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„D icséret — d icsőség “
Budapesten nincs rossz darab és nim-s 

rossz színész.
Valahogy a színházi hetilapok az^lcáir jjjl 

A birharsonák nagy része dicsh vihiJW-* 1/  
szókból él; szenzációsan számottevő pél- 
dálnyszámban jelennek meg, agyondicsér
nek mindent, mi szém-szájnak ingere 
avagy undora. A jói pali pesti közönség 
köpköd érte, falja s mire eljut a szín
házba: csömörlötten az ezer színes di
csérő jelzőtől, rájön arra, bogy X. mű
vésznő, illetve V. művész ur nem is pro
dukál olyan korszakalkotó alakítást Z. 
ur isteni darabjában, mint amilyet a 
„Színházi Brieftaschni“ bekonferált. A 
jó paliból ilyenkor csöndes káromkodás- 
lei e ugrik ki, melynek hatása alatt sietve 
megveszi az igényeit lefokozó Pesti 
Futárt. Kikéjelgti az uj darab „lerántó“ 
kritikáját és mould egy cinikusát. Mind
egy, lvogy kinek, neki az a fontos, hogy 
mondjon. Ha idősebb úriember a jó pali, 
úgy vaskosabb a mondókája, míg a 
data la bírja: szellemeskedniigyekszik.
Ilyen a mai publikum férfi-kórusa. A 
női kar a színészekért nézi a darabot. 
Pártokra és ellenpártokra oszlik. Király 
és Galettai, Törzs- és Várkonyi-tabor kö
zött állandó fehér-piros rózsaharc folyik. 
Beregi jelenleg dobva van. Kedvenc iszi- 
nészük egyúttal a darab címe is s az el
lenpárt örüljön, ha csepülik. A nők így 
kivételiek. ök  csak azt a lapot olvassák, 
amielijikben ,.herzpinkerlijűk“ magaszta
lt ülik. Ezért mennek jól a színházi ár
jegyzékek. Ezek mind a két ellentábort 
félbőltra 'dicsérik. Náluk minden nő 
szolgálva lesz: 16 évtől az emberi kor 

legvégső korhatáráig. * Bis hundert und 
zwanzig.

Fellett szándékom, hogy lopom nő

nemű olvasóit (elvem nagy forgalom s 
még nagyobb haszon) a legteljesebb mér
tékben kielégítsem.

Diszkrét Intim Pista módjára megsú
gom, hogy koiokválni készülök a „Dics
tan“ anyagából. íme az első leckém: 

„Szép, elsörangii, bűbájos, isteni, szen
zációs, nagysikerű, fényes, pazar, kiváló, 
gyönyörű, tobzódó, páratlan, fenséges, 
felséges, irigylésre méltó, utolérhetetlen, 
szenzibilis, finom, raremek, An
gelo, jól sikerűit, bájos, tehetséges, 
nyerő, Labort, jujdesjujdejő, —  
Figáró, eleinte, őszinte, később, mézes
mázos, Rivalda, más, mint, a többi, meg, 
is, bukott, Komédia, téngleg, az. Színház 
és Divat, rejtélyes, de, erőtlen, . . . .  egy
előre ennyit tudok a leckémből. Azt íbi
szem, ennyi elég egy jól szerkesztett
szinbázi hetilap népszerűsítéséhez.

ígérem és fogadom, hogy nagyrabc- 
csült kundsehaftjaimat minden tekintet
ben kifogástalanul és közmegelégedésre 
(torkig) kielégítem.

Szives pártfogásért esd
Kalmár Tibor

U.i. Szilárd meggyőződésem, bogy a 
magukra ismerő urakat titkos ellensé
geimmé avattam. Csak azon mosolygok, 
hogy a jövő szezonban színre kerülő 3- 
felvonásos darabomat tisztán önfenntar
tási kényszerből is kénytelenek lesznek 
szintén feldicsérni.
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A  legújabb „rémdráma" 
hősnője, aki m ég él

(Magaziner Erzsi cimképéhez)

Ne tessék megijedni, nem fog vér folyni. 
Sokkal ártatlanabb intimitás! hozok nyilvá
nosságra.

A Revü színház egyik fiatal, temperamen
tumos és rokonszenves primadonnáját, Ma
gaziner Erzsit, a népszerűség határán túl is 
óriási sikerek kisérik. 1919 áprilisában vé
gezte a színi akadémiáit. Először a Királyhoz 
szerződött, majd a Revü színházhoz került. 
Azok közé az arrivék közé tartozik, kik 
nemcsak rajongókra, hanem nagyszerű kva
litásaikkal odáig vitték. — hogy gyilkos je
löltekre is telitek szert, illetve sikerült nekik 
ebből a prima kreatúrából egv-két uj jelöl
tet nevelniük.

Már napok óta rebesgetnek a városban 
egy különös és fantasztikus hirt, nem tu
dom, holmi Gombaszögi ügy félét*..............
az illusztris művésznővel — Magaziner Er
zsivel — kapcsolatban.

A művésznő hosszas rábeszélés után a kö
vetkezőképen nyilatkozott:

__ Egy idő óta állandóan üldöz valaki fe
nyegető leveleivel, melyben (mint később 
értesültem, egy fiatal tini telszolit. hogy ha 
tisztességes utón nem óhajtok vele megis
merkedni, hát vagy —- megszöktet
vagy __ tudom is én . erélyesebb esz-
k özökhö z f о 1 у a m о Л i к.

— Ezekután nem fél Pesten maradni, 
művésznő — kérdem — ?

— Félni semmiesetre sem félek, de inkább 
külföld felé gravitálok és ahogy a viszo
nyok megváltoznak. Ixmdonba vagy New- 
yorkba megyék.

Én is megnyugodtam és a művésznő maga 
is értésemre adta, hogy őt holmi merénylet 
télé . . . .  utót nem érheti. Ez érthető is, 
mert a jó emberek őrző szemei állandóan 
rajta függenek és lépten-nyomon kisérik.

Bevezető tapintatlanságomat azzal tettem 
jóvá, hogy kibogoztam a bonyolult kis epi
zódot, melyben a „rém dráma“ hősnője 
nemcsak hogy ét, de továbbra is gyönyörű 
ségére szolgál Budapest közönségének.

Szalui Imre.

A művészetben valami rendkívülit terem
teni, bizonyos háromlelküség kell: egy férfi 
energiája, egy no gyengédsége és egy gyer
mek naivitása. Heinhold Heg as.

— Az élet mindig önfeledt pillanatokban 
szép, —  mert akkor nem érzi az ember, 
hogy él.

Magyar ember, 
aki Rodinnel beszélgetett

Az alanti érdekes cikket egy kecske
méti magyar fin küldte lie, akit 6 évi 
párisi tartózkodása alatt az a szerencse 
ért, hogy a világhírű mester: Hadin kö
zelébe kerülhetett és bekerült a féltve 
őrzött Rodin-i parkba és műterembe. 
Cikke Rodinnel való találkozást írja le, 
amely fényt vet a genialis szobrász éle
tére, művészetére és amelyből egy pár 
érdekes jellemvonását ismerhetjük meg. 
Tudva azt, hogy Rod'inhez mily nehéz 
volt hozzá férkőzni, szinte szenzáció ere
jével hat az alábbi közlemény.
Első találkozásom egy régi
ségüzletben. —  Rodin életmódja. —  
Hogyan jutottam be a 7 zár alatt őrzött 

Rodini műterembe?
Egy szobrász jóbarátonmak régiség- 

üzlete volt a Boulevard Raffailon, Páiis- 
ban. Itt töltöttem szabad időm legna
gyobb részét. 20 éves voltam, amikor ki
kerültem Parisba. Hálás vagyok e hely
re, mert itt ismertem meg a művészete
ket, itt tanultam becsülni a szépet, itt ta
nultam meg kiválasztani a jót a rossztól, 
a becseset az értéktelentől. Sok szobor, 
kép és régiség volt az üzletben, amelyeket 
értelmetlen bámészikodással néztem és 
figyelmesen halilagattam a betérő művé
szek beszélgetését egv-egy művészről 
vagy műalkotásról.

Egyszer egy nagyszakállu, melankóli- 
kus nézésű, széles homlokai öreg ur jött 
be a boltba. Nézegette a műtárgyakat, 
magyarázott, vitázott és végül kiválasz
tott pár darabot, azokat megvette.

Tudod1, ki volt ez az ember? — 
kérdi barátom.

—  Rodin, szobrász.
Meglepődve hallottam és azóta meg

figyeltem minden szavat, amit kiejtett. 
Gyakran járt az üzlet elölt, időnként be
betért és kiválasztott valamit.

Egy kis közeli vendéglőben étkezett, 
egyszerű munkásemberek közt. Megszo
kott, mindén napos vendég volt ott a 
,.-maitre“ , nem keltett feltűnést. Végtele
nül egyszerű, nemes gondolkodásai jó 
ember. Erappirozott az a közvetlenség, 
amellyel beszélgetett. Mikor barátom egy 
ízben bemutatott neki, a megilletődéstől 
nem tudtam beszélni pár pillanatig.

—  Etes-vous aussi de „Puszta“ ? — 
kérdi tőlem a mester.
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És a nyelvem megoldódott és boldogan 
válaszoltad) igennel, hozzátéve, hogy 
Kecskemétről, n legmagvarabb vidékről 
kerültem el.

Nagyon szereltem volna bejutni Rodin- 
hez, de tudtam, hogy csaknem lehetetlen
ség ezt megkísérelni. Rodin t. i. nagyon 
zárkózott volt, tudta ezt kapusa és ugv 
őrködött, hogy egy légynek is'nehéz lett 
volna berepülni a tudta nélkül. Vágyamat 
mégis közöltem bakát ómmal, aki hama
rosan módját ejtette, hogy kívánságom 
teljesedésbe menjen. Egy szép egyiptomi 
bas-relief-t kapott egy ízben, amelyet el
küldött velem, hogy megmutassam a 
mesternek, mielőtt más látná. Rodin kü
lönösen az egyiptomi és görög-római ré
giségek iránt érdeklődött. Elindultam a 
Hotel Byron felé. Kioktattak, hog\ 
midőn csengetésemre az ajtó kinyílik, 
csak menjek egyenesen be, semmit sem 
kérdezve a morozus kapustól, aki rette
netes ellensége a mester látogatóinak és 
na csak lehet, elriasztja őket.

—  Le mailre ne recoil pás la mester 
nem fogad1) kiáltotta felém, de én nem 
reagálva, nyugodtan haladtam, befelé 
visszafelelve.

—  J’ai un rendez von.s a vet* Ilii (talál 
kám van vele).

Már a parkban voltam, melynek köze
pén állott Lord Byron volt palotája: Ro
din mester lakóháza és műtermei. A park 
elhagyatott, vadon nőtt ott minden, nem 
zavarta senki a természet munkáját. Be
léptem a hatalmas előcsarnokba. Itt még 
csak a „prmcesse“ -el való találkozástól 
kellett tartanom, ki szintén félti a mes
tert a látogatóktól. A ,,princesse‘ , ki va
lóban hercegi családiból vaió volt, hosszú 
évek óta volt a mester élet tars a és gon
dozója. ' Szerencsére most nem volt ott. 
Benyitottam az ajtón. Egy hatalmas mű
terembe jutottam, amelynek közepén a 
„Csók“ c. nagy gipszöntvénye állt, a sarok
ban pedig egy asztalra hajolva dolgozott 
az ősz mester. Megismert és rögtön felém 
közeledett. Mutatta agyagos kezét és 
megkérdezte barátságosan, hogy mi jót 
hoztam. Megmutattam az egyiptomi re
liefet, sünit gondosan megforgatva nézett 
'égig.

