán igazga-
tása alatt. 6róf Bánffy Miklós tervei 
szerint renoválják és télen megnyíl-
nak a régóta bezárt kapuk és nem 
ideiglenesen, banem állandó jelleggel, 
már csak azért is, mert a királyi pár 
az őszre hosszabb időre Budapestre 
jön. 

- Mit fognak játszani? 
- Egész különál'ó műsora lesz a 

Várszínháznak. R Nemzeti művészei 
intim hatású, kamarajátékszerü pro-
dukciók részére nagyszerű helyet kap-
nak a Várszínházban. Majd meglát-
ják, milyen nagy lesz a meglepetés, 
ba a megnyitón találkozunk! 

- Mi van Somlayval, Leányfalun 
voltunk a béten és nem láttuk, pedig 
azt hallottuk: ott nyaral. 

- Nem is láthatták Leányfalun, 
mert ott nyaral ugyan, de betek óta 
Salgótarjánra tette át a székhelyét. 

- Salgótarjánra? Mit csinál ott? 
- fi fekete gyémántok, - Jókai 

gyönyörű regényének film felvételeit 
Salgótarjánban készitik és Somlay 
játssza a főszerepet. Három hétig foly-
tak a felvételek négy kilométer mélyen 
a föld alatt, a bánya egyik tárnájában. 
Meglátják milyen meglepetés lesz ez 
a film! Külsőségei is egészen újsze-
rűek, de főleg Somlay zseniális alakí-
tása teszi utolérhetetlenné. 

- R múltkor mondta, hogy jönnek 
a Vigbe a berliniek, Barnovszky ve-
zetése alatt a Lessing-Theater, de nem 
mondta meg, hogy mit játszanak. 

- Hzt is megmondhatom. Hz idei 
repertoáruk legnagyobb sikereit. Hz 
irók Ibsen, Wildganz, Hauptmann Ger-
hard, Wedekind és Molnár Ferenc. 
Hzt hiszem nevekből ennyi is elég. 

- R Peer Gyntet is ők játszották 
ugy-e Berlinben? 

- Persze, hogy ők, még pedig jó-
val százon felül. 

- Mivel nyit a Városi Szinbáz ? 
- Ez még titok. Annyit azonban 

elárulhatok, hogy sok kikelet és sze-
relem lesz benne és a zeneszerző: a 
világ legjobban ismert, legnépszerűbb 
muzsikusa. 

- Mi újság Budán? 
- R budai ház és a Milliomos Kati 

csinálják felváltva a táblás házakat. 
Olyan nagy érdeklődés, hogy a rossz 
nyelvek azt mondiák: Budán az idén 
hétszer van egy héten vasátnap. Nincs 
is Sebestyén direktornak egy ideig 
semmire se gondja, pedig készült egy 
igen érdekes reprizre, ami eltolódott. 

- Mi az a repriz? 
-R Zsuzsi kisasszonyt fogják ját-

szani Budán, a főszerepet Dióssy Nusi 
játsea, aki a Vígszínházban is diadalra 
vitte Kálmán Imre nagyszerű operett-
jét, Falsettit pedig Horthy Sándor ala-
kítja... De kezüket csókolom, szaladok, 
elbeszélgettem már nagyon az időt. 

- Hova szalad? 
- Megyek protezsálni egy ismerő-

söm unokabátyjának a kislányát Rózsa-
hegyinél, hogy vegye fel az iskolájába, 
mert annyi a jelentkező, hogy félek 
még nem jut majd be a kislány. R vi-
szontlátásra. 

:: Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal :: 
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Sebestyén Jenö. 

Hogy most Sebestyén Jenő nevét 
irtuk e pár sor fölé, nem tudjuk ugy 
kezdeni az irást, mint a többi beszá-
moló ekjén, amelyben a Városi Szín-
ház vidékről szerződtetett tagjait is-
mertettük. Mert Sebestyén Jenő ugyan 
vidéki szinész volt eddig, lévén a buda» 
temesvári társulat tagja, de már má-
sodik nyarat tölti itt Pesten, a Fővá-
rosi Nyári S-inbáz színpadán. Fiz ő 
Városi Színházhoz való szerződése 
szeptemberben úgyszólván csak villa-
mosjegy kérdés : felül a Krisztina-téren 
egy közúti villamosra és odaszól a 
kalauzr őnek : 

- Egy tizes átszállót kérek a Rá-
kóczi'útra a Tisza Kálnán-térig . . . 

Mert Sebestyén Jenő 
fővárosi művész. Ez a 
jelző őt megilleti nemcsak 
a külsőségek, de tehetsége 
folytán is. Bátran ideír-
hatjuk róla, hogy fiatal 
szinész létére Rátkay Már-
ton után ma ő a legjobb 
táncos-komikusunk és ez 
nagyon nagy szó akkor, 
amikor Rátkay Mártonnal 
egyenrangú táncos szí-
nészt külföldi színpadon 
is igen nehéz volna találni. 

Sebestyén Jenő, már 
gyerekkorában szinész 
volt. Ő volt a férfi'prima-
donnája a korabeli Gye-
rek-színháznak, ahol az 
akkori viszonyokhoz mér-
ten horribilis bármin: 
fori 1 tnyi havi fizetése volt. 
Ez vo t a legelső iskolája 
és hogy jó iskola volt, 
bizonyítják azok a han-
gos sikerek,amelyek végig 
kisérték Sebestyén Jenőt 
Győrött, Pécsett, Kolozs-
várt, Temesváron és most 
Budán minden egyes fel-
lépésénél. 

Egy táncos operett-szi-
nész összes jó tulajdon-
ságai meg vannak benne ; 
boszorkányos technikájú 

bravúros táncos, akinek amellett kel-
lemes hangja is van és - ez szintén 
nagyon fontos - mindig megtalálja 
a színpadon minden szerepben a maga 
egyéniségét és az az egyéniség ked-
ves, szimpatikus és 'lebilincselő. 

Sebestyén Jenő ezenkívül nagyon 
jó vig^téki szinész is. Ha nem lenne 
olyan hihetetlen tehetségű táncos 
- akkor mint ilyen szinész is ki-
tűnően megállaná a helyét. Ötletes, 
ruganyos - és a legszebben beszélő 
magyar színészek egyike. 

f i Városi Színházban - azt hisz-
szűk - Sebestyen Jenő neve a leg-
elsők sorában lesz mindig és ez a 
szerződés bevezetője lesz egy kedves 
szinész szépen induló, nagyvonalú 
karriérjének. 

Sebestyén Jenő, a Városi Színház tagja. Mészöly teiv.| 
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KI«S R E 6 Ê N Y ' ÍRTA , 
B Ü 5 F E K E T E L . A 5 Z L Ó 

(3.) 
H fiuk egy darabig még ott állottak, egy-

másra néztek, de nem szólt senki egy szót 
sem. Néba-néba felpislogtak a behúzott zöld 
zsalura és mindegyikük szempillantásában 
ugyanaz a tüz égett. 

- E z t jól csináltad.... - szóla l t meg végre 
Kiss Gyurka és gomblyukába tűzte az akáca-
virágot. 

Újra csönd lett. Nem válaszolt egyik flu sem, 
valami kinos, tikkadt szótalanság szállt rá a 
gyerek-lelkekre. flmit gondolt: egy se merte 
kimondani, csak topogtak a járdán a jószagu 
akácok alatt szótlanut. Egyszerre élesen pa-
naszkodott a levegőben a kis Nadányi hangja: 

— Jaj de éhes vagyok... 
— Gyertek hozzánk uzsonnázni, a mama 

nagyon fog örülni - indítványozta Kiss 
Gyurka. 

fl fiuk be is fordultak >i következő házba 
Kissékhez. fl polgármesterek egyetlen büsz-
kesége Gyurka volt, igy bát örömmel fogad-
ták a fiukat, kivált Joó Lacit, mert már teg-
nap mesélte Gyurka, bogy milyen savesen 
segitett neki a magyar Írásbelin 

Gyurka édesanyja megyebeli dzsentri asz-
volt, egyszerű és józan, simára fésült őszülő 
baju, - az apja már kackiásabb, imponáló, 
kicsit mindig harsogó szavú ember és arany 
cvikkert hordott. 

Hamar szalámit hozattak meg körözött 
liptóit és vajat. flztan bort meg zöld papri-
kát a pincéből és felvágták a friss kenyeret, 
fl fiuk ettek hatalmasan Néba-néba tréfáltak 
egymásra licitálva és kenték szakértelemmel 
a nagy karély kenyereket. 

fl jókedvű Tóth Lojzi - főjegyző az ön-
képzőkörben - jegyzőkönyvi stílusban ba-
botázott: 

— Endrey Sándor első választmányi tag 
ur rövidlátó lévén, Grünbaum Ferenc rendes 
tag kabátját kenyérnek nézte és bekente 
vastagon vajjal. 

