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Nem tudom, mi az oka, talán a háború 
okozta világromlés, a mai élet rettenetes 
sivársága és szárnyaszegettsége, de bár-
hogy húzódozom a gondolattól, mégis 
mindenütt, mindenkiben most vénülést 
látok. 

A vénülés különben is az élet legna-
gyobb élménye, nagyobb és dermesztőbb, 
mint a halál, mert hisz erről nem tudunk 
semmit, ezt egyáltalában nem éljük ét. De 
az a folytonos meghalás, ami tulajdonké-
pen a vénülés, az életnek az a folytonos 
halványulása, gyöngülése, szikkadá sa, reny-
hülése, mely testben és lélekben mint va-
lami titkos betegség terjed, ez rettenete-
sebb, mint minden éles szenvedés, mint 
minden kimondott betegség. 

A bölcs persze megnyugszik ebben s épen 
mert belenyugodott, alig érzi. Mit csinál-
jon azonban az, akit minden nap, minden 
óra, az életnek minden eléje torlódó moz-
zanata arra figyelmeztet, hogy múlik az 
idő s ő vele múlik és változik. Mit csinál-
jon a szinésznő, aki óráról-órára kopni érzi 
azt a szerszámot, amellyel dolgozik, amely-
nek varázsát köszönheti, amely művészeté-
nek nemcsak eszköze, de működési tere is 
— a testét ? Mit csináljon ? Nos, ami a csi-
nálást illeti, a művésznők nem jönnek zavarba, 
mert olyan ádáz, olyan minden erőt közpon-
tositó és minden gondolatot lefoglaló har-
cokat, amilyeneket épen a szinésznők a 
vénülés ellen folytatnak, keveset ismer a 
harcokban egyaránt gazdag természet és 
történelem. 

Érdekes, szomorúan, fájdalmasan érdekes 
látvány nézni egy-egy negyvenen tuli, sőt 
ötven felé közeledő kedvencünket, amint 
vivja ezt a rettenetes visszavonulási ütkö-

zetet. Igaz, sok előtt ott csillog a vigasz-
taló gondolat, hogy néhány nagyság va-
lóban dacolt az idővel — hatvan, sőt het-
ven évig is állta a nagy harcot. Itt van 
Sarah Bernhard, aki, ki, tudja, hány éves, 
de az bizonyos, hogy hetven körül jár s 
még mindig maga köré tudja csődíteni az 
embereket, itt volt Rèjane, aki 64 éves ko-
rában a napokban halt meg s néhány év 
előtt még férfibűvölő nő illúzióját tudta 
ébreszteni a szinpadon. S vannak más, 
magyar nagyságok, akik oly gyönyörűen 
harcolnak a kor ellen, hogy nem is merem 
emiatt elismerésemet fejezni ki — hisz ez 
is már gyöngédtelenség volna. Legyen elég 
nekik, hogy rokonszerívvel nézem har-
cukat I 

Igaz, az igazi nagy művésznő küzdelme 
a kor ellen nem tisztán csak hátrálás. Egy 
folytonos emelkedés, gazdagodás, nemese-
dés is megnyilatkozik itt. Hisz a különösen 
tragikus épen az, hogy amikor a test il-
luziókeltő képessége rokkanni kezd, indul 
meg a lélek teremtő erejének igazi, művészi 
korszaka. 

Wildenek az a hires mondása, hogy 
a test folytoíi vénül s a lélek folyton fiata-
lodik, az ellentétek kiélesitésén alapuló szel-
lemeskedés csupán ugyan, de tartalmaz egy 
igaz magot, melyet igy lehetne megfogal-
mazni : a test folyton romlik s a lélek foly-
ton érik. 

A nagy művésznő vigasza lehet, hogy 
ez a belső érési folyamat egészen a késő 
aggságig eltart s az, aki valóban nem-
csak testi izgalmakat, de lelki és mű-
vészi szépségeket is szakaszt le a színpadról, 
győzelmesen vívhatja a harcot a vénülés 
ellen egészen az aggságig. 



2 SZINHÄZI EL En 

A nyári szezon 
Irta : LAKATOS LÁSZLÓ 

A háború kitörése óta -méterenként fogy 
el talpunk alól az ut, amely olykor-olykor 
hetekre, hónapokra elvezetett Budapestről. 
Előbb a front, most valutáris nehézségek és 
waggonhiány teszik lehetetlenné az utazást 
és lett — igazán akarata ellenére — Buda-
pestből a legnagyobb magyar nyaralóhely. 

Ez egészségileg rossz, de szinházilag jó. 
(Egyébként ez a szembeállítás korántsem 
mondja, szinház és betegség szűnonimák.) A 
budapesti határokon bévülre szorított Buda-
pest megteremtette a nyári szezont, ami 
egy igen európai intézmény. Kezdődött — 
főként klimatikus okokból — Londonban és 
még régen a békeidőben Londontól átvette 
Páris és igy tovább : a nyári szezon meg 
sem állt Bécsig, ahol már sok esztendő óta 
ugy van, hogy nincs szezonvég és nincs 
szezonkezdet, mert a szezon a kőszinházak-
ban is állandóan tart. Magyarul : Bécsben és 
Bécstől nyugatra a kultura nincs a hőmérő-
höz kötve. Ahogyan az emberek csak azért, 
mert nyár van, nem tesznek le a könyv- és 
újságolvasásról, muzsikálásról, képek vásár-
lásáról, éppen ugy nem mondanak le a 
színházról sem. A gondolkozás nem szüne-
tel nyáron, ha csak azt nem vesszük, hogy 
tavasz végétől ősz elejéig becsuknak az ál-
lami színházak. De mi köze a gondolkozás-
nak az állami szinházakhoz ? (Bécstől nyu-
gatra van szó.) 

A nyári szezon igenis térfoglalása a kul-
túrának. Ha a kulturának joga van területet 

hóditani idegen világrészekben, akkor joga 
van időt is hóditani. Középeurópából május-
tól-októberig nem lehet Középafrika. A lon-
doni nyári szezon különben is egészséges 
közeledést hozott létre irodalom és varieté 
között. Nyáron a színpad legelső angol mes-
tereinek egyfelvonásosait játsszák. A háború 
előtti leghíresebb ilyen egyfelvonásos volt 
Sutro „Háromszög"-e. A háború alatt Shaw 
irt öt ilyen egyfelvonásost, közöttük A nagy 
Katalint-i, amit az elmúlt télen óriási siker-
rel játszottak az összes német színpadokon, 
Zangwill egy ragyogó szkeccset, melynek 
cime „Egy peiccel a halál előtt" és amelyet 
nálunk a Vígszínház fog a jövő szezonban 
esti második kabaréelőadásában bemutatni. 

Nagy varieték elsőrendű írókat, cirkuszok 
és Music Hallok elsőrendű komponistákat 
juttatnak kenyérkeresethez mindkettő első-
rendű színészeket. A varieté fölemelkedik az 
Íróhoz, az itó pedig fölemelkedik a karzathoz. 
Ezt pedig nem gúnyosan mondjuk, de szent 
komolysággal. El sem tudunk képzelni gyö-
nyörűbb hivatást az író számára, mint szo-
ros érintkezésbe lépni a tömeggel és azt 
művelni, nemesiteni. A tömeg ezen éppen 
ugy nyer, mint az író, aki közérthetőbb, 
egyetemesebb, igazabb lesz. A művészet 
tolsztoji értelmében hasznosabb lesz, mihelyt 
tehetségének erőpróbája többé nem a szalon, 
hanem a meeting, a sokaság, tizezer figye-
lem és gondolkozás egybecsengése, ami 
maga a legnagyobb tehetség. 