—- Ez nem lehel eredeti — mondja és 
hogy állítását bebizonyítsa, bevezetett 
múzeumába és megmutatott pár egyip
tomi darabot. Nem tudtam, mit nézzek sí 
sok kincs között. Nagy szobrok, kis pia - 
kötlek. sírkövek, cserepek. Főleg sok volt

a görög-római márvány és az egyiptomi 
régiség. A görög szobrászat nagy hatás
sal volt Rodin.ro, nagyon szerette Michel 
Angelo művészetét, amelyhez több vonás
ban hasonlít is.

Szédülve távoztam a műteremből és 
nem is tudóm, hogy jutottam haza. Csak 
annyit tudok, hogy életem legboldogabb 
perce az voll, amelyet Rodin műtermé
ben a génik-génijénél töltöttem.

A műterem azóta Paris városának tu
lajdona, amelynek végrendeletileg hagyta 
Rodin. És én elbiiszkélkedhetcm azzal, 
hogy habár egy véletlen folytán - — 
ismertem Rodúit és bejutottam Rodin 
műtermébe és múzeumaiba.

KcUcnnunn

Elsején
(Bohém-mese)

—  A z  I n t i m - K a b a r é b a n  E n d r e y  J e n ő  e n e k l i .  
Z e n é j é t :  B á n ó c z y  B é l a  s z e r z é  —

/.
IIuska szép nőit, mint az égi delnők 
Es иду kacérkodott, akár egy felnőtt,
IIus fehérkötényes boltilány
Egy apró cukrászdában, ( ) -Budán . . .
Dobostortát ott legjavából adtak:
A pénzein és a tárcám —  ott maradtak,
А г üdvöm c kis cukiban meglettem én.
(De —  csak minden hónapnak elsején.)

9
A mull év, szeptember hő első napján 
Még иду szántottam, hogy: —  drága nagysám! 
Иду hó múltával, többet mertem én:
,,ltuska“ lett október elsején . . .
Vovemberben virágot vittem néki.
Amit ö egy kis fényképpel cserélt ki, 
Decemberben bevalló: van egy tisztje még — 
(S szemet hunyt, hogy egy tortát bliccelek.) 

ö.
Még verset irtain hozzá januárban,
Szegény Heinét benne tönkre Citáltam, . . .
— • Es nincs tovább, mert Iliiéi szegény . . . 
Meghalt február első reggelén . . .
—  A temetésen én s a tisztje voltunk,
A kocsi után ketten bandukoltunk . . . 
Néhány adósságát, mit itt hagyott szegény: 
(Ketten törlesztjük. mindig —  elsején.)

4
„Itiisku drága, Kéked szól e pár sor:
Kis, hii imádód mindörökre gyászol,
A tiszt uracskád, —  boldog vőlegény: 
Köténykéd már szólóban őrzöm én: —  
Utódod lett egy vén nő, rút, de zsémbes, ~  
(Nyugodt lehetsz, ez szintén nem megy férjhez) 
()  vedd magadhoz öt, csengve kérlek én:
(—  Nem engedett bliccelni e lse jén ..." )

Kalmár Tibor.
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Galetta Ferenc
Három éve annak, hogy Faludi Jenő le- 

szerződitelfe a Városi Színház számára a bu
dapesti nagyközönség előtt még akkor isme
retlen színészt, Galetta Ferencet. Ezalatt a 
.‘1 év alat t lett Galetta azzá, ami: — Buda - 
pestf egyik legnépszerűbb és legkedvesebb 
bonvivantja.

Galetta azelőtt Temesváron és Budán mű
ködött, ahol már szintén nagy és jelentős 
sikereket aratóit. Eljátszotta a Tatárjárás, 
Legén y'bu c s u, C s á r d ás к i r ál у nő s tb. lösze re - 
peit, mig egyszer csak, 1917-ben a Városi 
Színháziba szerződött, amiért a budai és a 
temesvári lányok talán még ma is vígasz
talba tál la nők. . .

Első szereplése a Városiban a Három a 
kislányban volt, ahol Schober bárót ját
szotta. Ezután következett sikereinek egész 
láncolata. Vandergold kisasszony. Padlás-

(Homonnai fotográfiája)

GALETTA ÉS A FELESÉGE

szoba, Kór isi,'a hí ny, Hóvirág, Módi, Szép Sas- 
k‘.U véSül ta,sm legnagyobb sikere a Lili 
bárónőben volt, amely aztán a Városi Szín 
házbeli szereplésének utolsó stációja lelt.

A nagyközönség előtt ismeretes azon kö
rülmény, mely a művészt, partnerével Pé- 
ehyvel a Városi Színházból távozásra kény
szeríti ette. 'Galetta jelenleg a Revü színház 
vendege, ahol a Pünkösdi Rózsában, egy 
külvárosi fényképész szerepében gyarapilja 
sikereit.

Abból az alkalomból kerestük fel, amidőn

r-n - a Színház legközelebbi újdonságában a ,.Kis 
lányban“ a főszerepei játssza. Galetta igy 
nyilatkozik:

Egy huszárfőhadnagyot játszom a darab
ban, akinek polgári foglalkozása festő. Szo- 
mory Emil az én számomra irta ezl a .szere
pet, amely hasonlít Lőréid hév főhadnagyé
hoz a Tatárjárásból. darabot közelebbről 
még ivem ismerem, s igy nem nyilatkozhatok 
róla. A próbák csak mosl kezdődnek. A 
bemutatóról szó sem lehet március végénél 
előbb. Megkérdeztem a művészt, mik a ter
vei a jövőre nézve:

A nyárára leszerződtem a Scala színház
ba, ahol kél operettet játszom el- Az egyik 
valószínűleg a Szép Heléna lesz. Helénái 
Péchy, Párisi én alakítom. A másik, egy 
szenzációs, vérbeli angol operett.

Egyik 'budapesti operett színháztól kap
tam ajánlatot olyan gázsival, ami eddig ope
rett színésznek nem voll és aminél többel 
már igazán nem lehet kívánni. Valószínű, 
hogy elfogadom az ajánlatot. Egyébkén 1 
Récsbe szándékoztam menni.

Harci: кI/ Rezső.

• . . Erzsi
egyik szerződési: azok 
közül való, amelyeket 
ez ideig még nem kö
tött meg. A nyugta
lan művésznőt siesse 
megnyugtatni a be
csületes megtaláló, 
még pedig: „Egyetlen“ 
jeligére, az színi
direktor címén (?).

• • • <J!/yneues művészü politikai bit 
vallása. A megtaláló írjon: „Szivárvány“ 
jeligére a kiadóba . ..

. . .  a Nemzeti Színház egyik tagja. 
Lapzártáit/ még nem szerződött 
Leveleket: „Aliiig a közönség bírja, 
eii is bírom .. . jeligére a közoktatásügyi
minisztériumba.

. . .  egy bár-zongorista, aki még nem 
zeneszerző.

• • • e9!Izeneszerző, aki még nem hár- 
zongorisla.

. . .  о humor jelen számunk „Kiveszel!“ 
rovatából. Megkeresések nem vétetnek 
figyelembe.

A művész ne igényeljen munkájáért fel
it f len tetszést, mert cp/tíz ér
sehbet■

Minden, aminek Elet a neve, ti tehetsége
seknek tegyen ajándékozva,
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Meginterwievoltam Buriánt
Az Opera előtt lebzseltem —  hallgat

tam Cseppke bácsi aforizmáit és süttet- 
tem magamat a márciusi napsugárral. 
Vége a próbának, nagy csoportokban 
tódul ki a sok operaénekes, összeállnak, 
diskurálnak, az éhesebbek sietnek haza. 
A sor egyszerre csak szétválik, mindenki 
leveszi a kalapját; jön. Mini
deus ex mac'hina 8— 10 diók gyerek mel
lette terem és aulogrammot zsarolnak 
ki a mestertől. Ö köszöntget, mosolyog és 
buzgón írja alá az elényujtott lapokat. 
Pár percre aztán eltűnt szemeim elől, 
amikor ismét elém kerül, mit látok a 
kezében —  a Bohémvilágot . . . Ven- 
cell mutogatta neki arcképeit és k a rik a 
túráit. Ez a körülmény borzasztóan fel- 
bátoritott és a büszkeség dagasztotta a 
keblemet. Rögtön elhatároztam, hogy 
szóba elegyedem a ,,vén bohémmel“, akit 
annyira szeret publikuma és aki any- 
nvira rajong a magvar közönségért (kü
lönösen a magyar nőkért —  a s’ erk.) A 
véletlen éppen rajzolónkat, a szimpatikus 
\obelt hozza arra felé. Igv aztán köny- 
nyebben megy a munka.

Visszük egyesült erővel Burián mes
tert az egvik folvosóra, a rajzolás gyor
san megy és remekül sikerül (úti 
exempli docent). Burián is meg van elé
gedve, összeszedi összes magyar tudo
mányát, lemásolja a „Bohémvilág“ szót 
lapunkról és megkérdezi, hogy mondják 
magyarul „gewidmet“. Kissé nehezen 
érti meg az „ajánlom“ kifejezést, de oda 
írja azt is a kép alá. A „kamaraénekes“ 
szót diktálás nélkül irta.

A rajz után nagyon összebarátkoztunk. 
Megkérdeztem meddle marad itt, hova 
megy Pestről, mikor jön vissza, hol ját
szott még Magyarországon Pesten kivid, 
melyik a legkedvesebb iszerepe és végül 
a pesti publikumról mondjon valamit.

Alkalmasint június 1-éig maradok 
Pesten, de közben nem megyek sehova. 
Innen nyárra Prágába, Olmützbe Po
zsonyba és Csehország nagyobb városai
ba megyek, majd Karlsbad és Marienbad- 
ba. Szeptemberre azonban vissza szán
dékozom jönni ide, mert nagyon meg
szerettem az itteni közönséget. Hívnak 
mindenfelé most is, de nincs kedvem, 
jól érzem magam az önök szép fővárosá
ban. Nem az anyagiak tartanak itt, mert 
a mai valutáris viszonyok mellett ugv-e

könnyű többet kapni, mint itt, bármeny
nyit is fizetnek. (4500 koronát kap egy 
fellépésért) Becsbe a Hofoperbe hívtak 
Strauss és Schalk, de nem megyek, mert 
ott még rosszabbak a viszonyok, mint itt.

—  Magyarország nagyobb vidékeit is
merem. Nagyváradon, Debrecenben, 
Szegeden, Aradon, Temesvárod, Nyír
egyházán és Kassán szerepeltem már.