M Ü H L B E C K KÁROLY 
R A J Z A I V A L . 

Hangos kacagás, zavaros, zajos zsivaj kö-
vette a megjegyzést majd valamelyik fiu éne-
kelni kezdett. 

Hz öregek a jókedv elől a másik szobába 
menekültek és hagyták mulatni szabadon a 
fiukat. Kempfner a zengorához ült és egy-
szerre felhangzott: 

- Ballag már a vén diák... 
Elkomolyodtak az arcok. Csengtek az erőt-

len fius tenorok és néhány kamaszos mély 
basszus kisérte a melódiát. 

- Alászolgája tanár ur... — köszönt ki 
Joó Laci az ablakon az arramenő Kobáry-
nak, a fiatal tornatanárnak s a fiuk a nyitott 
ablaknál még bangosabban kezdtek énekelni. 

fl kis Nadányi belépett a szobába. 
- Hol voltál Nadányi, Sanyi bol vol-

tál ? .. - kérdezték az osztály legkisebbjétől 
a fiuk, akire a mamája annyira vigyázott, 
bogy a korzóra csak ugy tudott néba kijönni, 
ba azt mondta, bogy elfogyott a sépia a tu-
busából, vagy nincs rajzszöge és bolnap kell 
a szabadkézin és elfelejtett délelőtt venni. 

fl kis Nadányi Sándor mosolyogva vála-
szolt vékony cérna hangján: 

- fl művésznőnél... Vittem neki enyves-
hátat, amin mindnyájan rajta vagyunk. Na-
gyon örült és megköszönte. Te Laci, szép 
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ház, amely ezt tagadja, fíz ilyet «nagy szin-
báz »nak nevezik. Viszont van szinbáz, amely 
bevallja, bogy előadásában semmi össze« 
függés sincs. Ez az u. n. kabaré. 

Kar f. n. 1. R férfi-egyedeknek szerelmi 
ölelés céljára használatos két csáp nyúl-
ványa. 2. Átvitt értelemben azon nő egye-
dek gyülekezete, akik állandóan e csápok 
között tartózkodnak. 

Karmester f. n. fi magyar ipar fejlődé-
sének cébrendszerkorából fenmaradt archai-
kus szó. Szarvas Gábor és Simonyi Zsig-
mond kutatásai szerint etimológiája is nyil-
vánvalóvá teszi a szó származását. Timár-
mester a timárszakma kezelésével megha-
talmazott egyén. így karmester az, akit az 
igazgató felhatalmazott, hogy a kart felvo-
nás közben kezelje. 

Karrier f. n. fl színészi életpálya bizonyos 
tulajdonsága. H szinészi néptörzsek régi ba-
bonáúól ezt a szót elevenekre nem alkal-
mazzák. Csak balála után szabad emlegetni, 
bogy a színész karriért csinált. Haláláig ezt 
társai egyértelműen tagadják. 

Kellékes f. n. Zsibárus, aki vevőit állan-
dóan megcsalja és libasült helyett lakkozott 
bacna fadarabot, virágcsokor helyett pedig 
porba mártott színes, zörgő papitrongyot ad 
a színészek kezébe. 

Kiejtés f. n. R színészek társasjátéka. Hz 
győz, aki a legtöbb magyar szót ugy ejti ki 
a szájából a földre, bogy rögtön összetörik. 

Kifejlődik i. fl színésznő batvan, a színész 
ötvenöt éves korában válik a színpadra al-
kalmatlanná. Ez időpont után következő 
lassú hanyatlást a kritika ugy nevezi, bogy 
kifejlődik. Énekeseknél és énekesnőknél ezt 
a kifejezést csak akkor szabad használni, 
ba a hangjukat teljesen elvesztették. 

Klasszikus m. n. Hz altatószerek egybe-
foglaló orvosi jelzése. 

Koloratura f. n. flrtikulátlan bangókat 
hallató idegbajos nő. Hz emberek messze 
elkerülik, ezért többnyire néptelen helyeken, 
például úgynevezett slágerdaraboknál, enged 
szabad folyást borzalmas szokásának. 

Komponál i. Mikor a zeneileg művelet-
len ember lankadatlan becsvágyától hajtatva 
a régi zeneirodalom kevésbbé ismert műveit 
tanulmányozza, bogy képezze magát, ezt 
k.=ásnak nevezik, a szorgalmas búvárt pedig 
komponistának, fi tanuló jegyzeteket is ké-
szít magának. Ez a kompozíció. Megtörténik, 
hogy jegyzeteit elveszti. Ha a közönség eze-
ket nem tudja felismerni, akkor a kárvallott 
elvesztő Kárpótlásul az eredeti -jelzőt- kapja. 

(Folytatjuk.) 

Hajdú Ilona és Faludi Sándorné a siófoki strandon. 
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Pufi utazni Részül. 
H szezon fáradalmai után és az u j szezón 

előreláthatóan még nagyobb fáradalmai előtt 
Huszár Károly, a népszerű Pufi is ki akar ja 
pihentetni az idegeit és bogy a hasznost a 
kellemessel egyesítse, elhatározta, bogy or» 
vosi tanácsra Karlsbadba utazik, ahol mind-
járt a gyomrát is k u r á l a t j a kissé. Pufi 
ugyanis nagyon szereti a gyomrát, megad 
neki minden jót és ennek következtében 
nyáron rendbe is kell hozatnia kissé. 

Pufi tehát elhatározta, bogy néhány hétre 
Karlsbadba u'azik. Szobát is rendelt magá-
nak, a felesége már be is pakkolt, most már 
csak az utazási igazolvány volt bátra. Mert 
bát ma olyan világot élünk, hogy minden-
hez kell jegy. Nemcsak abboz, bogy lisztet, 
krumplit, rizst vagy kávét vehessen az em-
ber, banem, bogy jegyet kapjon a vasútra 
is. Azelőtt, a régi jó időkben, könnyű volt 
Karlsbadba utazni, Az ember megváltotta a 
jegyét, felutazott Bécsbe, ott áthajtott a má-
sik p.í lyaudvarra és meg sem állt a hires 
cseb fürdőhelyig, ma azonban mindenféle 
irás szükséges, nehogy mint katonaszöke-
vényt vagy jobb esetben mint kémet lefülel-
jék az embert . 

K O V Á C S A N N A telefon 
NŐI R U H f l DIVATSZALON - 1 7 7 - 5 0 . 
H »Fényűzés Elleni Liga« által elismerő 
•oklevéllel« és »bronzéremmel« kitüntetvr 
IV. , H H R I S B H Z H R 5. S Z Á M , II., 2 

Női divat nagy áruház 

ELSNER 

Pufi tehát elment a főkapitányság útlevél-
osztályába, a Béla-utca 5. szám alá, ahol 

hosszas várakozás, tülekedés után sikerült 
végre bejutnia a hivatalos szobába. Mit ta-
gadjuk: Pufi megjelenése élénk feltűnést kel-
tett. Keble hevesen hullámzott, tar fejéről, 
melyről nyáron lenyíratja dus fekete hajza-
tát, patakokban csurgott a verejték, fi hiva-
talnokok feltekintettek Írásaikból és moso-
lyogtak, a tollak megálltak a papíron, a vá 
rakozók csodálkozva nézlek a tüneményre ' 
mindenki kedvesen, jólesőn mosolygott, csak 
Pufi volt szo noru és kedvetlen. 

Berlini 
Kozmetikai Intézet 

Hoffmann Marian 
Budapest, l / / / / . , József-körut 43. 

Telefon József i9~si. 
- Mindennemű h a j s z á l a k vég leges e l t á v o l í t á s a v i l l annya l . — 
v-eplö, raájfjlt, pattanás, uiittesaerek, szemdict., ircinKssaie 
rcr.imiasíitás, manieur stb. guramait biztos ere j mentije 

kezeltetnek jutányos bériet.jen. : V;aé J* ieveiile>í nyerne i 
diszkréten 'elvüágositást : Maria*- a r c H v n l a s z l ó , s z e p l ő -
k r ó m , s z ä r v e s z t ö I r a )0 o r o n a (torv. védve) : fogad 
egész napon ál : <ar.itván>ok leiv te! mérsékelt dijatit 
= = = = = = = mtM«*.  

MŰ H I M Z Ő S P E C I A L I S T A 
F R E Y B E R 6 E R A L F R É D 

BUDAPEST,IV , VftCI-U. 8 TEL.:87.47. 