CSORTOS GYULA 
mint gróf, csibész, pap, mandarin 
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Henteslegény és kancellár 

RÁTKAI MÁRTON 
mint suszterinas, császár, cigányprímás, tanár, király, csibész 

Annyi bizonyos, hogy a henteslegény és a 
kancellár két meglehetősen szélsőséges fog-
lalkozás. Az is igen ritkán szokott előfor-
dulni, hogy valaki henteslegényből kancel-
lári polcra jusson. Könnyen ki lehet találni, 
hogy ilyesmi csak a színpadon fordulhat 
elő. Vannak színészek, akik már sokkal 
több foglalkozású szerepet játszottak, çiint 
ahány foglalkozás tényleg van. Ha ezeket 
a foglalkozásokat szembeállítjuk egymással, 
roppant érdekes, sőt gyakran komikus ellen-
téteket kapunk. Az irók fantáziája és a 
műsor véletlen alakulása gyakran ugy hozza 
magával, hogy a szinész egy hónapon ke-
resztül csaknem minden nap más és más 
foglalkozású alakot játszik, de igen gyak-
ran előfordul, hogy egy este is átvedlik 
urasági inasból uralkodó herceggé.' Termé-
szetes, hogy inkább férfiszinészek játsszák 

a legkülömbözőbb szerepekel, a nők leg-
többnyire foglalkozás nélküli feleségeket 
alakítanak. 

Összeállítottuk pár híres színészünknek 
ilyen szerepfoglalkozási listáját. Mind kö-
zött kétségtelenül a legérdekesebb és leg-
színesebb a Rátkai Mártoné. Rátkai Márton 
tudvalevőleg éppen olyan jó operettben, 
mint drámában. Játszott is drámai szere-
peket, különösen vidéki szinész korában, 
amikor még a népszínművek is divatban 
voltak. A művész, csak ugy egy szuszra 
a következő foglalkozású szerepeit sorolta 
el nekünk : 
Cifra nyomorúság ... ... dijnok 
Nebántsvirág orgonista 
Szentbernáti barátok pap 
Sasfiók kancellár 
Hivatalnok urak raktárnok 
Fehér rózsa bűvész 
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Nők körött talán Fedák Sári játszotta a 
legkülömbözőbb szerepeket. Az ő ranglét-
rája a mosogatóleánynál kezdődik és csá-
szárnénál végződik. Mosogatóleány volt a 
Mágnás Miskában, szobalány a Hotel Im-
perialban, komorna a Leányvásárban, gyári 
munkásleány az Évában, parasztleány a 
Cigányprímásban, mosónő a Szókimondó 
asszonyságban, énekesnő a Sybiliben, ju-
hdtzbojtár, huszár és tündérkirály a János 
vitézben, színésznő a Kis grófban, császárnő 
a Császárnőben és igen sokszor leleség. 

Törzs Jenő nçmcsak foglalkozás, de kor-
ban is a legkülönbözőbb szerepeket ját-
szotta. A Kárpáthy Zoltánban fiatal diák, a 
Magyar nábobban öreg ur, a Kisasszony 
férjében képviselő, a Királynőm meghalok 
értedben házitanító, a Künn a farkas, benn 
a bárányban újságíró, a Sasfiókban herceg, 
a Császár katonáiban főhadnagy, a Várat-
lan vendégben gazdálkodó, a Faustban 
öreg tudós, az „19I3"-ban mérnök, a Ham-
letben királyfi és ezeken kivül még szám-
talan különböző alak. 

Varsányi Irén szintén végig játszott 
suszterinastól hercegnőig mindenféle szere-
pet. Érdekesebbek : Osztrigás Mici — brettls 

Limonádé ezredes ezredes 
Drótostót bádogos 
Mozi király hadvezér 
Mikádó császár 
Mikádó hóhér 
Tökfilkó költő 
Csibészkirály betörő 
Cigányprímás... cigányprímás 
Tótleány állatorvos 
Sziriusz aviatikus 
Nemtudomka ... ... házmester 
Qül baba... háremőr 
Gyerekasszony molnárinas 
100 év múlva néger törzsfőnök 
Falusi idill ügyvéd 
Lyon Lea rabbinövendék 
Kornevillei harangok ... harangozó 
Hamlet sírásó 
Lear király udvari bolond 
Ember tragédiája kikiáltó 
Utahi lány hentes 
Szép Heléna. király 
Nemtudomka rikkancs 
Orfeusz római isten 
Ezeken kivül volt már tiszti szolgától tá-

bornokig a katonai rangléta valamennyi 
sarzsijában és számos szerepében foglal-
kozás nélküli milliomos. Mondanunk sem 
kell, hogy valamennyit egyforma tökéle-
tességgel játszotta, mert mindenki tudja, 
hogy Rátkai Márton a jellemábrázolás 
mestere. 

VARSANYI IRÉN 
mint bárónő és mint cseléd 
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FEDÁK SÁRI 
mint mosogatóleány, katona, grófnő, mosónő, paraszt menyecske, hercegnő 

diva, Liliom — nselédleány, Csitri — festőnö-
vendék, Táncosnő — táncosnő, Trilbi — modell, 
Dada — dada, Testőr — színésznő, Szent liget 
— fenimista apostol, Beullement kisasszony 
— könyvelőnő, stb. 

Igen változatos a Rózsahegyi Kálmán 
skálája is. Volt : Dolovai nábob leánya — 
tiszti szolga, Uri divat — kereskedő, Ember 
tragédiája — vásári bődés, Hamlet — sirásó 
Bor — parasztfiú, A kisértet — kovácslegény, 
Liliomfi — rip acs, Falu rossza — csősz, Sancho 
Panza — király, Leár király — udvari bolond, 
Aranyember — csempész és ezeken kivül 
valamennyi színész játszotta a legkülömbö-
zőbb ós legexcentrikusabb moziszerepeket. 

Rátkai Mártontól megkérdeztem melyik 
foglalkozást szereti a legjobban ; azt fe-
lelte : a színészt. 

Zsoldos Andoi 

Az első tetszésnyilvánítást a mult század 
első éveiben a „fóra!" és „bravó !" kiáltással 
nyilvánította a közönség. Az 1825-iki ország-
gyűlés idején kezdtek a jurátusok „éljenezni" 
és ugyanakkor a kihívások is gyakoriabbak 
lettek, mert előbb a kihívás ritka megtisztel-
tetés volt. 

házasság 
Néha rossz szójátékokat is 

termel az élet, 

Egy nőről jut ez eszembe* ki 

táncosnőből láncosné lett. 

Szenes ember 

Z. MOLNÁR LÁSZLÓ 
mint gróf és mint paraszt 
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A Scala újdonsága 
Julius utolsó hetében ismét szenzációval 

szolgál a Scala-szinház. Ekkor mutatja be 
Stolz Robert u] operettjét, az „Angyalkát". 
A „Szép Heléna" után is tud a Scala igaz-
gatósága díszletben, jelmezben, rendezés-
ben uiat és meglepőt produkálni. Mert 
meglepő lesz Stolz operettjének mind a 
három felvonása. Az első felvonás szine 
egy babakészítő padlásszobája. Művészi, 
halk tónusu díszlet ez ; az ablakon át szom-