—  18 éve járok Pestre, ahol a közön
ség mindig szívesen fogadott, most pedig 
valósággal tenyerén hord. Drezdát kivéve 
nincs oly városa Európának, ahol eny- 
nyire kedvelnének és ünnepelnének, 
mint itt, de nincs is oly lelkes opera
látogató és zeneértő publikum sem. (Azt 
hiszem, utóbbi kijelentésében nagyol 
tévedett a mester.)

—  Ha még talán érdekli, legközelebbi 
uj szerepem Oneginben és Othellóban 
lesz.

Ezeket mondta, megköszönte Nobel 
mesternek a rajzot, én pedig megköszön
tem neki kedvességét. Még utánam 
szólt, hogy a Bohémvilágot okvetlen 
megveszi és fiatalosan, fürgén eltávozott.

K. I.
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Óh színpad!
Mint az élet. Hol bus, hol vig, 
akár egy hárfa. Légje sima szellő.
Fény, pompa, selyem, bársony . . . 
kacéron suhan, 
mint a sellő.

Szava éltet, lelke —  lelkünk.
Ringó szive az isteni Ámor 
lágy fuvalma. Dallama 
bus melancholia, 
sikermámor.

Ha viharzó a jelenése, 
bömbölő haragja ridegen reng.
Pajzán jókedv a küldetése, 
kacaja édes, 
mulattatón cseng.

Óh színpad! Tiéd a minden!
Érzésed ítélet!
4 játék csak komédia . . . 
és —

— egy darab élet!
Gellért György.

FARAGÓ SÁRI. az Apolló-Kabaré művésznője

Szom ory Emil 
nyilatkozik az operettjéről

Régi stzinházi embernek az operettejére 
készülnek mostanában. Szomory Emil, 
akinek színházi cikkeit, komoly, elmélyedő 
írásait, mint vidám dolgait az „Az Újságá
ban szerettük meg, operettlibrettói irt.

Felmentem hozzá az „Az Újság“ szerkesz
tőségébe, hogy megkérjem őt, nyilatkozzék 
a darabjáról a ,,Bohémvilág“ -na>k.

Feketekeretes pápaszem van rajta, mélyen 
az Íróasztala fölé hajlik. Mikor meghal Íja, 
miről van szó, húzódozik, ahogy ő mondja: 
nem szereli a reklámot. De megnyugtatom, 
mire leültet, cigarettával kínál meg és fesz
telen beszélgetésbe kezdünk a darabról:

—  Tulajdoniképpen én igazán nem vagyok 
fontos, —  kezdte el. —  Stefanidesz, aki any 
nyira elfoglalt mint karnagy, olyan szorgal
mas volt, hogy másirányu elfoglaltsága mel
lett is tudott időt szakítani magának a kom
ponáláshoz. És hozzá milyen munkát vég
zett! Stefanidest nem kell felfedezni, de 
amit most csinált, az azt hiszem, mindenki
nek tetszeni fog. A verseket az én drága, 
beteg barátom, Harsánvi Zsolt irta.

Megkérem, beszéljen magáról valamit!
—  Nekem régi álmom, régi vágyam 

elevenedik meg ezzel a darabbal. Régóta 
hordozom magamban ezt a mesét, de nem 
találtam színésznőt, akire rámondhattam 
volna, hogy na, ez a nő meg fogja tudni 
érzékeltetni azt a 15 éves leányt. Most végre 
megtaláltam Péchv Erzsit, aki megtestesü
lése annak az alaknak, akit én elképzeltem.

Kis szünet után elmondja dióhéjban a 
„Kis leány“ meséjét. A kis leány, aki már 
15 éves, zárdában nevelkedik. Szerelnie is 
van. egy huszártiszt, aki amellett festő iis, 
személyében. A tiszt egy poetikus alkonyai
kor belopózik a zárda falán és a kisleány- 
nyál megbeszéli, hogy megszöknek. A leány
ka rááll, de megkondul az imára sízóló ha
rangszó. fölcsendül a lányok éneke és neki 
nincs elég ereje, hogy a megszokást egy
könnyen legyőzze. Mindamellett megígéri a 
fiúnak, hogy a hársfához utána megy. A 
megbeszélt helyen a liszt egyideig hiába 
várja, mivel katona és a kötelessége elszó- 
litja. eltávozik. Másnap az atelierjében [író- 
bálja festieni a szerelmesét, de nem sikerül, 
nagyon hiányzik neki a modell. Egyszerre 
széjjelcsapják a műterem függönyét és ott 
áll a lány. diadalmas szépségében. A fiatalok 
boldogan ölelkeznek össze és egy kedves 
csel után, amikor az igiazgaíónőt is meggyő
zik szerelmükről, egymáséi lesznek.

Miközben kikisér, szerényen megjegyzi: 
Aztán ne foglalkozzon velem sokat, 

az egész darab nem olyan fontos, mindössze 
egy nagyon nagyon kedves napot szerzek 
m a g a i n na к. Keller Andor.
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Amerikai hirek
( H a j ó s  M i c i  n a g y  s i k e r e i  K e l e t i  J u l i s k a  m e g 
t a g a d t a  m a g y a r  m i v o l t á t  —  M á r k  L a j o s n a k  

r o s s z u l  m e g y )

E G Y  A M E R I K A I  U R ,

aki most a napokban érkezett a messze uj 
világból, színházi kérdezosködésünkre néhány 
érdekes fel világosii ást és megfigyelést közöl.

—  A direktorok és a közönség könnyen 
kielégít hetük, fő az attrakció, a kiváncsisko- 
dás felkeltése és az izgató revük felsorakoz
tatása. Irodalmi ér!ékkel nem is boldogul
hatnának a színházak. A kiállítás annál pom- 
pázatosahh, szenzációsai))). A legtehetsége
sebb művészeik foglal kozna к díszlet tervezés
sel és érdekelni fogja a magyarokat, ha meg- 
em 11 lem, h оgy Rallimoreban az előkr> 1 ő
Metropolitan operahause-nak Pogány Willy 
a magyar származású grafikus a színpadi ter
vezője. Pesten az iparművésze! i iskolában 
kezdte el tanulmányait, majd kiment Mün
chenbe, onnan Angliába, hol a leghíresebb 
illusztrátorrá nőtte ki magát. (A legnagyobb 
könyvtárak baj tóvadászatot kezdtek egyes 
kiadó!t művei után, de azokat beszerezni 
képtelenség.) Az orosz balett, plakátail, disz- 
leiteit, jelmezeit és az utolsó darabok teljes 
kiállítását az ő művészi kezeire bízták.

A színházak befogadó képessége kicsi, 
ezért igen solkszor néha évekig is előadnak 
egy darabot zsúfolt házak előtt, azután elin
dul a társulat vidéki turnéra.

Egy amerikai specialitás a revük terén a 
Zigfield Folies, ami egy év összefoglalása; 
persze most a Ziegfield Folies 1919 a leg
aktuálisabb, de vannak városok, ahol még 
mindég a Z. F. 1917 járja a premier szerep
osztással.

Néhány színtársulat egy-egy darabol he- 
tanititat 3— 4 szereposztással és egyidőbem el
indulnak a legtávolabbi canadai, chicagói 
városokba is-

A kávéházak bar-szerüek; a legfesztelenebb 
parkettánc járja a délutáni órákban, este 
7-kor vacsorához terítenek, miután megkez
dődik a kabaré. Parisból érkezett a legújabb 
divatőrület, a harisnyanélküli megjelenés. 
Mezítláb járnak: kis félcipőben, vagy tánc- 
pappcsbam. Az erős decoltage is sikerre vitt 
már nem egy darabot.

Hajós Miéi, magyar színésznőinek nagy si
kerei vannak, különösen most legutóbb mű
soron levő Pon-Pon című. darabban. KeleUj 
Juliska, aki franciának adja ki magát, fel
vette a Kalety nevet, egy kis vaudeviilenek 
nem ép leglündöklöbl) csillaga.

Meg Márk Lajos feslőről van beszámoló 
annyiban, hogy talmi képeket fest, amit 
talmi értékben árusít.

Le Bon.

P A L L Ó  I M R E ,
a Magyar Nemzeti Operaház tagja

Rózsa Lajos 
és az erőszakos klakőr
Sajnálatos levélbeli inzultus érte 

Rózsa Lajost, a Nemzeti Operaház ki
tűnő művészét: egy Iványi nevű opera
házi klakőr részéről.

A levelet sikerült szerkesztőségünlkj- 
nek megszerezni és közöljük azt teljes 
egészében.

Tisztelt Rózsa ur!
Lóránt Lajos ur volt oly szives átadni ne

kem leplezetlen őszinteséggel az Ön kenetéi, 
amely az Operából a karhatalommal történő 
levezetietést és néhány . . . pofont helyez ki- 
tásba.

iE sorok nem azért Íródnak, mintha meg
ijed n ék e szó к a t tan f enveget őd zés tői, hanem 
csupán csak azért, mert tudni szeretném, 
hogy mivel érdemeltem ki Öntől fentieket. —  
Talán azzal, hogy a szezon elején, miikor a 
szélsőséges politikai kurzus a zsidó színpadi 
művészeiknek nem kedvezett, én minden érő
mé; latba téve szerény személyemmel oda- 
hatottam, hogy önnek minél lombolóbb si
kerei legyenek? (Ön akkor ha jól emlékezem, 
nagyon hálásan szorongatta kezeimet.) Tet
tem ezt minden legcsekélyebb rekompenzáció
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tuHkül háiiapokofl ál, am'ikül, hogy Öntől 
egy jegyet is lát am ‘volna. — Vagy talán 
azért, mert a Mesterdalnokok ezidei első elő
adásán fia könyörgésére, —  aki az első felvo
nás sikertelenségét látva, jegyeket Ígér; az 
Ön nevében a jövőre (de nem adott) és meg 
índ’Olt nyerni engem, társaimat, ismét egy 
nagyszerű, lelkes est emlékét rögzítettük meg 
Önben?

Lehet, hogy mindezek és hasonlók nagy 
vé kék, de kötve hiszem, hogy egy művészt 
annyira megbántsanak, hogy az kénytelen le
gyen o'lyain eszközökhöz folyamodni, amivel 
nálunk általában a kocsisok élnek . . . bo
ros állapotban.

—  Hallottam ugyan, hogy Önnek valami 
„barátija  azt mondta rólam, hogy én önt 
lepisszegem, node ezt sem Ön, sem én nem 
vehetjük komolyan. Mer! ugyebár, aki 
annyira exponál*a magát önért, mint szerény 
személyem, az máról holnapra nem lehet ha
lálos ellensége. Az a barátja önnek nagyon 
hamis barátja lehet, engem azonban bizo
nyára nem ismer, mert ha személyesen is
merne, meg volna győződve arról, hogy távol 
áll tőlem ilyen kicsinyes és indokolatlan vi
selkedés. —  Nem marad 'eh át más hátra, 
mint tényleg annak betudni a kellemes ígé
retet. hogy a közelmúltban oly önzetlenül já
rultam ahhoz, hogy az Ön népszerűsége a 
csúcspontja: érje el. —  Kénytelen vagyok lé
hát megígérni, (de meg is tartani, vagyis nem 
úgy, ahogy ön a jegyeikkel tette volt1 hogy 
°zentul ávol tartom magamat minden Ö * 
melletti tüntetéstől, remélve, hogy ezzel ki 
fogom érdemelni az Ön meleg rokonszenvéi. 
amelyre mindég csak büszke 'lehetnék.