K Ö V E S S Y ï ï ï ï r 
VI., NAGYMEZŐ-UTCZA 36 - LIFT, 

Budapest, Koronahevczeg-u, ic. 
IV., Cálvin-tér 

Fiók-üzletek: VIL, Rákóczi-ut 32 
//., Buda, Fő-utca 52 

Szeplő , raájíoít,pörsenés,arctisztdlIanság 
ápolására és gyógykezelésére meg'epő, biztos hatású szer 

A r a n y v i r á g - k r é m 
mely párszori használat után az arcot bársonysimává és 
hófehérré teszi. Hozzávaló A r a n y v i r á g - s z a p p a n és 
A r a n y v i r á g - p u d e r fehér, rózsa és krém színben 

nagyban elősegíti a krém használatát. 

A r a n y v i r á g - k r é m á r a . 5.— ko r . 
A r a n y v i r á g s z a p p a n . 5.— k o r . 
A r a n y v i r á g - s z a p p a n . 5.— ko r . 

Kapható az egyedüli készítőiéi ::: 

Gerô 5ándor gyógyszerésznél nagykörös, 137. 
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-Parancso l kérem? - kérdezte az egyik 
tisztviselő. 

- Utazási igazolványt kérek - felelte 
nyögve Pufi .-Karlsbadba szeretnék bolnap 
utazni, abboz kell igazolvány. 

- Mindenekelőtt: bolnap nem utazbat el, 
mert az igazolvány kiállítása napokat vesz 
igénybe. Egyelőre csak az adatokat vesszük 
fel. Vannak okmányai ? 

Pufi nagy sóbajjal előkotorta zsebéből az 
Írásait. Születési bizonyítványt, érettségi bi-
zonyítványt, sziniakadémiai bizonyítványt, 
ujraoltási bizonyítványt, orvosi bizonyítványt, 
fl körülötte állók valósággal elszédültek 
ennyi bizonyítvány láttán. 

- Milyen pedáns ember! — mondta egy 
asszonyság a lányának. 

-Arcképe van? - kérdezte a hivatalnok. 
Pufi megijedt. Arcképről bizony megfe-

ledkezett. Eszébe jutott, milyen kínszenvedés 
volt ide bejutnia, végre itt van és most újra 
kezdje az egész torturát. Hirtelen mentő öt= 
lete támadt, fl tárcájában van egy arcképe. 
Mult évben flligán készítette róla Kármán 
Aladár, a Világ- közgazdasági rovatvezetője. 
Igaz, bogy nem komoly alkalomra készült a 
kép, mert Pufi szélesen széthúzva rajta a 
száját torkaszakadtából kacag, de hát mégis 
csak kép, az ő arcképe, jobb a semminél. 
Gyorsan a zsebébe nyúlt, kikotorta a szépet 
tárcájából és átnyújtotta a hivatalnoknak. 

- Tessék. 

H hivatalnok elnevette magát Két kollé-
gája odalépett az icóasztalhoz, azok is nevet-
tek. H körülöltük állók is nevettek. Csak Pufi 
nem nevetett. Nagyon fáradt, nagyon szo= 

moru volt és félt, bogy még sem kap iga-
zolványt. 

H kép azonban jókedvre hangolta a tiszt" 
viselőt. Vidáman maga elé teritette a kék 
jegyzőkönyvi papirost és megkezdte az ada-
tok félvételét, fl név, lakás, foglalkozás, szü-
letési és illetőségi bely bejegyzése után kö-
vetkezett a személyleírás. 

- Alakja: alacsony. 
- Kérem — vetette közbe Pufi - nem is 

vagyok olyan alacsony. Vannak nálamnál 
alacsonyabb emberek is. Kiss József például 
alacsonyabb nálamnál. 

- Mondjuk tebát alakja: közép - felelte 
a tisztviselő, - flrca ? 

- flzt biszem, kerek - felelte Pufi. 
Megfelelő szemlélődés után a tisztviselő 

leirta, bogy tényleg kerek az arca. 
- Termete? 
- Hát kissé kövérkés vagyok - mondta 

szerényen Pufi. 
Mire beirták, bogy »elbízott«. Hivatalosan 

biába, nem lehet a dolgot szépíteni. 
fí szemével, orrával, szájával nem volt 

semmi baj, csak amikor a »különös ismer-
tetőjelek«-re került a sor, hökkent meg Pufi. 
H bal térdén ugyanis van egy lencséje, de 
ezzel nem mert előállni. Végre is abban 
állapodtak meg, bogy Pú inak nincs is kü-
lönös ismertetőjele. Ezek után kegyelemben 
elbocsátották Pufit azzal, hogy két nap múlva 
jöjjön vissza, addigra is elkészül az igazol-
vány. 

fizóta már rég eltelt a két nap, Pufi meg-
kapta az utazási igazolványt és ba a sze-
mélyleirással nem volt baj az utazás közben, 
most már a Puppnál reggelizik a budapestiek 
kedves, vidám Pufija és issza a Sprudel 
vizét. 

Forróságban S í ü f S 
nél legkitűnőbb batásu a finoman kellemes 
illatosviz. Bárki állandóan készítheti. Recap-
tet küldöm 2 korona beküldése ellenében. 
Pontos, olvasható cimet kérek. - FÜLÖP I. 

Budapest, II., Zsigmond-utca 84-85. 

( P / V 
MNÔ1 DIVAÏÏ EJifIC. 

/V,QÁlvány-U 46.* • 
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H o v a l e t t e k ? 

fí szinbázi elet egymásután veti fel a 
kitűnő uj neveket, flz u j név születése egy-
egy régi név elmúlását jelenti, fl magán-
életben nagyon sok biresség él olyan név-
vel, amely valaba országos birességet je-
lentett. Szinbáif események idején bizonyára 
eszükbe jutnak a bajdani események, mikor 
az ünnepi előadások zsúfolt tömege tapsolta 
őket és kiáltotta nevüket. Érdekes egy kissé 
szétnézni a régi nagyságok között, vájjon 
mit csinálnak és bová lettek ? 

Ki ne emlékeznék, milyen szeretet és 
népszerűség ölelte körül annakidején a Bárdi 
Gabi nevét? fi szinbázmenti adomavadászok 
hasábokat irtak a legszebb primadonna egy-
egy uj szerepéről, nyári utizásáról, uj nap-
ernyőjéről. Most a neve belyett egy másik 
név jelenti őt: gróf Béldi Ákosné kegyelmes 
asszony lett belőle. Hz ura, volt kolozsme-
gyei főispán, az Emke elnöke, litkos taná-
csos. 

Hát a Székely Irén nevére ki ne emlé-
keznék ? fi maga idejében bires operett-
színésznő volt. Fiúméban él most, mint 
felesége Ossoinac csokoládégyárosnak, aki 
dúsgazdag ember, azonkivül Fiume városi 
politikájának igen előkelő és tekintélyes 
tényezője. 

Van, akit nem is vetett ilyen messzire a 
felfelé kanyarodó élet utja. Budapest társa-
ságának egész sor előkelő, szép asszonya 
van, aki nem is olyan régen még országos 

színpadi nevet mondhatott a magáénak, most 
pedig — mint feleség és nem egyéb — hí-
resen csengő neve helyett az uráét hordja, 
fi legszebb pesti asszonyok közül való Bíró 
Leóné, a Kereskedelmi Bank igazgatójának 

a felesége. Szinte hihetetlen, bogy a szép 
nagyságos asszony csekély életkorából ki-
telik egy korszak, mikor lelkesen tapsolt 
tehetség volt Várady Ili néven. 

Egy másik szép asszony a Lendvay-utca 
egyik gazdag villájában lakik, amelynek rá-
csos kapuján a László Ferenc nagyvállalkozó 
neve olvasható, fí villa pompás termeiben 
egy elegáns hölgy fogadja a baute fináncé-
ból való vendégeit, akit nemrégen még a 
Nemzeti Szinbáz nézőteréről tapsoltunk, 
mikor Lenkey Hedvignek hívták. 

Mátyásföld egyik legszebb villája a Spett-
villa, ahol Spett Ferencné a szép háziasz-

ANTIK BÚTOROK, MET- BATIKOLAS PORCELLANFESTÉS 
SZETEK,ÓRAK, BROKA- IPARMŰVÉSZETI SZALON 
TOK, OTVOSTARGYAK, BAROSS-UTCA 21 BUDAPESTEN 
CSIPKÉK, GOBELINEK. MŰVÉSZI MONTIROZAS 

SELYEMLAMPAERNYOK, 
ÁLLÓLÁMPA ES MINDEN 
NEMŰ IPARMŰVÉSZETI 
KÜLÖNLEGESSÉGEK KÉ-
SZEN ÉS TERV SZERINT. 
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szony. fí villában bizonyosan van egynéhány 
koszorú és fénykép, amely a t tól beszél, mi-
lyen sikere volt sok Király-szinbázi darabban 
Ötvös Gittának. 

fl Lipótváros egészen jó vidékén, a Géza-
utcában is látni néba egy feltűnően csinos 
menyecskét. Ez if jabb Sacelláry Györgyné, 
azelőtt Hudacsek Nelli 

Hbol az elegáns világ megfordul, -
Zserbóoan, hangversenyen, bemutatókon -
mindig sok bámulója akad egy festeni való 
szépségnek. Ez Szilágyi Dusi, Szilágyi fő-
törzsorvos leánya, aki annakidején ünnepelt 
szépsége volt a színpadnak is. flki látta a 
Király-szinházban a »Száz év múlva« rcimü 
revüt, az bizonyosan emlékszik a gyönyörű 
pávára, amit ő játszott. 