szédos házak teteje és homlokzata s a ra-
gyogó égbolt, mely bevilágítja Schrumpf 
Tóbiás babakészítő műhelyét. A második 
felvonás egy közismert pesti divatszalonban 
játszódik, a harmadik pedig a budakeszi 
bucsun. Óriási statisztériája van az újdon-
ságnak, negyven tagu balletkar táncolja 
majd a „babatáncot" és a „svábballetet''. 
S a ragyogó keretek között meglepően friss 
és érdekes Stolz muzsikája. Az .Angyalka" 
pesti előadása valósággal premierszámba 
megy, mert Stolz egész sereg uj számot 
komponált Bródy István felkérésére az ope-
retthez.'A szövegkönyvet teljesen átdolgozta 
Bródy István. Schrumpf Tóbiás baba-
készítő leányéról, Angyalkáról szól ez a 
szövegkönyv. Csodálatosan szőke és csodá-
latosan szép ez az Angyalka, természetes, 
hogy a babakészítő két legénye Jancsi és 
Szepi szerelmesek belé. De szerelmes An-
gyalkába Glokner ur is, a háztulajdonos, 
aki mert a két legény csúfot űz belőle, fel-
mond Schrumpféknak. A babakészítő mű-
helyt ott kell hagyni s Angyalka a Csopaki 
és Szóda divatárucéghez szerződik probír-
mamzellnek. Az egyik legény kivándorol 
Amerikába, a másik pedig visszamegy szülő-
falujába Budakeszire. Ez az első felvonás. 
A második felvonás hat év múlva történik, 
amikor Jancsi már gazdagon visszaérkezett 
Pestre az Újvilágból. Még mindig szerel-
mes a babakészítő leányába s elhatározza, 
hogy próbára teszi Angyalkát : érdemes-e 
arra, hogy feleségül vegye ? Glokner barát-
nőjével Hortensiával szövetkezik, akit mint 
menyasszonyát mutat be a szőke probir-
mamzellnek. Mister Gree — ez Jancsi ál-
neve — ha Angyalka elölt ismeretlen is 
tud maradni, volt kollegája, Szepi előtt nem 
tudja megtartani inkognitóját. Szepi pedig 
elárulja Angyalkának, kicsoda is az a Mister 
Gree. A leány haragjában kijelenti Jancsi-
nak, hogy szerelmes a főnökeibe, mire a 
kétségbeesett Jancsi elhatározza, hogy fele-
ségül veszi Hortensiát. És Angyalka egye-
dül marad a fényes és előkelő divatszalon-
ban a sok-sok viaszbabával. A harmadik 
felvonás Budakeszire visz bennünket. Itt 
lakik Szepi egy csinos sváb menyecskénél, 
akit nőül akar venni. A híres budakeszi bu-
csun megjelenik az egész társaság, sőt 
Angyalka is kijön, még pedig mint sváb 
leány. Itt aztán elsimulnak az ellentétek, 
Jancsi megtudja, hogy a leány hűségesen 
várt rá hat esztendeig, Angyalka pedig bol-
dogan veszi tudomásul, hogy Jancsi nem 
szereti Hortensiát. 

KÖRNYEI BÉLA 
(Paltics) 

Vígszínház — „A hermelines nő' 
(Angelo fotográfia) 

Shakespeare ! változzék e név hegygyé, s 
nagyobb lesz, mint Himalaya; változzék e 
név tengerré s mélyebb és szélesebb lesz az 
Atlanti óceánnál, változzék e név csillaggá & 
nagyobb lesz a napnál. Petőfi. 
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Szabolcs, a bajadér 
és Csollán, aki feltámadt 

A hihetetlen esemény a városligeti Co-
losseumban történt. A Pillangó főhadnagy 
megboldogult, áldott emlékezetű Csollán 
Manója feltámadt. A szülők : Harmath Imre 
és Marthon Géza keltették életre nemrég 
elhunyt gyermeküket, régi barátaik és is-
merőseik osztatlan örömére, akik tömegesen 
keresik fel, hogy gratulációikkal elhalmozzák. 
Mindez pedig abban a nagyszerű előadás-
ban történik, amelyet a közönség nap-nap 
után a legnagyobb elragadtatással hallgat 
végig a Colosseumban, ahol a legelőkelőbb 
fővárosi színészek játszanak végig olyan 
nagyszerű műsort, amelynek minden száma 
hatalmas sikert arat. A műsor középpont-
jában a Csollán Manó cimü egyfelvonásos 
operett áll, amely folytatása a Király-
szinházban több mint kétszázszor adott 
Pillangó főhadnagynak. Rátkai Márton 
játssza a címszerepet, ugy, ahogy Rátkai 
játszani szokott. Ezzel mindent meg is mon-
dottunk róla. Morvái ezredes ezúttal is 
Latabár Árpád. Ebbe a kis egyfelvonásosba 

Szabolcs Ernő mint bajadér 
(Diskay felvétele) 

A „Délutáni Kabaré" tagjai : 
Felső sorban : Iváoyi Dezső, Szikiay Béla, Sziklay Cornélné, 
Szabolcs Ernő, Latabár Árpád, D'Arrigo Kornél, Gallay Nándor 
Alsó sorban ; Rátkai Márton, Haraszthy Mici, Szőlössy Rózsi, 

|Radó Böske, Perényi Sári (Diskay felv.i 

annyi szere-
tetreméltó 

eredeti hu-
mort, annyi 
egyéni bájt 
Önt Latabár, 
amennyi egy 
három-felvo-
násos ope-
rettre is ele-
gendő volna. 

D'Arrigo 
Kornél a bon-
vivant sze-
repben gyö-
nyörűen énekel, diszkréten játszik és 
kitűnően táncol. Haraszthy Mici roppant 
kedves a feleség szerepében és helyre kis 
szobaleány Radó Böske. Perényi Sári igen 
szép és rokonszenves. 

A műsor másik főszáma Szabolcs Ernő 
szereplése. Több mint egy esztendeje már, 
hogy ezt a kiválóan értékes és invenciózus 
színészünket nélkülözi a publikum, annál 
melegebb volt most a viszontlátás. Harsogó 
kacaj kisérte minden szavát. Különösen a 

„Szulamith, mint baja-
dér" cimü kupiéval volt 
falrengető sikere, a ka-
cagástól percekre megállt 
az előadás. A magánszá* 
mok közül legelőször 
Szőlössy Rózsiét kell em-
lítenünk. Most is, mint 
mindig, elragadó volt. Az 
M. T. K. és F. T. C. 
cimü kupiét meg kellett 
ismételnie. Haraszthy Mi-
ci, D'Arrigo Kornél, Irá-
nyi Dezső, Perényi Sári 
magánszámai nagyon jók. 
A műsor minden számát 
Harmath Imre irta. Dráma, 
operett, bohózat, kupié 
és sanzon, egytől-egyig 
irodalmi értékű, komoly 
színpadi művek, amelyek 
magukon viselik szerző-
jüknek páratlanul univer-
zális tehetségét. A rende-
zés Szabolcs Ernő Ízlésé-
nek tanúságtétele. 
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Murphy, a csábitó Maud és Allan Stanley 
(Mia May, Hans Mierendorff) (Mia May, Paul Hansen.) 

A föld összes filmbörzéin most egyébről 
sem beszélnek, mint arról a fantasztikusan 
nagyszerű és soha el nem képzelt filmalko-
tásról, amelyet október közepétől kezdve fog 
a Royal-Apollo bemutatni. A film-jelzőket; 
a grandiózus, csodálatos, monumentális, szen-
zációs kitételeket, sajnos már annyira elkop-
tatták, hogy ezekkel a szavakkal meg sem 
tudjuk közelíteni ennek a filmnek jelentő-
ségét és korszakalkotó hatását a világ film-
gyártására. A német filmelőállító művészet 
olyan szemkápráztató lehetőségeivel állunk 
szemben, amelyhez még csak megközelítően 
hasonlót sem tudott eddig produkálni még 
az olyan nagy koncepciójú amerikai film-
gyártás sem. 

Képzeletünknek igen tág teret enged, ha 
elgondoijuk, hogy a film előállítási költsé-
gei felülmúlják a negyven millió márkát, ami 
a mai valutáris differenciák mellett kettőszáz-
millió koronának felel meg. 