Csak a teljesség kedvéért említem még meg, 
hogy az Ön velem szemben meglepő, agresz- 
sziv fellépése a lehető legszélesebb körben 
visszatetszést szült és legenyhébben meg
ítélve. komolytalan és egyáltalában nem 
fi nőm el já rásn ak min ős i I i к.

Mindez nem alkadályozha! meg azonban 
abban, hogy e sorokat ne egy szokásos szí
vélyes üdvözlettel zárjam le-

lüányi Iván.

Megkérdeztük Rózsa S. Lajost, aki az 
inzultusról a következőket mondotta:

,,A levélben foglallak természetesen 
mind egy szóig rágalmak; sem én, sem 
fiam nem ismerjük ezt az embert Lz 
azonban nem zárja ki azt, hogy a legtel
jesebb mértékben elégtételt ne kapjak. 
Az elégtételt saját magam fogom kérni. ‘ 

Azt hittük, hogy a dolognak csattanós 
vége lesz, de: a fiatalember jókor bocsá
natot kért.

K. V.

Mit adtak el színészeink ?
E héten a Royal-Kiabaréba mentem 

el megkérdezni az igazi „Bohémektől1", 
nii mindent adlak el. A válaszok külön
bözők és ezekből is látszik, hogy az 
akasztófa-humor még mindig virágzik:

1. VIRÁGH JENŐ: még nem adottéi 
semmit, az ő bevallása szerint, de hozzá
teszi, hogy most vár 2000 dollárt Ame
rikából. —  Igaz az is, hogy ebiből neki 
nagyon kevés marad, meri a hitelezői is 
várják.

2. K. SOLTI H ERM IN : a bankból 
már minden pénzét kiszedte.

3. RADÓ SÁNDOR: előző napon 
ajándékba kapott öngyújtóját és cipő
zsinórját is eladta már.

4. SALAMON BÉLA: nemhogy el
adott volna valamit, sőt vett magának

bátorságot előleget felvenni.
5. M IHÁLY ISTVÁN: egv tucat 

Ivrát —  versben.
6. SZIRMAI VILMOS: mindent elad, 

ha valamit venni alkar. Jelenleg eladja 
bútorait, hogy előleget adhasson egy 
felöltőre.

7. GYÉNISS EDE: egy pár csizmát 
cserélt ki egy malacért. (Ez érthető, 
mert kisgazdapárti!)

8. HERÉNYI IRÉN: a torkában 
rejlő kincseket adta el!

9. FORGÁCS JENŐ: most már ott 
tart, hogy a tavaszi lóverseny meetingre 
szóló „holt 'biztos“ tippjeit árusítja.

10. PAPP JANCSI: a zongoráját, 
amit visszaénekelt és egy üveg barack- 
pálinkát, amit még ma is sajnál.

11. FODOR ERNŐ: eladta a drágán 
vásárolt orvosi „Befundjait‘\ melyek a 
háború alatt fényesen jövedelmeztek 
neki.

Le Bon.

Az én birodalmam a van,
a szél, иду örvénylenek1 a hangok, olyan 
gyakran örvénylik valami a lélekben is.

Beethoven.

A legnagyobb szerencse a legnagyobb 
szükség pillanatában kellenek a művészek.

Goethe.

A tiszta emberi ideál magasabb célra ser. 
kent, mint amilyet a elismer.

Beethoven.
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Fleischer Antal
Az Operaház karnagya Fleischer. Hozzá

tehetjük, hogy közkedvelt karnagya. Nagy- 
ludásu szakférfiú és geniális muzsikus. E 
két tulajdonságnak ily szerencsés egyesülése 
predesztinálják őt ezen állásra. Karnagyi 
működését a Népoperában kezdte, Walter 
Brúnóval dolgozott együtt. 1915 óta van az 
Operánál. Első működése a Mignon előadása 
volt, amelylyel nagy sikert aratott. Főbb ala

kításai: a Sába királynője. Troubadur, Di
lióra, Álarcos bál és legutóbb Faust, melyben 
tökéletes előadást produkált. Mint dirigens 
nyugodt, biztos kezű, gesztusai világosak, 
könnyen érthetők, felfogása stilszerű. Mint 
kisérő is a legelsők közé tartozik, különösen 
operaénekesek kíséretében utolérhetetlen.

Öreg színésznő
Mert nektek adta röpke ifjúságát, 
néktek nevette színes kacaját; 
mikor benneteket mulatni látott, 
feledte sok ezer saját baját, 
és tündér volt sok kis diák álmában. 
hires férfiak keresték kegyét, 
osztálytársai sem késlekedtek, 
hogy hódolatukat elé tegyék, 
és mosty akit irigujelt minden asszony 
titöletek csak azt érdemli megf 
hogy nem vagytok kiváncsiak többé rá, 
csendesen, halkan elfelejtitek?

Fehér János.

Egy titokzatos rejtély
v a g y

akik „hivatalosak“ az Operába
Megénekelték már minden hangnem

ben, kísérleteztek már minden módon, 
p róbá 1 к óztak hírlapi f e n yeget ód z esek ke 1, 
rendőrrel; a minden oldalról elhangzott 
tippeknek se szeri, se száma, —  hiába, 
meddő maradt minden igyekezet. Szívből 
fakadó, őszinte mérgelődésre, ropogós 
kuruc dühöngésre keresve sem kínálko
zott riporternek jobb téma, mint annak 
a megfigyelése, ami az operaházi jegyek 
titokzatos dzsungeljében történik..

A háború szülte számos uj ,,kreatúra“ 
között észrevétlenül nőtte ki magát egy 
ugyancsak a ragadozók sorába tartozó 
s z ív ó s  és kipusztithalatlan szerzet: az 
operaházi jegykalmár.A szemfüles „vál
lalkozók“ a vasárnap hajnali órákban a 
platzra küldték a maguk öl— hat rövid- 
nadrágos alkalmazottjukat, akik hétről- 
hétre meleg érdeklődést fejtetlek ki a 
zeneirodalom remekei iráni, amennyiben 
3 jó földszinti jegygyei, vagy egy jó 
páholylyal távoztak a pénztártól, nem 
sajnálván a náluk lévő egész pénzüket 
a zene oltárára áldozni. Kézen fekvő do
log, hogy nem holmi szenvedély, hanem 
tisztán „befektetés“ esete forgott fenn 
s mint a tapasztalat bizonyította, elég 
rentábilis üzlet volt, mert az esti „börze“ 
állandóan viharos hossztendenciájában 
jelentős árdifferenciával lehetett reali
zálni a kötést. Rizikó mindenkor kizárva.

A háborús Budapest történetével fog
lalkozó krónikás feljegyzéseiben feltétle
nül meg kell hogy emlékezzék arról az 
érdekes jelenségről, mely vasárnap dél
előtt tárult az Andrássy-uton végighala- 
dók szeme elé: egy emberhurka, mely a 
dalszinház-utcai pénztárnál kezdődött és 
valahol a Lázár-utcában végződött. Nem 
volt az a bábeli zűrzavar, amely éktelen 
zsivaj és az artikulátlan hangok tekinte
tében túltett ezen a tömegen.

Dicséretére váljék az operaház ve
zetőségének, hogy egy merész elhatá
rozással véget kívánt vetni ezeknek 
az iizelmeknek. A módszer kétségkívül 
radikális volta ugylátszik eredménynyel 
járt, mert attól eltekintve, hogy a vasár
nap délelőtti ostromjelenet megszűnt, a 
túlsó oldalon egy rozsdás tábla hirdeti 
egy és mindenkoron: a mai előadásra az
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összes jegy elkelt. Lássuk, miről van szó?
Te jámbor, gondoktól és nélkülözések

től meggyötört zenebarát, akinek a ma
gasabb élvezetekből csak az operaházi 
szinlap olvasása adatik meg, mert a zene 
szentélyébe nem juthatsz be, ha végig
olvastad a szereplők névsorát és szédülés 
környékez a horribilis jegyárakat kisérve, 
a szinlap alsó felében a következő vastag, 
gőgös sorok teszik teljessé elkeseredésed:

Jegyek csak a magyar nemzeti opera
házban válthatók és p e d ig  a hivatalos 
előjegyzések után maradó korlátolt szám
ban mindig csak az előadás napján.

. .. Hát ezt nem elég egyszer elolvasni. 
Itt repetáim kell. Hogyan is van? A je
gyek egy része ,,hivatalos“ a másik része 
, "korlátolt“ . A „hivatalos“ egy haladó 

számsor, a „korlátolt“ egv csökkenő. 
Tehát: ami a „hivatalos“ után fenmarad, 
az a „korlátolt“ csoportba tartozik; értsd 
ez alatt, hogy ezek száma is „korlátolt“, 
sőt annyira korlátolt, hogy reggel 9-re 
egy sem kapható belőlük. Ebből aztán 
önként következik, hogy a közönség 
90% -a „hivatalos“ az operába. Aki ott 
van, az „hivatalos“ minőségben tartóz
kodik ott, az nem hiányozhat onnan. 
Schluss! Aki pedig ,. utón jut
az operába, annak a zsenialitása felül
múlja annak a leleményességét, aki „hi
vatalos“ keresni valót talál a nézőtéren.

Nahát, ez egy kicsit felháborító, egy 
kicsit undorító, egy kicsit kíméletlen 
pofon mindazok számára, akik hisznek 
a művészi demokráciában és van egy 
kis dunsztjuk a muzsikáról. Hogy egyes 
vezető szerepet betöltő notahilitások eset
leges látogatásával számolni kell, ez ter
mészetes és helyénvaló, hogy intézmé
nyek és klubok igényeit is respektálni 
kell, rendjén van, de hogy csak és kizá
rólag úgynevezett hivatalos utón mehes
sen valaki az operába, az mégis abszur
dum. Mindezek után pedig legyen szabad 
egy délutáni lapból kivágott kis hely ár- 
tervezetet regisztrálni, mely jelenleg fog
lalkoztatja az operai vezetőséget.

V ájjon..
van még kövér színésznőnk, aki nem irt 

eddig regényt?

hazajön-e Vázsonyi Vili megnézni Az ezüst 
sirályban Kosáry Emmyt?

sokat ártott Dohnányi hírnevének a sóik 
herce-hurca?

nem játszhatná Ura у A kis lordot?

lehetne Angliába női nagykövetet küldeni, 
még pedig valamelyik (melyik?) művész
nőnket?

miért szeretné Kardos István (szerkesztő 
ur a Koméoiiátöl) ha a Bohémvilág meg
bukna? í

.mikor lesz a színházi képviselőválasztás
nak az utolsó, visszavonhatatlanul és elha- 
1 aszthalattanu 1 végső zárórája?

a Dunaparti-szimiáz legközelebbi premier
jén a közreműködők és szerzők fel és lemenő 
ágii rokonai, a szimfaltologiatók és igazgatók 
(amiből legalább harminc van a Dunaparti- 
ban) ki fognak-e tenni telt házat?

készen van már Ruttkay György legköze
lebbi darabja, mely épugy meg fog bukni, 
minit az eddigiek?

miért nem osztanak ki Kertész Dezsőnek 
valami főszerepet, hogy ismét kompromittál
hassa a Vígszínházát?

mi rosszat lehetne Lábasa  Jutkára irni?

készül-e már Nagy Endre újabb három fel- 
vonásos sarokháza?

mikor ad az Andrássy-uti kabaré uj mű
sort?