Hasonló bámulatban volt része a Bojár 
Terus szinpadi szépségének is. Most dr. Bo, 
ros Jozsefné néven mint elsőrangú háziasz. 
szony saját konyháján kuktáskodik. 

Kedves, szép gyermekei körében éli a 
legboldogabb családi életet Delli Emma is, 
a finom és tehetséges Delli Emma. Török 
Lajosnak, a kitűnő dermatológiai egyetem 
professzornak a felesége, fl színpadtól végi 
leg visszavonult. 

Török Irma is igen fiatalon lépett a nyug-
dijasok sorába, fl Nemzeti Színházban már 
nem lép fel többé, de ba orbánbegyi villá-
jában lát vendégül, ott nagyszerűen alakítja 
a grófnét. H férjét gróf Berényi Jánosnak 
bivják. 

Szabó Irén is előkelően ment férjhez; 
Klobucsát lovassági tábornoknak a felesége, 
és mint ilyen, a monarchia legelegánsabb 
kegyelmes asszonyai közül való. 

Katonaságról lévén szó, hajtsuk meg a 
lobogót Náday Ilona, a nagy Náday leánya 
előtt, aki dr. Jeszenszky-nek volt a felesége, 
fl férje mint huszártiszt vonult a frontra, 
ott résztvett az északi harctéren a bites 
Frobnreicb-félé attakban és bcsi halált balt. 

Özvegy már Réthy Laura, a hajdarái or-
szágos nevüénekesnőis. Rudnyánszky Gyula, 
a kiváló tehetségű poéta vette volt el fele-
ségül. Rudnyánszky tudvalevőleg megv-kült 
és bárom évvel ezelőtt súlyos idegbajban 
évekig tartó betegség után balt meg. H költő 
családja most igen szerény sorban itt él 
Budapesten. 

íróhoz ment feleségül Szerémy Gizella js , 
a vidéknek annakidején legjobb Sardou-
színésznője is. fl férje Liptai Károly, a neves 
birlapiró. Sziklai Szeréna, akire még mind» 
nyájan emlékszünk a Svibákokból, most sa-
ját versenylovainak sikerében gyönyörködik, 
mint Föld flurél, az Ismert sportbirlapiró 

tí budai hásL, 

tssaaaaoy.aaefc. IHMIII—'in aBMWwjWMppBtaaEaa 
Cógfádf/Iesiuérek kiadása Budapest J 

Már megjelent és 4 koronáért a »Szinbázi 
Élet« kiadóhivatalban is kapbató. 
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felesége. Előkelő írói nevet visel a maga 
jócsengésü szinpadi neve előtt Handel Berta, 
a kiváló operaénekesnő, aki a nagytekintélyű 
zenekritikusnak, Dióssy Bélának a felesége 
és mát igen szép eladó lánya van. flz Ope-
raház volt művésznője különben keresett 
énekpedagógus és számos tehetséget vezet 

arra az útra, amely neki sikereket hozott. 
És Írónak lett a felesége Margó Célia is, a 
gyönyörűen éneklő Cipra. Most Verő György» 
né a neve és lakásán, amely színművészeti 
muzeumnak is beillik, ott vannak emlékei 
legszebb sikerének, amelyet férje »Szultán« 
című darabjában, mint Délia aratott. Ebből 
a házasságból született Verő Márta, aki már 
maga is számottevő és nagy kariérrel biztató 
tehetség. (fl másik Margó lány, Zelma, akire 
legkivált az »flsszonyregiment« nagy sikeré* 
bői emlékszünk, Linzer szeszgyárosnak lett 
a-felesége.) És végül irónak lett a felesége 
Wein Margit, a nagyszerű Carmen, aki tud-
valévően Ábrányi Emiiné és aki megérhette 
azt a boldogságot, bogy a fia, ifjabb Ábrányi 
Emil, a saját operáját dirigálta az Operaház-
ban, a menye, Ábrányi Rózsi pedig, akit ő 

tanított, a Carmen Micaeláját énekelte a Nép 
operában. író vitte el a színpadról Vidor 
Ilonkát is, a nagyemlékezetü Vidor Pál leá-
nyát, akit most Harsányi Zsoltnénak bivnak. 

Ki ne emlékeznék Hudák Jucira, aki nem 
is olyan régen országszerte hires táncosnő 
volt? Nem is maradt sokáig itthon: első bal-
lerinája lett a milanói Scala-szinbáznak. fl 
báboru kitörésekor hazajött és most édes-
apjánál lakik, aki tekintélyes ügyvéd Nyír-
egyházán. 

Vidéken lakik Gombaszögi Margit is. Most 
Romeiser Vilmosné a neve, főszolgabiróné 
Vácon és a színpadot átengedte egyszerre 
bárom bugának. Hasonlóképpen előkelő bi-
vatalnokné lett Marótby Margit is, aki a 
•Folt amely tisztit« Enriquetáját kreálta, ő 
Gömöry Olivér miniszteri tisztviselő felesége 
lett és nem játszik többé. 

Még sok-sok név van, valaha pompásan 
hangzó, most néma. Például a László Rózsié, 
a pikáns és elragadó kabaréprimadonnáé. 
Ő Gruber bornagykereskedő felesége és tel-
jesen elszakadt a szinpadtól. Lonzay flnnie 
nem ment férjhez, talán nem is vonult vissza 
egészen: fl Sándor-utcában lakik és most 
nem játszik sehol. Nem ment férjhez Mesz-
lényi fldrienne sem. Mióta a Vigszinháztól 
is megvált, nem lép fel sehol, kies gödöllői 
villájában éldegél, de nagy tujfnapokon most 
is felbukkan az elegáns turfközönség sorai-
ban. 

fl férfiak közül a leghíresebb visszavonult 
Kassai Vidor. Vácon él, ott nevezetes különc; 
filozófiai problémákkal, olajfestéssel és fény-
kép-gyűjtéssel foglalkozik a valaha annyit 
ünnepelt kedves Kassai. 

Visszavonultságában is még mindig em-
legetik Rátbonyi Ákost, a kitiinő, szeretetre-



SZÍNHÁZI ÉLET 29. oldal 

- Hiszi, bogy jól fogok lakni? -
kételkedett a direktor. 

Fiz iró nem engedett, Sebestyén bát 
megadással indult bazafelé, de még 
sem akart egyedül élvezni, elvitte ma-
gával rendezőjét: Bársony Fiiadárt is. 

Ottbon leülnek az asztalhoz, a 
szerző olvasni akar. Sebestyén direktor 
szünetet parancsol pár percre és konya-
kot bozat. Nem értik. Megmagyarázza: 

- Igyunk az elején egy pohárká-
val, legyen legalább az eleje jó! 

Ezután a szerző olvasott rendület-
méltó és elegáns bonvivánt, aki végleg és lenül. Mikor elhallgatott, megszólalt 
visszavonhatatlanul bátat fordított a festett B á r s o n y : 
világnak. Főszolgabíró Sárosmegyében, nem» — Igyurk egyet kérem Szépen — 
csak bajuszt, banem még szakállat is nö= - mondta szomorúan - hadd legyen 
vesztett. De a fiát Danilónak bivják. a v é g e is jó. 

Legyen a 
vége is jó. 
Sebestyén 

direktor 
látogatói, 

amint már megírtuk: 
a legnagyobb szám-
ban darabirók szok-
tak lenni. H nap min-
den szakában jön-
nek ezek a kedves 
látogatók, de mégis 
meglepetve hallgatta 
a múltkor a direktor 
ezt a vendégét, aki 
féltízkor este állított 
be az irodába, hóna 
alatt egy 3 felvoná-
sos drámával, ame-
lyet röíjtön fel akart 
olvasri. Sebestyén 
Géza megmagyaráz-
ta, hogy ő tiz órakor 
otthon vacsorázik, 
ilyenkor darabirókat 
csak lakásán, va c sora 
mellett fogad, f i ked-
ves kis literátor volt 
olyan ember aki pil-
lanatnyi bábozás nél-
kül ráállt a vacso-
rára és készült a di-
rektorral tiz órakor 
a lakására, úgymond: 

- Ö n majd vacso 
rázik é s é n olvasok. . . Galetta Ferenc, a Városi-Szinbáz énekes bonvivantja. 
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szetes báj és keltemes közvetlenség jellemzi 
a legapróbb részletekig gondos és finom 
játékát. 