A film Karl Figdornak, a mai egyik leg-
divatosabb német regényírónak, Die Herrin 
der Welt eimü regényéből készült; bár a 
regény is olyan hatalmas könyvsikert ara-

tott, amelyhez hasonlót csak a Goethe és 
Schiller kiadások értek el. Rövid egy esz-
tendő alatt már a huszadik kiadást készítik 
el, mindannyiszor harmincezer példányban. 

A film főszereplője, Cezarina egy női gróf 
Monte Christo, akit valami rettenetes és le-
győzhetetlen bosszuérzet arra serkent, hogy 
mindennek és mindenkinek urává legyen. Meg-
hódítja az öt világrészt, de ezzel sem elég-
szik meg, forrongó vére ujabb hóditások felé 
hajtja, ismeretlen országokat fedez fel. Nincs 
előtte semmi lehetetlen, a maga akaratán 
kivül nem törődik senkivel, semmivel, min-
dent tud, amit élő ember tudhat és min-
denek felett szép, amilyen szép még földi nő 
nem volt. És amikor már semmi uj, semmi 
izgató nincsen a számára, akkor kalandos 
utján a dán konzul és a kínai orvos társa-
ságában Afrika felfedezetlen részeiben egy 
néptörzset fedez fel, amely sok ezer év előtt 
szakadt el a zsidóktól és Ophir városában 
tengődik elhagyottan, senki által nem is-
merve, sziklák közé zárva. Égig érő templom-
tornyot építettek, hogy ott könyörögjenek is-
tenükhöz, felszabadításukért, amelyet csak 
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Sába királynője hozhat el számukra, mert 
nálok rejtette el kincsét, a világ legszebb 
gyémántjait, |legcsillogóbb drágaköveit. Tu-
dósok és kalandorok légiói kutatták már ezt 
a kincset és nem tudtak ráakadni sehol. És 
ami senkinek nem sikerült, az Cezarinának 
könnyű munka. Megtalálja Sába királynő 
kincsét, de győzelmének tetőfokán bekövet-
kezik a visszafelé hanyatlás. Menekülnie kell 
Ophir városából, mert a fanatikus nép Iste-
nének akarja feláldozni. 

Csak halvány körvonalakban érintettük azt 
a művészi feladatot, amelyet a főszereplő 
Mia May, a német filmművészet reprezentánsa, 
játszi könnyedséggel old meg. A színészi 
lehetőségek egész skáláján végigvonul és 
virtuóz módon siklik keresztül a legnehezebb 
szituációkon. Ezzel az alakításával halhatatlan 
hírnevet szerzett magának. Főszereplőtársai 
Henri Sze nevét fogja hamar megtanulni a 
publikum. Röviddel ezelőtt még orvosnövendék 
volt Berlinben, ma ugy ünnepelik, mint egy-

Maud Kantonban lélekkufárok kezébe kerül 
(Mia May, Hai-Kian) 

kor Psylandert és ő irányítja a berlini diva-
tot. Nem is német ember, született kinai: 
Ki-An is kinai szinész, a pekingi császári 
színház tagja, aki a Hai-Fung szerepét játssza, 
a filmremekben. Kiváló szerep jutott Hans 
Mierendorfnak is, a leginvenciózusabb német 
szinészek egyikének. De a legnagyobb csodá-
lattal Michel Bohnen-ről beszélnek a film-szak-
értők. A berlini Königliche Schauspielhaus 
Caruzója ezúttal először játszott filmszerepet 
és mindjárt olyan sikerrel, amelyet a legrégibb 
filmnagyságok sem értek el eddig. Hatalmas, 
herkulesi termetű férfi Michel Bohnen és a 
klasszikus férfiszépség mintaképe a dán 
konzul grandiózus szerepében. Valósággal 
megbabonáz mindenkit a realizmusnak, 
a játékkészségnek, a színészi ötleteknek 
az a pompás tárháza, amelyekkel szerepét 
felruházza. Komoly lélektani tanulmány tárgya 
lehet ez az alakitás, a nézőnek pedig lelki 
élmény. A legfőbbszereplőkön kivül még 
egész sereg jelentékeny alak vonul végig a 
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Az ophiri templom A Fletchers World szerkesztősége 

Joe May megoldott. Egy esztendőt töltött el 
pusztán a szcenárium elkészítésével. Ebben 
a nagy munkában annyi német egyetemi tanár 
segédkezett néki, ahány országon a cselek-
mény végigvonul. A dekorációkat a legneve-
sebb négy iparművész tervezte ; a jelmezek 
készítése csaknem az összes nevesebb berlini 
cégeket hónapokon kesztül foglalkoztatta. 
Nem csoda tehát, ha ebben a filmben minden 
tökéletes. Más szó nincs is rája. A film 
elkészítésére külön részvénytársaság alakult 
Berlinben negyven millió márka alaptőkével, 
amelyet a föld legnagyobb filmvállalatai 
jegyeztek. A budapesti Projectograph részvény-
társaság, amely a filmet forgalomba hozza, 
igen jelentékeny összeggel járult az alap-
tőkéhez. 

A filmet ez év októberétől nyolc hélen át 
fogja játszani a Royal-Apollo. 

Hazatérés Afrika belsejéből 
{Mia May, Paul Hansen.) 

cselekményen és; mindegyiKet egy-egyismert 
filmnagyság játssza. A statisztériára kétezer 
négert és ezer kínait szerződleltek, azonkívül 
igen sok kinai és néger színész játszik a 
filmen. Egész filmvárost építettek a felvéte-
lekre a kies • Woltersdorf mellett, egy tizen-
hat négyzetkilométernyi területen. Van 
ebben a filmvárosban minden, ami az öt 
világrész klimája alatt előfordul. Őserdő, 
sivatag, tenger, hegy, folyam, vadállatok, 
paloták, tűzhányók, hajók és hihetetlen ember-
tömegek, amelyeknek számára a filmvárosban 
külön táborokat építettek. 

Maudot (Michael Bohnen) rabul ejtik 
Ophirban 

És ezt a szinte emberfeletti munkát, a töme-
geknek, eseményeknek ezt a gigantikus beállí-
tását és mozgatását, egyetlenegy ember irá-
nyítja, a legnagyobb és legcsodálatosabb 
filmrendező: Joe May. Univerzális tudás és 
zseníálitás kell ehhez a feladathoz, amelyet 
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A pokol 
Távol áll tőlünk valakit is bűnre és elkár-

hozásra csábítani, de most mégis nagyon 
meg kell dicsérnünk a poklot. Jó előre meg-
mondjuk, hogy ez a pokol nincs a föld 
alatt, sőt ellenkezőleg. Főbenjáró bünt sem 
kell elkövetni, hogy oda jusson az ember, 
elég a tizenhetes vagy harmincötös villa-
mosra felülni, leszállni a Krisztina-téren, 
bemenni a Budai Színkörbe — ha ugyan kap 
az ember jegyet — és megvárni az Orfeusz 
harmadik felvonásét, amely egyenesen a 
pokolban történik. Bátran állitjuk, hogy ez 
a pokol korántsem olyan kellemetlen hely, 
mint ahogyan azt némelyek hiszik. Sőt ellen-
kezőleg. Ebben a pokolban található többek 
között F. Kulcsár Juliska, akit a valóságos 
férje, Fülöp Sándor rabolt el a szinpadi férjé-
től és egyenesen a pokolba vitte. Található 
ebben a pokolban azonkivül még harmincöt 
gyönyörű színésznő, akik mint olimpusi is-
tenek látogatják meg alvilági kollégájukat, 