H éros .
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( Homonnai fotográfiája)

BATITZ íFALVY ELZA primadonna, 
visszavonult a színpadtól, jelenleg 

mozi túl a j dono-s nő

Chanson
Elmegyek hozzád majd egy fényes 
Szép napsütéses reggelen, 
Aranysugár lesz a regényes 
Sok ibolyaszin fellegen;
A lelkem mélyén ezer édes 
Szép zengő szavú szerenád, 
Szivembe* tűnt napok varázsa 
S kezemben sok-sok szép virág.

Agyadra szórom majd paráznán 
A szép színes virágokat,
Hajad még bontva lesz a párnán 
S a hajnal tündérálmokat 
Mesél neked s miff széjjelszórja 
Szűz illatát a sok virág,
Ajkamról halkan felzokog majd 
Egy fájó szerenád!

JAgethy Bé!a.

Reinhardt és a két Danton 
dráma

Alig néhány hete került nálunk a 
könyvpiacra Romain Roland: Dantonja 
és a forradalmi dráma reinhardti elő
adása után egynémelyik napilap tudósí
tást is közölt a szenzációs rendezésről, 
melyet Reinhardt az ötezrek színházában 
produkált.

A drámáról magáról semmi egyéb 
mondanivalónk nincs, mint amit a recen
ziók is megállapítottak, hogy az egész 
darab a harmadik felvonás kedvéért, a 
forradalmi törvényszék hatásos felépíté
siért íródott és Reinhardt is azért adta 
elő, mert ebben kolosszális tömegeket vo
nultathatott fel, rendezői zsenialitásának 
legnagyobb erejét éreztethette a közön
séggel. És éppen erről a reinhardti alko
tásról van egynémely mondanivalónk.

Georff Büchner „DTod“ -ja.

A háború harmadik évében került 
színre reinhardti scenirozásban a Dan
tons Tod, Georg Büchnernek a huszon
hároméves korában elhunyt zseniális drá
maírónak forradalmi drámája. Az író
jára, annak nem tisztán forradalmi törek
véseire, hanem irói egyéniségére jellem
zők Hebbelnek és Babnak következő ki
jelentései: ,,Büchners Danton ist ein Pro
dukt der Revolutionsidee, aber nur so, 
wie wir alle Produkte Gottes sind, oder, 
wie alle Pflanzen und Bäume, trotz ihrer 
Verschiedenenheit, von der Sonne zeu
gen“ és „die' Büchnersche Revolution ist 
grösser als alle Barikaden“. Büchner zse
niális drámaírói készsége uralkodik a 
drámán, felette áll figuráinak és azok 
mondanivalóinak.

A dráma előadásának óriási akadályai 
voltak, különösen a díszletek és hozzá
való anyag megszerzése körül, amit Rein
hardt úgy oldott meg, hogy a színpadon 
egv belső színpadot is felállított és a 
külső és belső színpadokat oszlopok
kal, különböző színű függönyökkel 
választotta el, vagy kapcsolta össze. A 
törvényszéki terem néhány zöld falból, 
egy csomó könyvből és egy börtönablak
ból állott. Az egész színpad nagy keret, 
melybe, beleerőszakolta a forradalmat, 
Danton életét, az első perctől az utolsóig 
és mindent —  egy színen. Függönyvál-
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loZiisokkttlt i^flcktorokkfll, a háttérben 
pc'dig egy kis eleven Parissal meg tudta 
csinálni mindazt, ami szokatlansáigával 
kiváltotta a közönségből a dráma teljes 
hatását.

Reinhardt és az ötezrek színháza.

Reinhardt fejlődésének csúcspontja az 
ötezrek színháza, az intim színháztól az 
arénán keresztül eddig az eredményig 
Reinhardt tudatos mii vészegyéniségét az 
a vágy hajtotta, hogy minden dráma 
problémáinak és formáinak megfelelő ke
retet kapjon.

Ibsen, Hauptmann, Strindberg mon
danivalóinak a legfinomabb és leginti
mebb hatásokra berendezett kamara- 
játékszinház felel meg. A görög k la s 
szikusok, a Mirakel-féle misztériumok 
hatása legstilusosabban az arénában feje
ződhetik ki és a Danton, vagy pedig a 
szimbolikus drámák szinpompája a le
egyszerűsített dekorációk és reflektorok 
különös kifejező erejével érvényesülnek 
legjobban —  a mondanivalók minden 
finomsága mellett is —  az ötezrek szín
házában, mely az arénának egv fejlet
tebb, szinházszeriibb formája.

Ami Reinbardtot idáig vezette, az a 
tömegek, vagy mondjuk a kórus pregnán- 
sabb erejének éreztető célja volt. A kórus, 
mint a drámát fokozó, előbbrevivő cse
lekvő személy szerepel Reinhardt felfogá
sában és ennek szimbolikus felhaszná
lása végeredményében a közönséget is 
belevonja az akcióba, melynek meglepő 
hatásait Reinhardt észrevette és fel is 
használta.  ̂ •

Reinhardt mindig a dráma kifejezési 
formájának kijelölő utjain haladt és fej
lődött a Colosszeumig, azonban most már 
ennék a kifejező formának: az ötezrek 
színházának kell drámát keresnie. Kér
dés, hogy a meglevő drámairodalomban 
(a modern drámákat értjük természete
sen) megvannak-e a lehetőségek arra, 
hogy ilyen keretben szinrékeriiljenek 
anélkül, hogy formájuknak, mondani
valóiknak és főképen stílusuknak kárára 
ne válnék, vagy pedig a színház fogja 
megszabni azokat a drámái irányokat, 
melyeket az ő, ». i. a színház eszközei 
kívánnak?

Nincs kizárva, hogy az irodalom, —  
mely erősen a lírai tendencia felé iparko
dik __ bizonyos ponton találkozni fog az

ötezrek színházának karakterével, de 
sokkal valószínűbbnek látszik az, hogy a 
nagy tömegek számára külön fognak 
íródni fantasztikus drámák, melyek a tö
megeket szinszerüségükkel megfogják, de 
a drámairodalom egyenes fejlődésétől 
igen távol állanak.

Romáin Roland Dantonja Reinhardt.
Szinte bizonyosra vesszük, hogy Rein

hardt, a négy év előtti Dantons Tod si
kere miatt adta elő ezt az újabb forra
dalmi drámát, mely a történelmi hiiségü 
és magában is drámai erejű törvényszéki 
jeleneten kivid meg sem közelíti erőben 
a Büchnerét.

Reinhardt a hatalmas tömeget (a kö
zönséget) használja fel akképpen, hogy 
e'szórva színészeket ültet közéjük, akik 
játékukkal és közbeszólásaikkal azt az 
illúziót keltik fel. hogy a közönség maga 
is szereplője, intéző, befolyásoló faktora 
a forradalmi törvényszéknek. A recenziók 
szerint ennek olyan szuggesztiv ereje 
van, hogy a közönség bódultán hagyja 
el a színházat. Ez egészen természetes, 
de a magunk részéről helytelennek tart
juk a közönségnek idegen organikus 
összekapcsolását a színpaddal; mi még 
megelégszünk azzal is, ha illúzióját kap
juk meg annak a valóságnak, amit a 
színpadon nyújtanak, mi nem kívánunk 
aktorok lenni, mikor azért fizetünk, 
hogy mások művészetében gyönyörköd
jünk. 1

Reinhardt sikere nálunk igen kétsé
ges lenne, legfeljebb az a sikere volna 
biztos, hogy mindenki megnézné amit 
produkál.

Imre Sándor

Furcsa
Egyik színházi lapunk legújabb számában 

l rag Tivadar fényképét hozza. A kép aluli 
a következő sorok állanak*

Uray Tivadar nagy sikert aratóit a 
Szerencsefiában.

Nahát, ez abszurdum. Ha a színházi lap 
bölcs jövendőmondója azt irta volna, hogy 
előreláthatólag nagy sikert fog aratni ezt 
még értenénk. De hogy egy olyan darabban 
aratott Uray nagy sikert, aminek a felnjitása 
csak két, esetleg három hónap múlva lesz. 
ez már igazán több a jólértesültségnét,
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Palló Imre Radó Böskénél
a lányok kedvence. Sohasem látni őt egye
dül, sem a>z Operában, sem az utcán, die so
hasem látni csak egy nővel, legkevesebb 
kettő van kíséretében.

Az Operaház egyik legfiatalabb tagja, aki
nek fejlődése szép reményekre jogosít. A Ze
neakadémiát 1916-ban végezte, az Operához 
1917 őszén szerződtették. Első szerepe a Pa
rasztbecsület: Alfiója volt. Nagyobb szerepei: 
Hunyadi —  Gara nádorja, Bajazzók —  Sil- 
viója, Troubadur —  Luna grófja, "Aida — 
Amonasso, Faust —  Valentin. Valentin sze
repe a legújabb, amelyben nagy sikerrel de
bütált. Most készül Lohcngri írben: Tellra- 
m unde szerepére. — Hangverseny dobogón is 
igen gyakran látjuk. A Scala hangverseny 
iroda kötötte le az idei szezonra. Fellépett az 
olasz opera, szláv opera matinén. Liszt-ma
tinén, magyar matinén slb. Különösön első
rangúan énekel magyar dalokat, amelyekkel 
már sok meleg sikert szerzett magának úgy 
Pesten, mint. vidéken.

Ady
(Emlékére egy év elmúltával)

— Elment. . . .
Szivünkbe érzést, szemünkbe könnyet, 
Ember ki tudott önteni többet . . .:>
Ki tudott dalolni иду a halálró!,
A könnyen tűnő szerelmi lázról 
.4 nagy világról. . ,L>

Ki tudott akarni. —  jobban szeretni 
('zve. csúfolva, de maggarnak tenni . .
Ki tudott nála mutatni jobban,
Francia háton, füstös lebujbán. 
még szomorúbban . . . .*/
— Csend. . . .

Gróf Lajos.

Vasárnap délelőtt a Bohémvilág fo
tográfusával ellátogattam Radó Bőiké
hez, a Revü Színház kedvelt tagjához.

A művésznő nagyon szívesen fogad és 
feltett kérdéseimre a következő választ 
adja:

—  A Revü-szinháznak 1919 szeptember 
óta vagyok tagja. Első felléptem a 
Hejebuja báróban volt, ahol Balog Böske 
helyett ugrottam be. Azután játszottam 
a Tavasziban, továbbá a Csókbakterben 
Moszafkát, később megint Balog Böske 
szerepét, a Jessit. Jelenleg a Pünkösdi 
rózsában Turnovszky grófnőt alakítom. 
Sziniiskolát nem végeztem. Bródy direk
tor fedezett fel a színpadnak egy társas
éi i csór a a 1 к a lm á va 1.