BUDAPEST : A kitűnő iró, a szinpad ala-
pos ismerője mindig tud valami érdekeset 
mondani és témáit újszerű beállításban mind-
végig érdekfeszitővé tenni. 

BUDAPESTI HÍRLAP : A leány szerepét 
Molnár Aranka játszotta, közvetlenül és ne» 
mes egyszerűséggel. Alakításából a kiforrott 
művészet fénye csillogott a telt bázra. A si-
ker nagy volt. 

MAGYAR HÍRLAP : A darab meséje mind-
végig érdekes, a drámai helyzetek vígjátéki 
ötletekkel váltakoznak.,. A közönség feszült 
figyelemmel hallgatta a darabot. 

MAGYARORSZÁG : Ráskai ügyes szövésű, 
bonyodalmas vígjátéka tele van meglepő, 
ötletes helyzetekkel, humorral és pompás 
jellemzéssel beállított alakokkal. Molnár 
Aranka a nevelőnő alakját egyéni bájjal, sok 
melegséggel rubázta fel s kellemes orgánu-
mával, átérzett alakításával illúziót keltett. 

PESTI HIRLRP : Ünne-
piesen zajlott le a premier. 
Szinte föl kellene jegyezni 
a jelen voltak névsorát, 
mint a cerimoniás esemé-
nyes alkalmakkor szokás. 
A tetszés moraja sűrűn zú-
gott végig a hallgatóságon. 
Nyíltszíni tapsok dörögtek 
fel, léptennyomon kacajok-
tól visszhangzott a nézőtér. 

PESTER LLOYD: Rás-
kai az a drámaíró, aki egy 
pillanatra sem felejti — 
ellentétben oly sokakkal 
— boqy a színházban min 
dennél fontosabb a cselek-
mény. A zsúfolt ház kitü-
nően mulatott. 

PESTI NRPLÓ:_A kö-
zönség nagy érdeklődéssel 
figyelte a Ráskaidarab ka-
rakterisztikus fordulatait 
és felvonások végén zajo-
san tapsolt. 

UJ HÍREK ; A női fő-
szerepben Molnár Aranka 
finoman árnyalt beszédmü-
vészeiével, egyénisége von-
zó karakterével méltán 
kiérdemelte a tapsokat. 

VILÁG : A közönség 
mindvégig feszült figye-
lemmel hallgatta a darabot 
és szerzőnek, szereplők-
nek bőven kijutott a tet-
szésnyilvánításból. 

A s a j t ó „A b u d a i haz"«ró l , 

(H budapesti lapok kritikái ritka 
egyértelműséggel konstatálták Ráskai 
Ferenc vígjátékának szenzációs sike« 
rét. Hlább szemelvényeket közlünk a 
lapok kritikáiból.) 
C ALKOTMÁNY : A premiere táblás bázat 
bozott, bangos, tapsos sikert, fényt és ünnep-
lést a szerzőnek. Annyi sikert, bogy meg-
kérdezzük: miért nem látjuk ezt az erős 
dramatizáló talentumot téten is a színpadon? 
18 A NRP : Erős, tömött kompozíció, egész 
csomó, szinte megoldhatatlan helyzettel: a 
néző feszülten, aggódva figyel s a cselekmény 
újra gördül... Amellett bumor, igazi bumor 
ömlik el a darabon, a rengeteg mulatságos 
helyzeten szivből kell kacagni. 

AZ ÚJSÁG : A fő női szerepben Molnár 
Aranka ismét beigazolta, bogy a legszebben 
beszélő magyar művésznők egyike. Termé-

Kökény Ilona otthon 
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fl tagok közül elsősorban kell megemli« 
teni Jakabbffy Jolánt, a társaság szubrettjét. 
Temperamentumos, közvetlen játékával, csi-
nos hangjával és ügyes táncával igaz sikert 
aratott. Nagyon kedves szinpadi jelenség 
Gergely Gizi, a tehetséges fiatal művésznő. 
Szépen érvényesült Ernyei Relly iskolázott 
hangja. Kisebb szerepekben tetszett Benes 
Ilonka. 

H férfiak közül Pázmán Ferenc magán-
számai és éneke ért el nagy balást. Újvári 
Károly minden szerepében kiválót adott. 
Izsó Miklós és Szentes János komikusok, 
Bálint Béla kedves baritonja és Kovács 

Hz első magyar frontszin» 
ház Montenegróban. 

Hz első magyar frontszin-
ház balkáni körútjának 
befejezéseül a montenegrói 
megszálló és tengerpart-
védő csapatokhoz látoga-
tott el. Cattaro, Cetinje, 
Podgorica, Niksic, flntivári 
tisztjeit és legénységét gyö-
nyörködtették. H hivatása 
magaslatán álló lelkes kis 
csoport fáradságot nem 
ismerve vitte mindenfelé 
az édes magyar szót, jó-
izü humort és művészetük-
kel mindenütt felélénkítette 
és magával ragadta nem-
csak a magyar, hanem a 
szép számban megjelenő 
idegen nyelvű hallgató-
kat is. 

H nagyon szép siker ki-
vívásában az oroszlánrész 
az agilis "direktor-páré H 
népszerű művész, Pázmán 
Ferenc, a közismert «Paci 
és Paciné» már megjelené-
sükkel is biztosították a 
sikert. 

Hz előadások technikai 
részét a legnagyobb lele-
ményességgel oldotta meg 
Pázmán direktor. Stari 
Barban például a szabad-
ban állt a színpad, zöld 
lombokkal kör'üldiszitve, a 
háttérben pedig az égbe-
nyúló sziklás begyek. 
Reinhardt is megirigyelte 
volna, olyan szép volt. 
fíntiváriban egy magazin 
«nagytermében« tartottak 
előadást. H mindig válto-
zatos műsor is a direk-
tor ügyességét dicséri, mely 
a tagok sokoldalúságával 
párosult. 

B. Kosáry Emmy — Kondja 
Király.Szinbáz. - »Sztambul rózsája«. Sirelisky felv. 

UAllÓ HIUJ5ÁG 
Hz újpesti sz ínházat a közönség nagy ér-

deklődése mellett nyi-
totta~meg Szabados László kitűnő társu'.aiá-
val. H megnyitó előadásként Tiszavirágot 
játszották, valamint az Ezred apja és a Kék 
róka bemutatásával örvendeztették meg az 
újpesti publikumot, amely minden este zsu-
folásig megtölti a szinbázat. Mészáros firanPa, 
Róna Rózsi, Szabados Béla, Ernyei János 
és Böszörményi Béla neveit kell feljegyez-
nünk, mint a siker főrészeseit; a kedves tár-
sulat ismertetésére pedig 
nemsokára újra visszaté-
rünk. 
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Imre jellemszinész is sok kellemes percet 
szerzett a közönségnek. 

Vécsei Sándor sok hozzáértéssel és iz-
léssel látta el a karmester szerepét. 

« 

fl frontszinbáz Budnán és Sarajevóban 
játszik még, mielőtt visszatérne Budapestre, 
bogy onnan az olasz frontra vigye azt a sok 
vidámságot és jókedvet, mellyel jóidőre be-
töltötte az Adria part ján és Montenegro fe-
kete begyeiben őrtálló magyar fiuk lelkét. 

Szabó Ferenc társulata Trencsénteplicen 
fl fürdőző ma-

gyar publikum legnagyobb örömére végre 
megérkezett a várva-várt magyar színtársu-
lat Trencsénteplicre. 

fl társulat legtöbb tagja tavalyi jó isme-
rős, akit lelkes ovációkkal fogadott a közön-
ség. fl társulat, élén az igazgatóval, - aki 
kitűnő jellemszinész, - a vidék legjobb erői-
ből áll. fl drámai előadás másik erőssége 
Szabóné Hervay Erzsike, aki a Szépasszony, 
Farsang és különösen a Vengerkák-ban sok 
sikert és tapsot aratott. Virágb Lajos énekes 
bonviván, a teplici bölgyközönség kedvence. 
Elegáns megjelenésével, szép hangjával, ked-
ves láncával magával ragadja a közönséget, 
fl Csárdáskirályné Edvin szetepében első-
rangút nyújtott. Különben minden szerepé-
ben egyaránt kitűnő. Méltó partnere Sebes-
tyén Irma, aki Három a kislány, Lavotta 
szerelme és a Csárdáskirálynő címszerepé-
ben sok elismerő tapsott kapott, flkinek egy-
formán kell dicsérni táncát, hangját és tem-
peramentumát. Ezeken kivül kiváló tagjai a 
társulatnak Csengery Stefi, M. jászai Mariska, 
Szilágyi Erzsébet anyaszinésznő, Sorr Jenő, 
Deák Gyula komikus, László Ferenc s a töb-
biek is mind kivétel nélkül a legnagyobb 
dicséretre érdemesek. 