Plutôt. Mindez a csodálatos dolog pedig 
egy nagyszerű szinpadi rendező, Tihanyi 
Vilmos parancsára történik, aki Offenbach, 
Orfeusz a pokolban cimü operettejét olyan 
tökéletes rendezői tudással, olyan abszolút 
művészi megjelenítéssel vitte színpadra, 
amelyhez hasonlót még nem láttunk Budán. 
Városszerte egyébről sem beszélnek, mint 
Sebestyén Géza társulatának Orfeusz elő-
adásáról. Minden este zsúfolásig tele van a 
nézőtér ós a pénztár előtt napokkal előre 
valóságos csaták folynak a jegyekért. Való-
sággal találkozó helye most a Budai Szín-
kör a főváros előkelőségeinek. Legutóbb 
Herczeg Ferenc nézte végig az előadást és 
a legnagyobb elragadtatással gratulált Se-
bestyén Gézának. Pékár Gyula, Ambrus 
Zoltán, Beöthy László, Csalhó Kálmán, Fa-
ludi Sándor, Krúdy Gyula, Halier István*. 
Wlassics Gyula báró, Heltai Jenő, Karinthy 
Frigyesen kivül végignézte a budaiak nagy-

Maud (Mia May) és az ophiri főpap fia 
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•szerű produkciójót Carussi ezredessel az 
•élén, valamennyi ántánt misszió. Nagy, téli 
operettpremierek nem keltenek akkora ér-
deklődést, mint ez az előadás. A rende-
zésen kivül nagy elismeréssel kell adózni a 
szereplőknek is. A címszereplő Halmos Gyula, 
kiváló tenorista, aki nem csak énekelni, de 
játszani is tud. Kulcsár Juliska Euridikéie, 
finom, poétikus alakitás. Fülöp Sándor, mint 
Plútó eredeti, invenciózus és a hangja is 
nagyon kellemes. Tihanyi Vilmos, Jupitert 
játssza sok közvetlen humorral. Papp 
Manci grandiózus „közvélemény". Hamvas 
Józsa graciózusan személyesiti Dianát. 
Ardú Böske, Bácsi Irén, Lóránt Edith, na-
gyon kedvesek. És egyik legpompásabb 
alakja az előadásnak. Pataki Ferenc Stiksz 
Jankója. Simándi karmester dirigál fölényes 
biztossággal. Az Orfeusznak ez a reprize 
valósággal premierszámba menő esemény, 
amely művészi szempontból is minden kri-

tikán felül áll. Külön meg kell emliteni a 

jelmezeket. Minden szereplő olyan, mintha 
a mythológiából lépett volna elénk. Se-
bestyén Géza méltán megérdemli azt a nagy 
szeretetet, amellyel a közönség őt és tár-
sulatát elhalmozza. 

LATABÁR, MINT TŰZOLTÓ EZ-
REDES. Latabár Árpáddal tör-
tént a Colosseumban. Latyi a 
.Pillangó" ezredesi uniformisá-
ban színpadra lép, amikor elébe 
áll az ügyeletes tűzoltó, hap-
tákba vágja magát és jelenti: 

— Parancsnok urnák alásan jelentem, min-
den rendben van. 

— Mi közöm hozzá, — lepődik meg a 
művész, — én színész vagyok, nem tűzoltó-
parancsnok ! 

De azért büszkén mesélte el a színészek-
nek, hogy tűzoltóparancsnoknak nézték. Min-
denki nevetett, fegjobban Rátkai Márton, ő 
csinálta tudniillik az egész tréfát. Husz ko-
ronát adott a tűzoltónak, hogy tréfálja meg 
Latyit. Latabár ugy megharagudott a tré-
fáért, hogy a Gundelnát óriási vacsorát kel-
lett Marcinak fizetni, hogy megbéküljön. 

Maudot (Mia May) elrabolják a Kolduskirály emberei 
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A Nemzeti Színház kiskapujában szerződésük megújítását várják : 
Odry Árpád, Aczél Ilona, Lánczy Margit, Nagy Ibolya, Vizváry Mariska, Bodnár Andor, 

Kelemen Mária 

hét egyik délelőttjén megjelent a strand-
fürdő strandján és kíváncsi, érdeklődő• 
pillantásoktól követve eltűnt a kabin-
jában. Kisvártatva kitárult a kabin aj-
taja és őnagysága megjelent a ragyogó 
juliusinapsugárban olyan csillogó fehér-
ségben, amilyenben rendes körülmé-
nyek között csak a fürdőszoba tükre 
előtt illenék mutatkoznia. A fürdőző-
hölgyek ijedten sikoltottak föl, az urak 
ellenben annál lelkesebben fogadták 
az ujitást és itt-ott hangos „éljen" is> 
csendült. 

— Ugyan ! Hát nem volt ? . . . 
— Deigenis volt. De olyanvolt,mintha* 

nem lett volna. Őnagysága afféle „van 
de nincs" fürdőruhába öltözött, amit 
nem tudom, miért készítenek, amikor 
— mint mellékelt ábra mutatja — nem 
lehet viselni. Pókháló vékony, icipici, 
mélyen kivágott fehér selyemtrikó volt 
rajta, amely ugy tapadt fíus idomaira, 
hogy a nincstelenség látszatát keltette. 
A nagy hatást őnagysága észre sem 

INTIM PISTA, hogy ki volt az a mű-
vésznő, aki a margitszigeti strandfür-
dőn a kosztümjével megbotránkoztatta 
a közönséget? Hogyan történt ez a 
dolog ? 

— Mindenekelőtt ki kell jelentenem, 
hogy a „művésznő" — nem művésznő, 
csak régebben volt egyik előkelő szín-
házunknak tagja. Őnagysága egyéb-
ként nem most keltett először ilyen 
nagy feltűnést a ruhájával. A télen egy 
estélyi toalett miatt volt afférja, most 
pedig, ahogyan az évadnak megfelel, 
a fürdőruhája miatt a margitszigeti 
strandfürdőn. A dolog ugy esett, hogy 
a szóban forgó volt művésznő a mult 
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vette. Ártatlan mosollyal, tetszelegve, 
mint valami kis baby haladt a viz felé, 
de ekkor eléje toppant a rendnek és 
közerkölcsöknek őre és határozott han-
gon felszólította, hogy vagy öltözzön 
más fürdőruhába, vagy menjen haza. 
A Margitsziget nimfája az elsőt válasz-
totta. Visszafutott a kabánába és magára 
öltött egy szigorúan decens, fekete 
fürdőtrikót. De mielőtt vízbe léphetett 
volna, meg kellett még mondania a 
rendőrnek nevét és lakcímét, mert — 
mint hivatalosan mondják — megindul 
ellene az eljárás. 

— És aztán ? 
— Aztán nyugodtan megfürdött és 

most — kint van a vízből. 
— Ugye ez a hölgy most nagyon 

divatban van Budapesten ? 
— Divatban va nép ugyjimint egy másik, 

akiről a napokban könyv is jelent meg. 
— Ugyan, ne mondja! Könyv ? 
— Hát mondjuk nem könyv, hanem 

mappa< Kellner István, a Koronaherceg-
utcai kitűnő könyvkereskedő és kiadó, 
akinek kirakatában és üzletében ma a 
legszebb és legdrágább könyvritkasá-
gok láthatók, kiadott egy tíz lapból 
álló litográfia-sorozatot csupán gyűjtők 

és bibliofilek részére. A mappából mind-
össze száz példány készült, mert na-
gyon drága az előállítási ára s ehhez 
képest meglehetősen költséges a be-
szerzése is. Egy-egy példány kétezer-
ötszáz koronába kerül. A finom és 
abszolút művészi litográfiákat Santho 
Imre, a Parist járt jeles, fiatal magyar 
grafikus készítette és mindegyik rajz 
az előbb emiitett divatos hölgyet ábrá-
zolja élethűen, de igen intim pózokban 
és többnyire semmiféle fürdőtrikóban. 