Ennyit mond Radó Böske és mi kész
séggel állapítjuk meg, bogy Bródv leg
újabb felfedezettje nagy nyeresége a 
színháznak és ez a Böske semmivel sem 
marad -hátrább a többi Böskéktől. Külön 
specialitása Bródynak a Böske színész
nők szerződtetése. Péchy, Magaziner 
(akik a változatosság kedvéért Erzsik), 
Balog Böske, Tóth Böske (ki szintén 
itt kezdte karrierjét) és a legújabb a 
Radó Böske.

Megkérdeztem a művésznőt, hogy a 
színház legközelebbi újdonságában, a 
..Kis lánv“-ban mit játszik?

—  Egy 16 éves, bájos bakfist játszom. 
—  a Sárikát. Ez a szerep nagyon tetszik 
nekem és teljesen megfelel az egyénisé
gemnek. Lesz két nagyszerű tánc-duet
tem Gallaival.

ne m t t  G iu u m iifj
Óva kell intenünk olvasótáborunkat, hogy az 
uton-utfélén kínált selejtes gramofonokat vá
sárolják. Ezek a zakatoló kávédarálók ma 
már múzeumba valók, amióta az uj találmányu 
„ E TO F O N “ - В ESZ ÉLŐ GÉP EK  A 
RÁKÓCZI-UT 60. SZ. ALATTI 
STERNBERG-féle ZENE
PALOTÁBAN kaphatók. Az 
MEtofon“-ok csodálatos tiszta, 
e r e d e t h ü  mű v é s z i  elő
adása minden »eddig elkép
zelhető! felülmúl és zavartala
nul tökéletes műélvezetet nyújt.

Az interjú végén még egy aktuális 
kérdést kockáztatok meg: a külföldre 
való utazást.

Egyelőre nem szándékozom elutazni 
Pestről, még kissé korai volna, habár a 
bécsi Ronacher Theatertől kaptam aján
latot.

A felvétel kész . . . Elbúcsúzom a 
kedves, tehetséges szubrettől, Radó Bős- 
kétől, aki —  bár a neve még kissé idegen 
csengésű a nagyközönség előtt, —  nem
sokára mint közkedvelt, népszerű Radó 
Böske fog szerepelni.

Rezső.

fehérnemüek
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Kurländer Budapest-szerte hires volt —  a 
krajicáros fösvénységéről. A krónikás még 
nem derítette ki, hogy 'kinek a költségére: 
—  de tény. hogy minden éjjel egyfogatu bér
kocsiban távozott a Rovai-Orfeumból.

Békeévet irtunk még. —  Kurländer apó a 
Gyár-uccában lakott, a Liszt Főre ne-tér sar
kán. Minnen áldott éjjel, pontban 12 órakor: 
egy konflis állt meg a Rovat-Orfeum előtt. 
Kurländer bácsit várta. Az öreg beszállt s a 
kocsi hazaröpitette. Azaz hogy: nem is egész 
haza, hisz éppen itt a bökkenő. Az Abbázia 
kávéház előtt következetesen megállitolta a 
kocsit és kiszállt. Egyik ismerőse figyelte 
Kurländert és nap-nap után konstatálta, 
hogy sohsem a Gyár-utca 1. számú lakása 
elé hajtat, hanem:—  pont az Abbázia előtt: 
kiugrik a tőle megszokott fürgeséggel. A ki
tűnő megfigyelő egy este megkérdezte Kur
ländert:

Rapoch Gitta
Anthes növendéke. Drámai soprán hangjia 

van, amely szép színezésű és jó csengésű, 
főleg Wagner énekes. Hangversenyeken 
többször szerepelt. Legutóbb f. hó 7-én Za- 
lánfy orgonamüvész koncertjén működött 
nagy sikerrel közre. Március 20-án Pogány 
Györgygyel együttes hangversenyt ad a Vi
gadóban; a jövő szezonra pedig külföldre 
készül. Márciusi hangversenye iránt, amely 
első nagyobb bemutatkozó estélye lesz, nagy 
érdeklődés ny i 1 ván u 1 meg.

( Homonnai fotográfiája)

— Akik azért játszanak, mert kedvük 
telik benne —  azok: nagy nagy művészek,

vagy nagy gyerekek. К. V.

— Az elegáncia még nem érdem, de ele
gánsnak — érdemes lenni.

A szépség sohasem lehet önmagában 
érthető. Goethe.

Előfizetőinket felhívjuk,
h o g y  ha lapunkat n e m  kap ják  

pon tosa n , fe lszó lam lá suk a t e g y  le

v e le z ő -la p o n  sze rk esz tő ség ü n k  és  

k ia d óh iva ta lu n k n á l k özö ln i s z ív e s 

ked jenek . A  k iadóh iva ta l
VIII., Népszinház-u. 25.
Telefon : József 9-55.
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A  p r im a d o n n a  s zo b a 
lá n y á n a k  b a b á já h oz  

— a h o rd á rh o z
Drágicám, Manóm

alig i>an időm megírni észt a levelemet 
(diyira kel vigyázni a nagyságára mer eszi 
esakis nagy diszkréeijóval mondhatom meg 
hogy a nagysága nagyon fél hogy иду jár 
mind a Gomba nagysága és nagyon fél at tói 
de észt titokba mondom esak mer mostund 
minden ijen titokba van esináva az Odry 
nagyságos ur is titokba csillát egy szavaló 
iskolát aminek csak 12-tő növendéke van 
és majd április közepén csinállak a zene- 
akadémijában az valami nacszerü lesz megin 
nincsen pont. Pont, az egyik operamüvész 
ar aki nos azér nem mondhatom meg a 
nevét de tudom hogy minden reggel elmegy 
a bank utcába egy üzlet előtt ahol egy 
nagyon csúnya kis lány van és nagyon meg 
fiksz irozza a lányt aki ha tudná hogy mijén 
szépen tud ő baszszusan énekelni akor bele
szeretne mingy ár viszont is megin pont. 
és ászt halotam hogy egyik nagyon szép 
nagysága akiriil két éve ászt írják hagy 1$ 
le éves most félhez ment egy milijonioshó 
de a milijomos papája nem ad milijóf a 
fi jónak aki most muszáj zeneszerzésből élni 
hát híjába házasodtak de amit legelőször 
irtani mert tudom hogy el jár a szád esak 
ászt mond meg ha mondod valakinek hogy 
Böske mer Böske van pestön nagyon sok 
színésznő és téged is

OOOOÜOOO szór csókol 
Cucád.

M egbélyegzettek
Maurice Leblanc filmregénye a Royal Apollóban) 

Grandiózus film-alkotással gyönyörködteti 
közönségét a Royal-Apolló vezetősége. A négy 
részre osztott. 24 felvonásból álló mesteri 
film, minden eddigi fi Imát frakciónál tökéle
tesebb. Úgy szellemi, mint technikai kivitel
ben annyira kifogástalan, hogy a legkénye
sebb igények kielégítésére kiválóan alkal
mas. Ezt a megállapítása и kit az első rész 
megtekintése folytán merítettük s most tü
relmetlenül várjuk a kétségtelenül izgalmas
nak és nívósnak Ígérkező további folytatá
sokat. (lm .)

Ifonrlp 00 líllttnon iParmüvészeti>nöi és IVClIUC C0 iMlllllCl gyermek divat szalonja.
Legjutányosabban készít és átalakít utcai és estélyi toilettet
Budapest, VII. kerület, Uka-utca 23. szám.

A  százados-uti m űvész
telep lakói

Ahol nem takarják el a hazak az eget, 
ahol a napfény világit, ahol mezők, rétek 
mulatják a természetet, ahova nem ju 
tott még ki a kultúra minden áldása 
álka: ott van a Százados-ut. Lgv darab 
külváros, egy nagy falu rendetlen házi
kókkal, maszatos lurkókkal, vasárnapra 
kiollózott 1 eg én vek к el -lányokkal és vi
déki romantikával. És ebben a milieu- 
hen van egy boldog, sziget: a. mii vésztelep. 
Bohémek tanyája ez a hely, ahol isten
adta tehetséggel megáldott emberek élnek 
a művészetnek a művészetért és ecsettel, 
vésővel a kezükben dolgoznak a kullurá 
ért. Itt nincs politika, ill nincs főváros, 
ill a művészetek uralkodnak és a művé
szet szava beszél — a művészet igazsága 
pedig győzedelmeskedik. Távol az embe
rektől, távol az elkulturásodott és elrom
lott főváros zajától, piszkától, csendben 
dolgozgatnak itt a magyar művészek a 
magyar kai Buráért. És ez a félrevonulás 
művészetükön meglátszik. Azt áldják, ami 
a lelkűkből jön és nem azt. amit a divat 
művészete követel. Tanulnak, dolgoznak 

az eredményt pedig a magyar művé
szet érzi meg.

Kisfaludy-Stróbl Zsigmond
Az első látogatás Kisfaludy-Stróbl 

szobrászművésznek szól. Kedves arcú. 
lágyszívű mester, aki művészetében úgy 
a női lágyságot, gyengeséget, mint férfiúi 
erőt illusztrálja. 'Feles-teli szobrokkal a 
műterem. Gipszek, bronzok és márvány- 
szobrok; a középütt pedig egy készülő 
monumentális mű: az emberi erő gé
niusza. Harcosnak készüli a szobor, még 
a bábom alatt fogainzott meg agyában 
a gondolata; az örök embert, az ősemberi 
ábrázolja. Izmok feszülnek, indulatok 
tombolnak, a fej hátrahajlik, a lábak
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meglorjwnnak, az utolsó pillanat, 
amelyet várakozva lesünk. Mint 
Michel-Angelo Mózesét, úgy ezt is lehetne 
a lekötött indulatok szobrának nevezni. 
Nem véletlen az összehasonlítás. Michel
angelo nagy hatással van Kisfaludy- 
Stróbl művészetére, őt tekinti a művé
szetben atyauristenének és vezérlő szelle
mének, hozzá lordul ihletért, művészetét 
tanulmányozza, próbálja boncolni, meg
érteni, belemélyed egész szellemével, lei
kével és ez a hatás léikében átszűröd ve 
fenségesen, nemesen jelentkezik monu
mentalitásra törekvő müvészetébn.

Nem is kell megkérdeznem a mester
től, hegy ki van legközelebb szivéhez. A 
lalak beszélnek, amelyek télé vannak 
Michel-Angeló reprodukcióival. Mellette 
a görög-római szobrok gipszöntvényei és 
fotográfiái.

Kérdem hát, Rodln nem gyakorolt-e 
befolyást művészetére?

—  Rodint személyesen ismertem; vol
tam nála Parisban. De Rodint csak cso
dálni lehet, utánozni nem.

Inkább Maillol hatása látszik meg pá
risi tartózkodása alatt készült női szob
rain.

Az olaszországi tartózkodás <10 hó
napig volt Rómában) erősebb nyomot 
hagyott művészetében. A renaissance mű
vészetet tanulmányozta és meg is értette 
a renaissance szellemét. Dávidja önkény
telenül Donatello: Dávidját juttatja
eszünkbe nemes, előkelő és klasszikus 
formáival.

—  Melyik szobrát szereti legjobban? 
kérdjük.