Előfizetőinkhez. 
Kérjük a nagybectü előfizetőinket, afcik 
nek az előfizetése julius hó 15-én járt l t 
annak megújításáról haladéktalanul gon-
doskodjanak, hogy a lap folytatólagos 
küldése fennakadást ne szenvedjen. 

A *Szinházi Élet» kiadóhivatale. 

HAJSZÁLAKAT 
eltávolítani véfleg uiônjom t» tájdalom nélkül a legrövi-
debb idé alatt, csak berlini méára berendezett intéaetf atbea 
leket. Nálam ia kapható szar, mely a hajszálakat percek 
alatt eltávolítja, de a in t Minden ilyen szer, caak rötid idére. 
Szeplő, pattanás, saeB«lcs eltávolítása. Szépaéfáp«!**, kaj-
•aosás, haifestéa aaáulalás, manicnr jutiayos bérletbea. 
Iulia hajeltávolitó 5 korona. — Julia arctehmtő 6 korona. 

T a n f y a m r a t a n í t v á n y o k f e l v é t e t n e k . 
JLJLIA KOZMETIKAI I N T É Z E T 

B u d a p e s t , V., Vi lmos c sá szá r -u t 46. s z á m . 

Harasztby Hermin lábtörlője. 
Pásztor Árpád, aki sok kiadást 
megért népszerű regényéből irta 
át darabbá Gótb Sándor társasá-
gában a Vengerkák at, a Balaton-
utca 2. számú házban egy eme-

leten, egy folyosón lakik Haraszthy Hermin» 
nel, aki a szinmüben ,Somlárné hires szere-
pét kreálta. Pásztor Árpád lakásának ajtaja 
a folyosó végéből nyilik, a liftből ellenben 
egyenesen Harasztby Hermin előszobája elé 
lép az ember. Ez a terepviszony végzetes 
következménnyel volt Haraszthy lábtörlőjére. 
Pásztor ugyanis valahányszor hazajött, a 
sáros, havas vagy esős utcáról, kilépve a 
liftajtón, rendes ember módjára, gondosan 
megtörölte cipőit — Harasztby Hermin láb= 
1 őrlőjébe és ugy ment tovább saját lakása 
felé. fl szegény lábtörlő bizony erősen meg-
sínylette a nagy strapát és tavasz felé már 
olyan volt, mint egy molyrágta bunda. Pász-
tor is kezdett valami lelkiismeretfurdalás-
félét érezni és a Vengetkák huszonötödik 
előadása alkalmából meglepte Harasztby Her-
mint egy uj lábtörlővel, fi nagy örömmel 
fogadott ajándék átadása után Pásztor elé-
gedett mosollyal ajkán szállt fel a l i f en . 
Most már némileg joga is lesz Harasztby láb-
törlőjének használatára! Mily nagy volt azon-
ban meglepetése, mikor a lifitel szemben 
levő ajtó előtt — egyáltalában nem talált 
lábtörlőt, flz u j lábtörlő ugyanis olyan izép, 
olyan finom, hogy Haraszthy Hermin gondos 
háziasszony létére minden este sajátkezüleg 
beveszi a folyosóról az előszobába, mert fél, 
hogy valakinek nagyon megtetszik. Pásztor 
azóta kénytelen a saját lábtörlőjét használni. 

MINDEN KOTTH ÉS SZÍNDARAB 
megrendelhető: 

a .SZÍNHÁZI ÉLET. kiadóhivatalában 
VII., Erzsébet-körút 24. 

BÁRDOS és HERCZEG 
BUDAPEST, IV., VÁCI-UTCfl 8., FÉLEMELET. 
T E L E F O N : 171-18. :-: T E L E F O N I 171-1«. 

A „SZÍNHÁZI ELET" 
KIADÓHIVATALA 

postafordultával küldi a következő 
színdarabokat: 

FÖLDES IMRE : KOna a háráay beam a farkaa K 2 60 
FÖLDES IMRE : Grüm Lili 2*90 
BART A LAJOS: Zauzal paraaztvigjáték . . „ STM 
RUTTKAY GYÖRGY : Kerinsö 
6ZOMORY DEZSŐ : Hermelin 3 -
NÁDAS SÁNDOR : Kávéház 2'50 

45 fillér portó küldendő. 
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^loziszinészeH az erdélyi hegyedben. 
Kalandos útirajz. 

Ha a földrajzi problémák megoldá-
sát néhány hónappal ezelőtt a stock-
holmi szociálista tanácskozásra nem 
bizza az emberiség, azzal a pompás 
ötlettel léptem volna elő, bogy bizzuk 
a dolgot a Corvin-filmgyárra. Lám, a 
Corvin az egyedüli megmondhatója 
most is annak, bogy én és egy kívü-
lem még tizenkét tagból álló nagy-
szerű müvésztársaság mit kerestünk 
junius 28'án délben egy órakora ko-
íozsmegyei Feleken és harmadnap 
hajnali négy órakor a bánffybunyadi 

IEKSMKSS5Ü M W ' U- -, 

járáshoz tartozó Sztana nevü község-
ben. Felek és Sztana ! Ó, ti, az erdélyi 
bércek koszorújában gyanutlanul il-
leszkedő, álmatag falvacskák, ó hány-
szor fogtok eszünkbe jutni még és 
milyen színes, virágos képzetek kap-
csán ! Mit kerestünk mi bennetek, ti 
mit sem sejtő, langyos fészkei hábo-
rús jólétben sáppadozó hadi*özvegyek-
nek ? Bennetek, abol dúsan hoznak a 
pityókabokrok s aboi a ti pityókátok-
ról ugy derül ki, hogy krumpli, hogy 
ugyanannyit kértek kilójáért, mint 

Moziszinészek az erdélyi begyekben. Hátul : Hajdú József, középső sor : középütt;. Lenkeffy 
Ica, jobbr óUVátkonyi Mibály, balról Várnai István, a Magyar Hirlap munkatársa,"alsó sor 
jobbról balra : Korda Sándor rendező, Lenkeffyné, Lajtbay Károly, Kovács Gusztáv operatőr, 

K. Demjén Mari, Pallós Sándor segédrendező. 
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Pesten a dunaparti kofák. Bennetek, 
akik csak ugy feketéitek a sok bivaly-
tól, abol bivalytejet kapni és bi-vajat, 
bivalyturót és bivalypecsenyét. Hogy 
néba el is bődül tőle az ember. 

H művészek a Szent Péter eser-
nyőjének plenér jeleneteiben közre-
működni utaztak Kolozsmegyébe, én 
pedig ugy szegődtem hozzájuk, mint 
mozilapszerkesztő és a napilapomtól 
pár napi szabadságon levő életunt. H 
darab felföldi tájakat kiván miliőül, 
ezért utaztak oda. Hova ? Igen, Kolozs-
megyébe, amely nem a Felföld ugyan, 
egyáltalán nem a Felföld, még csak 
nemis a Felföld. Ellenben Várkonyi 
Mihály fontos katonai okokból oda 
volt kötve Kolozsmegyébez, ezévt kel-
lett korrigálni a Corvin főrendezőjé-
nek Magyarország topogiafiáján. Nem-
zetiségi okok kapcsán ilyen ötletek 
kellenének Brantingnak is. 

* 

Felekre konflison rándultunk ki a 
kolozsvári New-York szállodából. Hat 
órára volt megparancsolva a gyüleke-
zés, de bizony már bét órakor költö-
getni kezdett a lohndiener és alig volt 
félkilenc óra, mikor a reggelizést is 
befejeztük. Hajdú Pepi olyan zsidót 
csinált magából az öreg Münz alak» 
jára, hogy egész fölösleges dolog volt 
kétórás lankadatlan magyarázatot tar-
tania arról, hogy nagyapja, az egy-
szerű sémi bádogos hogyan kért irást 
a vejétől arról, hogy ezer korona ho-
zományt adott a lányával. Pénzt a 
valóságban nem adott, viszont az el-
ismervényről azt mondta, hogy az 
ilyesmi : »ősi zsidó szokás«. Igen jó 
volt Demjén Mari a papszakácsné sze-
repében, bárba kosztümje után itélve 
kétkedni lehetett a közmondásban, 
bogy »kinek a pap, kinek a papné« 
(recte : papszakácsné)«. 