— És honnan tudja, hogy a rajzok 
eredetije az a hölgy ? 

— Először is onnan, hogy minden 
rajz portrészerü hűséggel ábrázolja, 
másodszor pedig mert a tiz műlapot 
tartalmazó mappának a cime : az illető 
hölgy neve. Félreértés kizárva! 

— Beszéljünk másról ! . . . Mit csi-
nál Szenes ember és gyermeke ? 

— Apa és fia már kitűnően megértik 
egymást és jól vannak. Annyi bizonyos, 
hogy junius 22-ike örökre emlékezetes 
lesz a fiatal Szenes-család életében. 

— Miért? 
— Mert ezen a napon kötötte meg 

Szenes Béla szerződését az Unió rt.-gal 
uj darabjára vonatkozólag, amely, mel-

lesleg szólva a Bel-
városi Színházban fog 
színre kerülni, ezen a 
napon volt a felesége 
születésnapja és ezen 
a napon született az 
ifjabb Szenes, a ki m ár is 
nagyon tehetséges fia-
talembernek bizonyul. 

— A napokban ugy 
rémlett, mintha Paulay 
Erzsit láttuk volna a 
Váci-utcában. Lehetsé-
ges, hogy ő volt ? 

— Nemcsak lehetsé-
ges, de egészen bizo-
nyos. A művésznő hu-
zamosabb ideig Olasz-

Solii Hermin és Gyárfás Dezső Balatonfüreden országban volt, onnan 



SZ1NHÄZI ELET 15 

tért a napokban haza, de mint ballom. 
már ismét elutazott. 

— Mit csinál Péchy Erzsi ? 
— Budapest legszebb Szép Helénája 

délelőttönként a szigeti strand-fürdő-
ben nyaral, esténként pedig Offenbach 
bűbájos zenéje mellett hódit a Scala-
Szinházban. Itt is, ott is annyi az imá-
dója, udvarlója, hogy felvonásközökben 
egész rajok állnak az öltözőjéhez ve-
zető folyosón. Az öltöztetőnője ki is 

jelentette, hogy ebbe az öltözőbe való-
ságos kunszt bejutni. 

— Hol van az Unió vezére. Beöthy 
László ? 

— A kitűnő vezér elutazott a család-
jához Lontóra, a birtokára. Megérke-
zése bizonyára nagy örömet, de nagy 
meglepetést is keltett, mert mint gon-
dos családapa magával vitte a vizsgái 
jutalmat. Beöthy Baba ugyanis az idén 
érettségizett és amint máskép el sem 
képzelhető : praematura lett. A csupa 
jeles bizonyítvány méltó viszonzása-
képen Beöthy László egy vadonatúj 

teljes és tökéletes tennis-fölszerelést 
szállított le Lontóra a lányának. 

— Azóta tehát ugy röpködik Lontón 
a levegőben a „ p l a y . r e a d y " , „game", 
mintha csak London volna! . . . Mit 
tud . . . 

— Nem, nem ! Ezek után már semmi 
egyebet nem tudok. Teljesen lefegy-
vereztek, megyek isten hírével, még 
csak nem is rohanok . . . 

— De legalább mondja meg, hová 
megy ? 

— A zuhany alá. Csókolom a kezei-
ket, a viszontlátásra ! 

A BUDAI SZÍNKÖRBEN a Vas-
I Oagy feszület operát próbálta a zenekar. 
• v t l Sebestye'n Géza direktor a néző-
t fe j J^a t é r e n ü l t és hallgatta a gyönyörű 

zenét. A zenekarral azonban egy 
kis baj volt. Első próbára még nem ment 
teljesen jól minden. Simándi karmester több-
ször meg is állította a zenekart. Egyik ilyen 
pauza alkalmával a direktor megszólal a 
nézőtéren : 

— Ezek aztán a becsületes emberek ! 
— Miért ? — kérdi Tihanyi a főrendező. 
— Nem játszanak össze ! 

LÁBASS JUCI 
Siófokon 
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Dr. RÉTHY GYULA 

— Mi szerencsésen egy olyan üzletet 
vettünk ót, amelynek a magas művészi ní-
vója és abszolút jó hire mór régóta bizto-
sítva van s hisszük magunkról, hogy ezt a 
nivót nemcsak hogy megőrizzük, de még 
magasabbra fogjuk emelni. Mi csakis az élő 
művészgeneróció munkáit terjesztjük, szóval 
modern képekkel foglalkozunk. Program-
munknak ebbe a részébe kapcsolódik bele 
a fiatal nemzedék felkarolása. Rengeteg sok 
fiatal tehetség van, a nagyközönség ezeket 
még nem ismeri : csak ezután fogják fel-
fedezni. Mi egy nagy részüket — azokat, 
akik Kecskeméten voltak és dolgoztak — 
mór felfedeztük s tessék csak végignézni, 
milyen meglepő értékek vannak nálunk még 
idáig ismeretlen emberektől. 

— Programmunk mósik része: a magyar 
művészet terjesztése külföldön. Svájci 
és egyéb külföldi műkereskedőkkel és ki-
állítási helységekkel vagyunk összeköttetés-
ben s a legnevesebb külföldi művészeti egye-
sületek bocsájtják rendelkezéseinkre helyisé-
geiket, ha mi azokban magyar kiállítást 
akarunk rendezni. És mi akarunk és fogunk 
is, mert a magyar művészet színvonala oly 
jelentékeny, hogy okvetlenül nagy és be-
ható sikert kell elérnünk, ha jó magyar 
képeket viszünk ki az országból. 

& 

Egy uj művészi alakulás 
Tavaly, a diktatúra alatt sok művész 

menekült le a kecskeméti művésztelepre, de 
nem várt rájuk ott sem valami fényes sor. 
Volt talán ötven-hatvan növendék is odalenn 
s bizony sok nélkülözésnek lettek volna ezek 
kitéve, ha nincs Kecskeméten két műbarát, 
ottani hírlapírók, akik támogatták a fiatal 
gárdát s átsegítették a legnehezebb idők 
legsötétebb napjain. A két ujságiró, dr. Réthy 
Gyula és Dániel József megvették a Hata-
tok képeit, előlegeket és segélyeket adtak 
nekik s igy egy egész sor fiatal tehetség-
nek tették lehetővé a boldogulást. 

A két ujságiró most aztán szakított a 
hírlapírással és Pestre jött fel, ahol átvet-
ték a legvirágzóbb pesti műkereskedés, a 
Fraenkel-féle műkereskedelmi részvénytár-
saság vezetését. 

Ugy Réthy dr., mint Dániel régi műba-
rótok, akik mint újságírók sok esztendő 
óta foglalkoznak képzőművészettel és mint 
esztétikusok is mór régóta ismeretesek a 
művészettel foglalkozó közönség előtt. 