'Falán a „B 1 1 c.su“ ciniii 3 lányból 
álló csoportszobrot, amely az emberek 
elválását ábrázolja. Legnagyobb alkotá
somnak pedig Horváth Mihály történet 
iró szobrát tartom, amelyet Szentesen 
fognak felállítani. Mások meg azt a női 
fejemet, amely Kolmer báró tulajdona 
vagy egy bronz férfi-fejemet helyezik 
előtérbe, amazt egyszerűségével, utóbbit 
az arc formái miatt.

Sok harctéri szobor (Sziurmai stb. ve
zérek képe), harctéri kompozíció ( a gör
bééi áttörésről), portré (Bérezik Árpád
ról, dőkéló asszonyokról), női aktok 
lágyan omló formákkal, kecses, hajlé
kony vonalakkal oly lágyan kidolgozva, 
hogy érzik a hús rajtuk, —  egy pár sír
emlék (amely a görög stélékre emlékez

lek) hirdetői sokoldalú, tanult művészeté
nek.

Mikor monumentális nagy szobra célja 
és készülése felöl érdiek löd bem, azt vála
szolta:

—  Minden művésznek kell egy erő
próbái tartani, hogy az agyában megfo- 
gamzó gondolatokat végre tudja-e haj
tani és megnézni, hogy festenek azok a 
valóságban. Ha ez sikerül, ugv egy bizo
nyítvány ez a művésznek a maga szá
mára. Nem is fontos e szobornál a téma,

( Homonnai fotográfiája)

STRÓBL, munka közben

ez nálam az erőpróba, amelynek sok idői 
szenteltem, de —  mint látja szépen 
bontakoznak a formák és úgy látom, 
nem hiába dolgoztam.

Nem, az ily komoly munka nem 
lehet hiábavaló. És ilyen művészek, 
mint Kisfaludy-Stróbl Zsiginond, meg
tisztult, leszürődötl művészetükkel az 
egész emberiségnek szolgálnak, meri kul
túrát teremtenek, ízlést ja vitainak, uta
kat jelölnek ki. Ez az ö hivatásuk és ez 
az ő céljuk is.

A chef d'oevre sikerült —  és ezzel ö 
már elérte célját! Kun Imre

(Stróbl monumentális szobrához 
gár, Magyarország birkózóbajnoka állt
modellt.)
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Hogy vág a bajusz?
A bajusz mindig sok gondot okozott a fér

fiaknak. Mert ha egy férfi bajuszt növeszt, 
úgy a rendbentartása gonddal jár, ha borot
vái tat ja bajuszát, még több gond, mert ma, 
a borotválkozási költség elég tekintélyes 
summát képvisel. Л bajusz tehát minden 
férfi életében nagy szerepet játszik, — leg
alább akkorát, mint Király Ernő Az ezüst 
sirályban. —  A bajusz életem eddigi folyá
sában vajmi keveset szerepel. Nekem eddig 
bajuszom nem volt. Még nem nőtt. Nem is 
vágyódtam utána. Nem is vizsgáltam eszté
tikai szempontból sem. A bajusz a napokban 
belépett életem nyitvafelejtett ajtaján. Me
gyek a Király-utcában, szembe jön egyik 
régi cimborám és igy kezdi: —  Mit szólsz 
hozzá, az imént egy bajuszos ЛVidor Jenőt 
láttam. Nevetni kezdtem. Nincs két hete, 
hogy Nádort a Farsang tündérében bajusz 
nélkül láttam. De barátom ragszkodott Ná
dor bajuszához, rendben van gondoltam, 
majd utána járóik a bajusznak. Másnap egy 
lipótvárosi zsúrra voltaim hivatalos. Mikor 
felmentem, már együtt volt a társaság és 
mint egy őrült kórus, ki letépte láncait, kia
bálták:

— Mit szól szerkesztő ur, Nádornak baju
sza nőtt, sőt Galetta és Király is elhatároz
ták, hogy bajuszt növesztenek. Egy másik 
valaki közbekiáltott: —  Mi az, hogy elhatá
rozták; már azt beszélik, hogy Királynak 
olyan hosszú a bajusza, mint a fülemüle... 
farka. . . Ez több volt a sóknál, szó nélkül 
elrohantam. A kapu előtt egy kis barátnőm
mel találkoztam, aki igv fogadott: —  Mondja! 
igaz, hogy a cuki Nádor bajuszt növesztett? 
Szó nélkül, de mérgesen ott hagytam. Egy 
közmondás jutott eszembe, mely szerint — 
nem zörög a bajusz, ha nem fújja a szél, — 
s egy merész lendülettel elrohant un meg- 
iiiterwiievelni Nádort, Galettát és Királyt, hogy 
egyben személyes tapasztalatokat is szerez
hessek a valódi bajuszról. A Király-szinház 
utamba esett: Nádort kerestem meg először. 
Mikor beléptem Nádor öltözőjének ajtaján, 
inogta n torod tani, éreztem, hogy sápadok, 
kissé megijedtem Nádortól, Nádor ijedten 
ugrott hozzám.

— Mi az. rosszul van?
— Nem! De mi van ott az orra és a szája 

között? — Nádor a legtermészetesebb han
gon feleli:

—  A bajuszom.
— Ragasztott? —  kérdem reménykedően.

Sajátom —  feleli Nádor, elmosolyodik
és beszélni kezd: —- Valószínűleg tudja, 
hogy a Cigánygrófiiéban egy 35 év körüli 
férfit játszom, aki minden tekintetben férfi: 
a szerep megkívánja, hogy az alakitó ba
juszt ragasszon s mivel a ragasztóit bajusz

feszélyezi az embert játék közben, elhatá
roztam, hogy megnövesztem a bajuszomat, 
ami annál is könnyebben ment, mert a Já
nos vitézben is bajusszal játszom. Külön
ben meg kell jegyeznem, hogy nem ez az 
első bajuszom. Annak idején a harctéren 
megnövesztettem. Mikor szabadságoltak, be
jöttem a színházhoz, Beöthy László megve
regette a vállárnál — ,.fiam, de meg férfi a- 
sodtál“ . — Ez annyira megijesztett, bogy 
rögilön levágattam a bajuszomat. —  Ugye 
mii venék a bon v i va ut o k ?

Nádortól eljövet beugrottam a Revübe 
Galettához. Gondoltam bizonyára Üt is ba
jusz-láz dühöng. Zöld Gazsii éppen öltözött, 
mikor bekopogtatok az öltözőjébe.

Benyitottam és sietek megnyugtatni min
den Galetta imádót —  Galetta még nem nö
vesztett bajuszt.

—  Bajuszt —  igy kezdte —  még akkor 
sem növesztenék, ha nem lennék színész. A 
bajuszt nem szeretem, kerülöm és minden;* 
elkövetek, hogy ragasztani se kelljen. Ba
juszos szerepet csak egyszer játszottam: 
Budán, de fel is jött egy hölgy depuláció és 
kért, hogy vegyem le a bajuszt, mert kiáb 
rándulnak belőlem. — A Városiban éppen 
felvonás végére értem. Király Ernő öltöző
jében Ferenci (főrendező orral rtistkuránga
tott. Ferenci főrendező egy fotelbe ült. alig 
látszott ki belőle. Király valamikor nagyon 
összeveszhetett a bajusszal, mert igy beszélt: 
— a bajuszt nem szeretem: a megokolása 
rövid: akadályozza a színészt abban, hogy a 
mimikáját kifejezze. Na hála istennek! te
hát csak Nádor növesztett bajuszt.

Egynéhány női primadonnái is megkér
dezhettem volna: >,hogy vág a bajusz!“ de 
féltem, hogy ők vágnak a fejemhez vala
mit. Gránitz Sándort,.
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Drága Glárkém,
most bebizonyíthatom újra, hogy törődöm 

Veled és eyy olyan illatos jenelet fogsz kapni. 
mint eyy jó! felszerelt parfüméria, azaz a 
divatos par fűm újdonságokról fogok Xeked 
egy kis beszámolót tartani; kölni vízzel kez
dem, melyek közül az „Ambras Kau de Co
logne ‘ es az orosz hvanyew a legjobb márka, 
jó magam is ez utóbbit használom.

í  iacskánt! —  van egy újfajta parfüm, a 
Begum (tagra, mely valami hindu vagy perzsa 
diát szer, de ár édesig jó és amellett igen intim, 
tudod; régi széf> idők jutnak eszembe, amit 
együtt töltöttünk, emlékszel. egy kiránduló- 
son betévedtünk egy kicsike elhagyott kápol-

nácskába, ott nőit olyan, fenséges, kellemes 
illatot érzek, mikor ezt használom.

Estélyi parfümök közül ajánlom Xeked 
a Mi Beyát és a lé or ifjan de Coty-t. Tavaszi 
virágillatok közül továbbra is divatos most 
az ibolya meg az orgona, május [elé a gyöngy 
virág

Xagyon ajánlom neked a tavaszi időjárásra 
egy francia gyártmányú Meligrane nevű fái
dért. mely .arcodat jól megvédi a tavaszi sze
szélyes szelektől, ha pedig félsz. hogy szép
iáid előjönnek, mint minden tavasz vége fele. 
agy négy az orosz laranyéin által készített 
Metamorf diósa ec rém b ö I.

Л fehérneműkbe к őrit fant nagy orchideát 
ajánlok, de mivel csak tavaszra akarlak elő
készíteni. többfélét már nem is merek aján
lani, ezt is csak azért irtani, hogy ezek kö
zött válassz, mert megválthatom, a tavalyi 
akácoddal nem voltam nagyon megelégedve. 
A Te fekete hajadhoz és pikáns pofidhoz in
kább pipacs illene. de ezt már Hód bízom, 
okvetlen ird meg, melyiket vála szt ottad, hogy 
ha bemennek Gyuriékhoz, megvehesse m
Xeked.

Csókol ölelve a l e Mtcod

S z í n  H á z a in k  H e t i  m ű s o r a :
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Főszereplők 
a Cigánygrófnéról

Hidd meg* ó nyájas olvasó, nem tarto
zik a legkedvesebb dolgok közé, amit a 
szemfülesnek —  rang és jelleg nélkül 
kinevezett riporter magáinak kívánhat, 
megintervjúvolni agyoniintervjiüvolt mii- 
vészeket agyon intervjű volt kérdésekről. 
Pláne —  ez jó magyar szó, ugv-e? — ■ 
ngv, hogy te, ó, nyájas olvasó, mégis 
valami újat találj a riportban. Amint ez 
a kövejkezőkibő 1 is ki fog tűnni.

Felkerestem Hát kayMarcit, a szokott 
céllal. A Pillangó f második
felvonása után vártam meg öltözőjében 
(ezt tilos Lázár direktor urnák olvasini). 
Átizzadva a sok tánctól, de azért vidá
man jött be és a következőket mondta:

—  Drága barátom, semmi, die semmi 
újat nem mondhatok az uj darabról. El
mondtam már mindent, amit lehetett, 
sőt olyat is, amit nem lehetett. De amit 
mégis mondhatok, az csupa jó. Ez egy 
olyan darab, amilyen már évek óta nem 
volt; egy valódi, igazi békedarab, nagy
szerű librettó, a muzsika direkt pompás. 
Az összes szereplők izig-vérig
az előadás olyan lesz, mint a régi Király
beli (1ага1и)к voltak. A szerepem, mint 
már megírták, egészen újszerű. Végre, 
évek után —  mondta falrengető hála- 
sóhaj ja 1 . nem ugrálás, hanem egy
igazán jó szerep. írja meg, ez olyan da
rab, amilyen rég nem volt, olyan, mint 
a régi Király-diarabok, amikért az ame
rikai direktorok licitáltak egymásra.