No és velünk jöttek a következő 
konflisokon a darabszerinti hajadonok: 
•zvegy Kovácsné, Dénesné, Feketéné, 
Jakabffyné, a kolozsvári Nemzeti Szín-
ház kar hölgyei, akik mint nevük is 
mutatja, se tótok, se bajadonok nem 
voltak. Jött két nő is fehér peplonban 
és glóriával a fején. Ezek voltak az 

angyalok. Szerencsére a rendező ugy 
gondolkodott, hogy Pesten, a Palais 
de Danse hölgyei között őszintébb 
angyalok fognak akadni s ezért mel-
lőzte a helybeli angyalokat. 

H feleki románok igen tisztelet-
tudóan fogadták a társaságot, amely» 
nek élén az öreg Münz haladt, nagy, 
veszekedett zsidószakállal, kedélyes 
beszélgetésbe merülve egy fiatal plé-
bánossal. aki nem volt más, mint a 
kitűnő Lajthay, aki a papot játsza a 
darabban. 

Hz öreg Münzöt körülfogta a falu 
apraja és alkudozni kezdett a min-
denféle szalagra, tűre, ami a nyakában 
lógó zsidókosárban volt. 

* 

Kürthy Jóska és Bartos Gyula más-
nap végeztek a szerepükkel. Ekkor 
már velük játszott Lenkeffy Ica és 
Várkonyi Mihály is s vagy háromszáz 
méter film lett az aznapi termés. Hz 
uj kolozsvári református templom és 
egy szász milliomos fejedelmi kastélya 
előtt játszottak s a lakosság nem tudott 
hová lenni a bámulattól. 

* 

Hajnali háromkor Sztanára étkez-
tünk folytatni a felvételt. H vasúti si-
nek mellé heveredtünk le, mert a falu 
órányira volt onnan. Lenkeffy Ica volt 
az, aki legjobban megőrizte frissesé-
gét. Hmi annyit jelent, hogy ő ülve 
aludt el, mig mi a sineken, faágakon, 
meredekeken keresztül és hanyatt. Én 
átaludtam az egész felvételt. Csak dél-
ben ébredtem, mikor a társulat már 
falatozott az ivóban. H főrendező, 
Európa harmadik gavallérja és gour-
mandja felelősségre vonta a színházi 
borbélyt, amiért a csirkéket, amiket 
főként ő főzött a számunkra, elfelej-
tette megborotválni. . . 

* 

Ha kevésbé volnék neuraszténiás, 
bizonyára több lírai részletet figyel-
tem volna meg ezen a nagyszerű ki-
ránduláson. Most örülök először a neu-
raszténiámnak . . . 

Várnai István-
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FőDdrosi nyári szinbáz. 

MILLIOMOS KATI. 
Operett 3 felvonásban. Zenéjét szerezte 
Dosztal, szövegét Jenbach és Wilhelm, 

fordította Harsányi Zsolt. 
Személyek: 

Horthy Maunco Mayer Morelli 
énektanár 

Bacsányi Brunhilda, a felesége 
Ujj Kálmán Bivalyréthy Rókus gróf 
Jósika M. Viki a felesége 
Bársony Telkessy Niki báró 
Dióssy Kati, az énektanár min-

denese 
Sebestyén J. Szedlacsek Vili 
Fülöp Nándor főpincér 
Kohári Tóni) . . . 
Budai Frici) pincérek 
Szöllősy Kató Marci pikkoló 
Abayné Szerecsen inas 
Szepessy Sürgönyhordó 
Tibor Kifutó fiu 

Julius 13-án pénteken 
Először1 Először! 

H BUDAI HÁZ. 
Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Ráskai 

Ferenc. 
Személyek : 

Molnár Aranka Mici nevelőnő 
Ujj Kálmán Lovag Zip 
Vágóné Wirthné 
Sebestyén Mihály Encsy Zoltán 
Bársony Lohner 
Hoiti Sándor Láng 
Fülöp Verőczey 
Sertozi Riger 
Róna Tönk 

A II. felvonás énekbetétjét énekli 
Molnár Aranka. 

I felvonás. Encsy Zoltán a ligetből 
egy ájult nőt visz a lakására, Mici ne-
velőnőt. Encsy, aki kártyás, könnyelmű 
ember, magához veszi Midnek kétszáz 
koronáját, anélkül, hogy a lány sejtené 
és elmegy kártyázni. Az igy magára ma-
§ára maradt lányt aztán lovag Zip Fer-

inánd egészen különös céljai számára 
elcsalja a kis budai házba. Encsy közben 
nagy halom pénzt nyer, de mire vissza-
jön ilyentormán nem tudja visszaadni a 
kétszáz koronát Micinek. Tolvajjá lett. 
Meg kell találni a lányt, már csak azért 
is, hogy becsületét megmentse. 

II. felvonás. Encsy, Láng énektanár-
nál talál a lányra. Ide jár a lovag a 
lánnyal — nagy titokban hetenként há-
romszor. Mici már szabadulni szeretne 
a budai házból, nagyon nyugtalanítónak 
találja ottani helyzetét és főleg nagyon 
sokat ábrándozik Encsyról. Láng vállal-
kozik, hogy segítségére lesz. És amikor 
Encsy azt kéri tőle, hogy hozza össze a 
lovaggal, hogy leszámoljon vele és hogy 
a lányt viszontlássa, Láng erre is vállal-
kozik. Sőt Láng arra is vállakozik, hogy 
a lovagnak tegyen szolgálatot Encsy és 
a lovag szembe is kerülnek egymással, 
de a győztes az utóbbi marad és készül 
a lányt magával vinni külföldre, hogy 
tervét végrehajthassa. Es Mici ezon hi-
szemben, hogy a lovag külföldön Encsy-
vel fogja összehozni, kész elutazni. 

III. felvonás. Encsy nem adja fel a 
játszmát. Egészén originális módon be-
lopódzik a lovag lakására, itt, ugyan-
csak nem közönséges módon szerelmet 
vall Micinek, maid ugy a falhoz állítja a lo-
vagot, hogy ez kénytelen az egész vo-
nalon meghátrálni. Miciből és Encsyből 
egy pár lesz, A lovag pedig feladja kü-
lönös tervét és a budai ház végleg 
lakatlan marad. 

Özv. Dr. BHRNH H.«né 
élővirág üzlete 
B U D A P E S T . 

Fő-üzlet: Berlini-tér 7. szám. 
Fiók-üzlet : Lipót-körut 8. sz. 
alkalmi csokrok, koszorúk, 
fövények legolcsóbb árban 

kaphatók. 

H f l R O S L I F Ó T 
C U K R Á S Z 

N É F S Z I N M f l Z - U . 3 7 
Naponta friss sütemények 

Hlkalmi megrendelések 
elfogadtatnak. 

TELEFON : JÓZSEF 34-50. 

F Ü R D Ő R U H Á K 
és FÜRDŐKOPENYEGEK 

rendkívül jutányosán kaphatók: 
SZÉKELY JENŐ 

fehérnemű és vászonáru-üzletében 
V.,Kammetmayer Károlyu . 2. 

Szervita-tér sarok.) 

CSILLHG ERZSI 
fényképező műterme 
Budapest, IV. Deák Ferenc-«. 17 
Telefon 123-13. 

B E V O N U L A S K O R NE 
FELEJTSE OTTHON AZ ESLEO F06-

PÉPET, MELY A FOGAK ÉS SZÁJÖB 

ÁPOLÁSÁRA NÉLKÜLÖZHETETLEN 

= Kéílmunba-kfllönlegességeh = 
l*gizl«»»bb klvit*lb«fl 

SZÉKELY V LMOSNÉ-nál 
II. LövSház-utca 7. :-: Szín.tír m.ll.tl. 

BLOUZ MODELLEK 
S A J Á T K É S Z I T M É N Y Ü 

H Í M Z É S S E L . 
MÜHIMZÉS. : AJ0UR0ZÁS. 

TELEFON 146-23. 

B . - P E S T , A N K F R - K Ö Z 
W E I S Z SZAKORVOS 
orvosi rendelőintézet. — Biztos sikerrel 
gyógyit ideggyöngeséget, szájsebeket stb. 
Budapest, VII., Dohány-utca 39. sz. 
rendel d.e. 10—12, d.u. 4—7, vasár- és 
ünnepnap d. e. 10—12. Vidékieknek le-

vélre díjtalanul, diszkréten válaszol. 

SZABADOS ISTVÁN 
HÖLGY FODRÁSZ TERME 

NÁDOR-U. 19. SZ, 
T E L E F O N : 150—12. 

FőDdrosi 
nyári színház. 