Beszéltünk a napokban Dániel és dr. Réthy 
urakkal, érdekelt bennünket, hogy ez a két 
irodalmár hogyan akar belékapcsolódni a 
művészetterjesztés üzleti részébe ? Kérdé-
seinkre a következő választ kaptuk : 

DÁNIEL JÓZSEF 
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Â Maivin-pör főtárgyalása 
(Saját tudósítónktól) 

Ezerkilencszázhusz julius 5-én tartották 
meg a Malvin-por főtárgyalását. Az izga-
lommal várt tárgyalás főszereplője Malvin 
kisasszony évekkel ezelőtt született a Király 
es Magyar Színházban. Hogy apja ki volt, 
senki sem tudja, viszont anyjáról is csak 
ennyit tudni, hogy sohasem élt. Mer! Malvin 
nem létezik. Egy elképzelt hölgy a Malvin, 
tzért találták ki a színészek, hogy legyen 
valaki, akire minden bűnt, bajt rá lehet kenni. 
Ha valaki elkésett a próbáról : a késés 
oka Malvin volt, aki kártyán elvesztette a 
pénzét, azt Malvin pechelte el, aki hűtlen 
lett a feleségéhez, azt biztosan Malvin 
csábította rossz útra. Később a Malvin ügyet 
oda módosították, hogy kisajátították egyet-
len színész, a Raskó Géza számára. És 
körülbelül két esztendeje nem is beszélnek 
Malvinról máskép, mint Raskó barátnőjéről. 
Ha Raskó szomorúan érkezik a színházhoz, 
azonnal akad valaki, ki résztvevőleg érdek-
lődik : taSán csak nincs valami baja Malvin-
nak ? Ha uj nyakkendőt látnak Raskón, 
tüstént megállapítják, hogy Malvintól kapta. 
Mert a nemlétezó hölgy ritka udvarias és 
figyelmes teremtmény, ha Raskónak sikere 
van, vagy a születésnapja, névnapja van, 
mindig hoz a Király színházhoz gratulációs 
levelet a posta. Azonban nemcsak ilyen 
levelek érkeznek garmadával a színházhoz : 
egészen komolyhangu följelentések is, 
melyekben Malvin fantasztikus vádakkal 
illeti Raskót. Ez a sok feljelentés volt a 
megindítója a hirhedt Malvín-pömek. Igen 
sok tárgyalást tartottak már s minden 
egyes tárgyalást pompás vacsora keretében 
folytattak le. Rossz nyelvek, illetve józan 
emberek meg is állapították, hogy az egész 
Malvin-ügyet csak azért találták ki a színé-
szek, hogy alkalma legyen Beöthy László 
igazgatónak időnként egy-egy jó vacsorát 
fizetne. A legutóbbi vacsora, illetve tárgyalás 
Bálóné vendéglőjében zajlott le. Élnök 
volt Beöthy László, ügyész Kövessy Albert, 
Raskó védője dr. Sötét, esküdtek : báró 
Kohner Wily az Unio elnöke, Stoll Károly, 
Szirmay Imre, Neumann Miksa az Unio 
cégvezető igazgatója, dr. Salgó Ernő, 
Marthon Sándor dr., Kaivaly József festő-
művész, Incze Sándor, Tarnay Ernő, Lázár 
Ödön igazgató, Uhl Alajos az Unio fő-
pénztárosa, Leszkay András, Zoltán Ignác 
az Unio főkönyvelője és Becski Jenő 
gondnok. A szokásos formáknak megfe-
íelőleg a tárgyalást vacsora vezette be. Az 
étlap vessző alatt csatolva az iratokhoz. Mert 
iratok azok voltak. Kövessy Albert az 
ügyész, hatalmas aktacsomót szorongatott 
hóna alatt, amikor vacsora után az elnök 
megnyitotta a tárgyalást. Röviden ismer-
tette Beöthy a Malvin-pör előzményeit, 
felolvasta a pör anyagát képező feljelentő 

leveleket, aztán átadta a szót az ügyésznek' 
Kövessy Albert megkapó s a szivekbe mar-
koló szavakkal ecsetelte a tisztességes és 
lejtőre vitt, szegény elcsábított Malvin 
históriáját. Ezután Sötér dr. legszebb védői 
beszédét mondotta el, a fősúlyt arra helyezve, 

Kövessy az ügyész 

hogy Malvinnak Raskó mellett van még 
egy barátja : egy Rósner nevű árdrágító. 
A vádlottat illette volna most a szó, mielőtt 
azonban Raskó szólhatott volna, belépett 
az étterembe egy ismeretlen fekete hajú 
hölgy. Egyenesen az elnökhöz sietett és 
bemutatkozott : 

— Malvin vagyok! 
A bizottság tagjai a meglepetéstől per-

cekig szóhoz sem tudtak jutni. Csak néztek 
egymásra, szinte megdöbbenve : hát Malvin 
él ? . . . Hát nem is vicc az egész, a tréfából 
egészen komoly tárgyalás lett, esetleges 
tragikus véggel ? Amikor az urak végre 
magukhoz tértek kissé, Malvin beszélni 
kezdett. Csoda volt, ahogy beszélt ez a 
Malvin. Soha senki nem látta még ezt a 
hölgyet, a színházak körül teljesen ismeret-
len s mégis frappirozó biztonsággal ismerte 
az összes jelenlévők leggyöngébb oldalát. 
Egy-egy megjegyzésével mindig elárulta, 
hogy tudomása van a legtitkoltabb, leg-
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köpenyt viselt, csuklyát, melyből kivilágított 
két gyilkos szem. A legyei az asztalon 
hagyott mártásban haliani lehetett, olyan 
csönd fogadta a buriingîonit. A Jaguár a 
tőle megszokott gyorsasággal és kegyet-
lenséggel leleplezte az ügyészt, Malvint és 
Rósnert. E!mondtáMaivinról.hogy valamikor 
Rákosi-növendék volt, aztán eltűnt Pestrőt, 
ha jól tudja férjhez ment s most az ügyész 
tanította be szórui-szóra mindazokra, amit 
a bíróságnak mondott. Kövessy Albert le-
horgasztotta fejét, nem birt tagadni. 

— Igaza van a Jaguárnak — suttogta. 
A burlingtoni folytatta : 
— Rósner pedig- nem más, mint Gyöngyi 

Izsó, aki azért maszkírozta ki magát ár-
drágítónak, hogy az ügyész trükkje fobban 
sikerüljön. 

Gyöngyi szónélküí, de igen ssomoruan 

jobban rejtegetett színházi eseményekről, 
intimkásokrói, pletykákról, titkokról. Óriási 
sikert aratott Malvin. A vádlott doiga a 
legrosszabbul állt e pillanatban. Ekkor ismét 

letépte álszakállát. Ezekután pedig a bur-
lingtoni Jaguár saját magát is leiepleîte. 
Levette fejéről a csuklyát és a rettegett 
Jaguárban mindenki Fehér Gyulára, a Nem-
zeti'Színház tagjára ismert. 

— Nahát mégis vicc volt az egész — só-
hajtotta boldogan egy gyöngébb szivíi es-
küdt s az ügymenet gyorsítására ujabb 
borosüvegek kerültek az asztalra, amelynél 
már békés szomszédságban ott ültek : Mal-
vin, Gyöngyi, Fehér Gyula, sőt Raskő is, 
aki a vádlottak padjáról szintén az asztal-
hoz került. 

Záróra felé járt az idő s tizenkét óra előtt 
pár perccel beállított egy sürgönyhordó. 

— Távirat Beöthy urnák! — jelentette. 
Az elnök feltépte a táviratot, elsápadt s 
szinte remegő hangon olvasta fel a sürgönyt: 

Malvin él! 

nyiít az ajtó és Beöthy elé lépett egy 
hosszú, fekete szakállú ismeretlen. Bemu-
tatkozott. 

— Rósner vagyok! 
Ennek a bemutatkozásnak már nem volt 

olyan óriási hatása, mint az előbbinek. Ha 
Malvin él — gondolkoztak az urak — 
Rósnernek is kell élni. A fekete szakállas 
Rósner különben mindenben igazolta Malvin 
vádjait. Végre is Raskó emelkedett szólásra 
és arra kérte a tekintetes bíróságot : mielőtt 
Ítéletet hozna, hallgassa meg az ő védőtanuját. 