Ezután Nádor Jenő, a bajuszkirály, 
azaz bajusznádor került sorra. Szinte 
kétségbe volt esve, hogy nem mondha
tott semmi érdekeset.

.—  Csak jót mondhatok, különösen 
szereplő-társaimról, akik nagyon, de na
gyon jók. Szívesen mondanék valami ér
dekeset, de minden a legteljesebb siker 
jegyében indul. Csak jót mondhatok.

Másnap délelőtt, próba előtt 
Jucit kerestem fél öltözőjében. (Ezt se 
mondják meg Lázár direktornak, mert 
akkor szorul a portás is és én is ki le
szek tiltva örök időre a Király Színház - 
bóil, amit csak azért bánnék, mert Lá
bass odatartozik.) Olyan kedvesen foga
dott, mintha nem is primadonna lenne!

—  Drágám —  ez a kedvenc szava 
nem tudok semmit, hacsak a sokszor el
mondott jókat újra elismételem. Ilyen

keldlves szerepem még ném volt, a darab 
muzsikája külön dicséretet érdemel. Még 
valami: a toalettek, mint mindig 
szúrta közibe nevetve - szenzációsak 
lesznek; a cipők . . . nahát.. . Svájcból 
hozattuk valamennyit. Lesz egy pár 
cipőm, térdigérő piros szattyán. Drágám, 
az mesés, főleg az ára. Egy vagyonba 
került.

Azt jegyzem meg azok részére, akik 
csak messziről látták még, hogy közel
ről ezerszer szebb, mint. . . nem közel
ről.

Mostan pedig mondjad hát, ó, nyájas 
olvasó, könnyű dolog szenzációs, élveze 
les, újdonságokkal teli. érdekes riportot 
irni?

IRODALMI JOUR. Stephan Newman, 
az előnyösen ismert .és közkedvelt euro
péer, a múlt héten előkelő és müveit tár
saságot látott vendégül. Jelen voltak: 
Hoór-Tempis Mór egyetemi tanár, Mizzi 

non Herb, Wien egyik legsikkesebb 
lánya, dr. Heller Hóhért, a Madame! fő
szerkesztője, LukátsovitsIly és Magda 
iparmű vésznők, Dolly Hock, Végit Dezső 
festőművész, Heller Edgár hadnagy és 
jelen sorok szerény írója is A jelenvoltak 
szülőföldjének megfelelően: egvidőben —  
négy nyelven folyt a társalgás.
Ehrsam szellemesen csevegett távoli 
kontinensek exotikus országairól. Gyö
nyörködtető, nívós est volt. Feléledt: 

végre-valahára: — az irodalmi
RAPOCH GITTA ZEN EDÉLUTÁN J AIN 

Pogány György. Amlauer Piroska, Wagner 
Erzsi. Römer Kató. Sugár dr. énekesek. 
Ábrahám Pál zeneszerző, Bulláin László 
gordonkaművész. Harsányi Tibor zene
szerző, zongoraművész. Major Róbert és 
Szendv István lapozómüvész a közremű
ködők.
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* A MODERN SZÍNPAD MATINÉJA. Nagy 
sikerrel folyt Le ,a Modern Színpad 7-iki ma
tinéja, amelynek szereplőd: Medek Anna. 
Rózsa Lajos, Pauliay Erzsi, Pécsi Blanka. 
Blau Jenő és Deák István művészetük le&ja* 
vat nyújtotta.

* AZ ERNST-M UZEUM csoportlkiiállitása 
bezárult. Rögtön utána a inuzeum igazgató
sága aukciót rendez, amelv előreláthatólag 
e hó' 2 bén nyílik meg. Utána Tatz László 
gyűjteményes kiállítása jön sorra, ennek be
fejeztével pedig Klimt szenzációs kiállítása.

—  SUGÁR GYULA Szegedről jött fel és a 
Télikertben mint Bonvivant mutatkozott 
be. Megnéztük s bár szerepe egyáltalán nem 
volt jó, meleg hangjával, 'kitűnő megjelené
sével, férfias játékával nemcsak a közönséget, 
hanem a kritikusokat is teljesen megnyerte 
és meghódította. Halljuk, hogy egy nagyobb 
operette színházzal folytat szerződtetési ügy
ben tárgyalásokat.

—  KARINTHY FRIGYES 18-án este a 
Vigadóban előadást tart.

—  AZ IPARMŰVÉSZETI ISKOLA táblá
ján megjelent egy kis hirdetmény, mely tud- 
tul adja, hogy 15-én pont 8 órakor mindén 
szakosztál von az előadás (meg к ez dődik. \

— A MAGYAR MŰVÉSZETI MŰHELY ZuH 
A. Riehárd tanár átadta Kiss Ferenc ötvös
művésznek, aki a művészi oktatást már el
kezdte.

—  RÓZSA S. LAJOS most már egész biz
tosan júniusban Amerikába megy.

— PÉNZ, PÉNZ, PÉNZ cinven uj operet
tet ml tat ott be a Télikert, amely a bécsi 
sablon szerint készült és nem sok előnyös 
qualitást könyvelhet A. Annyit minden
esetre előnyéül jegyezhetünk ide, hogy a 
Téli kert művészgárdájának kellő foglalkoz
tatást nyújt. IA jó együttesből kiválnak: 
Tisza Karola temperamentumos táncai, Anía] 
Erzsi és Sugár Gyula meleg tónusu ének 
számai és mindenekelőtt Simái István ко. 
mikus figurája. Jók még: Latabár Rezső, 
Sáfrány és Ligeti, Stella Gyula sokkal job
ban játszik, mint rendez.

SZENES ÁKOS. az ismeri nevű opera
énekes, ki ezidőben külföldön hangverse
nyezik e (hó végén Amerikába megy.

- INKL REZSŐ kabarét nyit az Excelsior 
har helyén. Л feltétlenül nívós és művészi 
műsort nyújtó ka béré még nem kapott ke
resztnevet.

- EGY SZÍNÉSZNŐ sorsa felett döntöt
tek a minap választóit! bíróság keretében. A 
színész nő: Péchy Erzsi és a Király és Revü 
kiküldöttei hosszas nagyképii vita után úgy 
döntötték, hogy Péchy a jövő saisonban a 
Királyban fog játszani. Kérdés, mit szól eh
hez a művésznő. Engedi-e, hogy a sorsáról 
nélküle döntsenek? Várjuk a folytatását.

— SOK TEHETSÉGES SZÍNÉSZ kényte
len a bretlin „működni“ . A múltkor is lát 
tunk a ligetben egy Barna Nándor nevű 
fiatal színészt, aki bent a városban is, vala
mely nagyszínházban bátran megállaná a 
helyét*. Előbb-utóbb hekerül valami kőszin- 
házha. Minél előbb!

SZERKESZTŐI ÜZENETEK

A ,.Hallatlan skandalum“ folytatását,
helyszűke miatt jövő számunkba közöljük.

Gellert Gy. Egyik jön a mostaniak közül. 
Csak tovább!

V. J. Nem aktuális.
L— r. Pó i Verstechnikája még nem elég 

kiforrott.
Pajor Gizi. A gyengébbek kedvéért csak 

annyit jegyzőnk meg, hogy ön az erősebb 
jogainak alapján lett hazánk első színházá
nak tagja- Szegény Schönher. ha tudta 
volna . . . és szegény llosvai Rózsi, aki job
ban tudta volna . . . mondja kedves mű
vésznő, —  igaz-e hogy a .Jiayer'- féle 
purgó a legjobb?

Felelős főszerkesztő: KALMÁR TIBOR 
Főmunkatárs: KUN IMRE 

Kiadja: A B O H É M V IL Á G  LAPKIADÓ VÁLLALAT

Szerkesztőségi és ki- 
4 adóhivatali telefon-sz.

József 9—55.
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I Hojnonnai és Tsa
Fotóművészek műterme 
IV., Szép-utca 5. (Lift)
(Kossuth Lajos-utca mellett)

'
i Modern művészi fotográfiák, aquarell- és 
l pástell-képek. — Speciális tánc-felvételek. — 
I (Lefotografáljuk előlegfizetés nélkül és be- 
I mutatjuk az elkészített minta-képeket.)

INGYEN KAP
egy képes naptárt, ha megunt vagy törött hanglemezeit
( l l f i A N i f t i i  „Hangszer - Királyinál, Budapest, W a g n e r  vili. kér. József-körut 15 adja el !

♦ ♦ ♦ ♦
♦

♦  Cigarelta
♦  hüvelyeh
♦

♦

Cigaretta ♦
♦hüvelyeit ♦  
♦

♦ ♦ ♦ ♦

F O T Ó

GAMBRINUS
É T T E R E M  É S  
K Á V É H Á Z

VII., ERZSÉBET-KÖRUT 27
D É L U T Á N  É S  
E S T E

nagy szimffónikus 
HANGVERSENY
E G R E S S Y  S Á N D O R  K A R N A G Y  
V E Z E T É S E  A L A T T .

B E L É P Ő D ÍJ . T Á L C Á Z Á S  N IN C S

S A V O Y
kávéház
VIII., József-körut 16

Fűtött termek. Hideg és meleg ételek 
felszolgálása. Színházi vacsora. Pon
tos kiszolgálás Brecher F. tulajd.

Brilliánsokat, gyöngyöket,
ékszereket minden-

SZÉ KELY EM IL kinél drágábban
V I ., K ir á ly - u t c a  5 1 . s z .  Y,e ,s  ?  e  . 
Teréz-templommal szemben I elefon JÓZSei 105-35

’’TISZA” KÁUÉHAZ ÉS ÉTTEREM
RÁKÓCZI - u t

Felhívás!
Felkérjük a művésznőket és mű
vészeket, hogy műtermünkben 
(IV., Szép-utca 5, Kossuth Lajos- 
utca mellett) a közeljövőben 
rendezendő uj irányú művészi 
fotografia-kiállitás céljára esz- 
közlendő felvételekre megjelenni 
szíveskedjenek. A látogatás elő
zetes bejelentését (a művészek 
saját érdekében) kérjük

Homonnai és Társa

Selyemharisnyák
szárát is megjavítja a

Terézvárosi
Harisnya javító

Király-utca 80. (Király-szinházzal szemben)

FESTESSE MEG
szőrméjét bármilyen színre felelős
séggel Bordi F. Imre szűcsnél. Buda
pest, VI., Ó-utca И-

BRILLIANSOT
gyöngyöt, aranyat, ezüs
töt, m indenféle régiséget 
horribilis áron veszek LICHTMANN

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

„Ujságüzem“ r.-t. nyomása Budapest.



KA DÓ BÖSK К. a Revü-Szinház művésznője
/ iomonnai

in lr r i cur  í( ttnijrafiújll



GALKTTA FHRHNf Revü-Szinház [cinjei
/ iom on n a i