H CIGÁNYBÁRÓ. 
Operett 3 felvonásban. Irta Jókai Mór 
hasoncimü elbeszéléséből : Schnitzler I. 
Fordította : Qerő K. Zenéjét szerzett«: 

Strauss János. 
Személyek : 

Ujj Kálmán Zsupán Kálmáa 
Kovács Margit Arzéna, leánya 
Vágóné Margit Mirabella 
Fülöp Sándor Ottokár, fia 
Tibanyi Vilmos Gróf Carneró 
Erdélyi Blanka Cipra. vén cigányasaaafljr 
Pataky Vilma Saffi, cigányleány 
Kertész Vilmos Barinkay Sándor 
Oaletfa Ferenc Gábor diák 
Serfőzy György Pali ) 
Torkos Árpád Józsi ) . i a i „ w n L . 
Róna Valér Ferkó ) cigányok 
Zajonghy E. Mihály ) 
Koncz Mihály Egy hirnök 
Kőszegi Erzsi Szepi, lámpagyujogató 
Odry Gergely Miska, hajóslegény 
Balogh Sanyika Cigánygyerek 
Abay Gyuláné Mina, Arzéna barátnője 
Mihályi M, Pist, Zsupán szolgája 

Perzsaszőnyegek 
festményeket?*' 
= KÉZ ALA TT ===== 

FRIEDMAN 
Károly király-ut 3. szám. 

Három a kislány. 
Énekes játék. Irta Willner és Reichert, 
Fordította Harsányi Zsolt. ZenéJ« Schu-
bert Ferenc nyomán színre alkalmazta 

Berté Henrik. 
Személyek: 

Kertész Vilmos Schubert Ferenc 
Galetta Ferenc B. Schober Ferenc 
Tihanyi Vilmos Tschöll, udv, Ovefu 
Vagóné Margit Mána, a fekaége 
Kovács Margit Médi 
Postás Piroska Édi 
Jósika Mici Hédi 
Lakatos Ilonka Grisi Lucia 
Szepessy Manó Kupelwieser 
Ujj Kálmán Vogl 
Bársony Aladár Brunéder 
Sebestyén Jenő Binder 
Horti Sándor Novotny 
Kohári Pál Stingl 
Zajonghy Elemér Krautmeyer 
Bacsányi Paula Házmeaterné 
Hatvani Mariska Weberné 
K, Szokol Margit Rézi 
Kőszegi Erzsi Róza 
Odiy Gergely Hárfás 
Serfőzy György Énekes 

K e m e t b J a n o « 
czukrAsz 

fudapeat, VIII., József-kBrut 18, szám. 
Teleion : József 32—76. 
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FEREHCZIJOLA» Budapest, IV. Mehmed 

szultán-ut 21. — Régi é * uj háziipari 

kézimunkák, népviseletek, régiségek 

„ Azália" virágüzlet 
BUDAPEST, 

I., MÉSZÁROS-UTCA 4. SZÁM 
Alkalmi csokrok, koszorúk, 
növények, legolcsóbb árban 
NEMESNÊ ÉS TAR8A 

blouB, p o n g y o l a , és 
t f e h é r n e m ű - ü z l e t e i 

Budapest, IV, Párisi-utca 4 
- T e l e f o n 17Í-8S. 

Legflntmabb színházi cukorka éa 
csskoládé különlegességek 

Retsz Ábrahámnál Lipót-körűt 23. 

M Ü I N T . L E N G Y E L L L P Ú T 

i m m í RÄDY ADÉL 
n ő i d i v a t m ű t e r m e 

»! B U D A P E S T ::: 
IV., I Ç e e s k e m é t i ~ u . 13. 
T e l e f o n : J ó z s e f 3 4 - 6 7 . 

STHMBUL RÓZSHJH 
Operett 3 felvonásban. 

Zenéjét szerzette : Fali Leó. 

Szirmay 
B. Kosáry Emmi 
Király 
Lábass Juci 
Latabár 
Rátkai 
Pogány 
Szegedi Lili 
Juhász Tus 
Gôth Ilonka 
Holeczi 
Kecskés 
Völgyi Nusi 
Kassai M. 
Kerényi 
Bellák 
Lubinszky 

Személyek : 
Kemal pasa 
Kondzsa 
Achmed 
Szidili 
Müller 
Flórián 
Desireé 
Quzela 
Fatmé 
Durlane 
Emine 
Szobejda 
Bül Bül 
Dzsamilé 
Mohammed 
Direktor 
Lift boy 

RACZ J Ô Z S E F 
'fayképfsz és areképfaató mütarma 

BUDAPËST IV. Calvia-tír 3. at 

Csárdás királyné. 
Operette 3 felvonásban. Szövegét írták 
jenbach és Stein. Fordította : Qáboi 
Andor. Zenéjét szerzette: Kálmán Imn 

Személyek : 
Szirma; Lippart Weilersbeia 
Oerö * Anhilta 
Király Edwin Ronald 
Szentgyörgyi Stazzi grófnő 
3átkay Boni 
3. Kosáry E. Vereczky Sylv» 
OrvBssy Rohnsdorff 
Utabár Feri 
Kperjessy Mac Qrave 
Sfoll Billing 
-^beatjén Mérő 
juhász Szerényi 
Horváth Vihar 
Zöldhelyi Juliska 
Freund Irén Aranka 

Braunná 
Blouse, pongyola, 
Jupon és jyermek-
r u h a-killö nie Jessé jeK 

V., Honvéd-u. 38. ÜTSSS: 

Blitz Adél 
női divatterme 

Budapest, 
V. ker-, Berlini-tér 4. sz. 
Telefon : 73-26. : : Telefon : 73-26. 

BHGOSSY MHRH 
FÉNYKÉPÉSZ MŰTERME 

BUDAPEST, RÁKÓCZI-UT 18. 
AMATŐR MUNKÁK ÉS HARCZTÉRI FEL 
VÉTELEK KIDOLQOZASA 

Az urinők 
előkelő teint-
jét adja meg. 
Szabad szemmel az arcon 
láthatatlan, de mindamel-
lett a legkisebb szépség-
hibát, szeplőt, pórusnyilást 
foltot, pattanást, ráncot, 
pörsenésta legtökéleteseb-
ben lefedi. A bőrt bárso-
nyossá, frissé, rugalmassá 
teszi. A zsíros bőrt ham-
vas, bágyadt felületté vál-

toztatja. 

Próbadoboz ára /.— kor. 
nagy doboz ára 2.50 kor. 



SZÍNHÁZI ÉLET III 

Pompás kivitelben 
megjelent a 
„Színházi Élet" 
1916. év második kötetének 

bekötési táblája, 
dombornyomást! födelén 
Kosávy Emma 
fényképével. 
Ára 3.60 K, szállítási dij 40 fill 
Az összeg előzetes beküldése el-
lenében azonnal megküldi a 
kiadóhivatal: 
VII., Erzsébet - körút 24. 

£ 
OZP 

női dioatterme 
> ^női-idea 1. 

KESZTLER JENNY 
FÜZÓTERME ;: BLOUSSALON 

BÉCSI BLOUSMODELLEK 
MINDEN ÁRBHN 
B U D A P E S T , 

V. KER., BÉCSI-UTCA 5.. I. EM 4 

F E M I N A << 

}) 
MARTON NŐVÉREK DIVAT-SZALONJA 

BLOUSEOK, PONGYOLÁK, JUPONOK, FRANCIA 
TOI LETTEK R E N D E L É S S Z E R I N T ::::::: 

DUDAPEST, IV., HARIS-BAZÁR 6 SZ 
KORONAHERCEG-UTCA S A R O K , FÉLEMELET. 

^ f f t a r í ö i 
" v t í z d TLfírtc^ 

/vMi£s diiM-Lmrj?, 

S Z T A M B U L R Ó Z S Á J A 
zenéje megjelent és már kapható 
ének és zongorára 2 füzetben a 

Bárd Fecencz és Testvére czég 
kiadásában, ára 6 korona. 

(Kassuth Lajos-utca 4 és Andrássy-ut I. sz ) 

Ugyanott bármely nyomtatásban megje-
lent zenemű kapható és megrendelhető. 

Vidéki rendelések pontosan eszközöltetnek. 

Róth Lóna 
női ruha divatterme 
VI., Anker-köz 2. 

/ c r o t o b j 
^L-rCWISl-Utca lutn 

FÉNYKÉPEZŐ |zERELESTEILuf2NYQS ' ' —ÁRON BESZEREZHETŐK 

W A N A U S J Ó Z S E F 
FÉNYKÉPÉSZÉT! SZAKÜZLETBEN 

DUDAPEST, IV., SÜTŐ-U. 2. . KÉRJEN AR 
• JEGYZÉKET! 
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FRUCHTMANNÉ 
N Ó I Dl V A T - T E R M E 
BUDAPEST, IV. VÁCI-U. 10. 
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SZÍNHÁZI ÉLET 

KOSHRY EMMY és kisleánya a rákosszentmihályi villa kertjében. Alexy fek . 