Rósner vagyok ! 

— Ki az ? — Kérdezte Beöthy. 
— A burlingtoni jaguár! 
Ezzel Raskó tapsolt s belépett a szobába 

a jaguár. Egészen olyan volt, mint amilyen-
nek a moziban láttuk. Hatalmas fekete 

Megjelent a jaguár 

Hajszálakat hölgyek arcáról, karjáról végleg kiirtja felelősséggel POLLÁK 
SAROLTA kozmet. intézete, Bpest, Andrássy-ut 38. I. — Miracle 
hajeltávolitószer szétküldése utasítással. Szépségápolás. Szemölcs-
irtás. — Miracle emailkrém, púder, szappan : szépit, üdít, fehérít. 



SÏÊîNeifZ1 S ï îBT 9 

T Á V I R A T 
beoethy igazgató 

budapest 

balone vendégloeben 

radaiutoa 

a toervenysc eket be 

csaptak, aki vallott az 

egy ál-malvin. nemgilt 

az egész foetargyalas . 

tisztelettel 

az igazi malvin 

Ezt nem várta senki [ Az esküdtek ki is 
jelentették, hogy ezekután újra sióról kell 
kezdeni az egészet. Beöthy László azonban 
Ítéletet akart. Meg is mondjuk, miért. Ha 
beleegyezik a pörfölvételbe s ujabb tár-
gyalást tüz ki, ujabb vacsorát kell adnia. 
Ezért akart Ítéletet provokálni. Viszont az 
esküdtek szintén ebből az okból forszíroz-
ták a tárgyalás elnapolását. Egyik esküdt 
azt javasolta, hogy a jövő hét minden es-
téjén tárgyalják a Malvin contra Raskó 
ügyet, egy másik azt proponálta, hogy te-
kintettel a nagy melegre a biróság szálljon 
ki Lontóra, Beöthy László birtokára s ott 
folytassák a tárgyalást. Végre Beöthy ki-
egyezett az esküdtekkel. Megállapodott ve-
lük, hogy az uj tárgyalási határnap : szep-
tember elseje. Hogy addig mennyi fejle-
ménye, micsoda ujabb komplikációi lesznek 
még a Malvin-ügynek, azt csak a jó Isten 
tudja. Mert egy ujabb komplikációja már 
ott a Bálónénál akadt. A biróság tagjait 
ugyanis a vendéglő kapujában egy hordár 
várta, aki levelet nyújtott át Beöthy László-
nak. A levél szenzációs feljelentéssel szol-
gált. Névtelen feljelentő azzal vádolta meg 
Szirmay ímrét, hogy ő is bűnös a Malvin-
ügyben. Maithon Sándor dr. azonnal vál-
lalta Szirmay védelmét. 

— Jöjj fel holnap hozzám, — mondta — 
majd megbeszéljük a részieteket. 

— Felmegyek. 
És Szirmay felment. Pont délben ment 

fel. Ott ebédelt Marthonéknál. 

GERONEL. 

Góthék 
a Fasor Kabaréban 

Harmadik premierjét julius kilencedikén,, 
pénteken mutatta be a Faso/ Kabaré, amely-
nek műsorában 'Góth Sándor és G. Kertész 
Ella vendégszereplése messze kimagasló 
esemény. A kiváló művészpár annyi szín-
házi siker utón most lépett fel először kabaré-
ban és már csak ezért is egész Budapest nagy 
érdeklődéssel várta vendégszereplésüket. 

A népszerű művészpár a „15. §." cimü 
bohózatban lépett a Fasor Kabaré közön-
sége elé. A bohózat — Faragó Jenő és 
László Aladár munkája — ugy Gőthnak, 
mint G. Kertész Ellának alkalmat adott, 
hogy ragyogó művészetüket pazarul csillog-
tassák. Góth egy minisztert játszik, mig G. 
kei tész Ella a miniszter feleségét, aki négy 
izben jön más-más egyéniségben a szín-
padra. A forró sikerben, mely Góthék fel-
lépését percről-percre kisérte, osztozik a 
bohózat két jóizü figurája : Bársony és 
Czobor. 

Iger. kedves Harsányi Zsoltnak Buda os-
troma cimü vígjátéka, amely 1849-ben ját-
szik és egy bájos szerelmi jelenetet visz a 
színpadra. Balogh Juci, Czobor Ernő és 
Molnár József játsszák a három főszerepet 
sok finomsággal, humorral és melegséggel. 
Mulaiságos Boross Elemér kis darabja, a 
Csendes vihar, amelyben a hamar népsze-
rűvé lett Radó Teri, Bársony István és 
Kertész Endre kaptak sok tapsot. Harsogó 
kacaj kisérte a Jaj, a Frandor ! cimü és az 
Esernyő cimü bohózatot, amelyet Békeffy 
László iit és a kedves és tehetséges. Ba-
ranyai Józsával együtt ő is játszott. A 
magánszámok során Sólyom Jankáról kell 
első sorban írnunk. Ez a hirtelen feltűnt 
énekesnő olyan képességekkei rendelkezik, 
amilyent ma keveset látni kabarészinpadon. 
Drámai erejében szinte egyedülálló, elő-
adásának finomsága, kellemes hangja és 
egyéni játéka pedig a legnagyobb diző-
zökre emlékeztet. Az uj műsorban három 
ui dalt énekel, egyikkel nagyobb sikert 
aratva, mint a másikkal. Radó Teri most is 
csupa derű és báj, Baló Elemér pedig jó-
izü és karakterisztikus. A magánszámokat 
Haimath Imre, Zágon István, Mihály Ist-
ván, Csöndes Géza és Halász Ernő irták. 

BUDAPEST, 
Kossuth Lajos-u, 4 

A legjobb tolletteszerek! 

Krém, szappan, 
púder, sampon 
Eatl de oologne 

K a p h a t ó k m i n d e n ü t t ! 
Kt'fiziti : Hunnia gyógrtír, Bpent, Erzsébet-hSrot 56. 

RADAIJÁNOS 
lérlI-divM, febcraemü- és harisnya-raitír ïlil., HáKóczí-yí 81. 

(Népopera 6í?éház melletti 

Nagy választék 
har i snyában , 

keztyûk. 
zoknik, 

férf i ingek 
mér t ék szer int 
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H. G. Wells kitűnő találmánya az időgép, 
megállt a ház előtt. Gyorsan belepattantam 
és megindítottam a motort visszafelé. A 
kerekek zúgva lendültek neki : eszeveszett 
gyorsasággal forogni kezdett a légcsavar. 
Egy helyben állottunk, de én tudtam, hogy 
utazunk : az időjelző óra sebesen zörgött, 
órák és napok pár pillanat alatt futották 
körül a kört : egy perc múlva az évjelző 
mutató T916-ot, majd 1915-öt jelzett. Még 
egyet csavartam a kormánykeréken . . . 
1914 . . . október . . . szeptember augusz-
tus . . . julius . . . 28 . . . 26 . . . 24 . . . 
stop í Helyben vagyunk. Egy nyekkenés : a 
gép megállt. 

Kiugrottam a gépből és körülnéztem. 
Ugyanazon a helyen álltunk, ahol az imént 
— de milyen változás ! A Körúton égnek 
az Ívlámpák, szaladnak a félicr üres villa-
mosok. Egy kávéház ablakából flanell-ruhás 

. ur bámult ki felém kíváncsian — előtte kávé, 
dupla habbal és egy pasztrána, — ki em-
lékszik még a pasztránára ? 

Egy percre elkábultam a rámzuhanó em-
lékek hatása alatt — de aztán eszembe ju-
tott, hogy nem merengeni jöttem az idők-
nek ebbe az elmúlt tartományába. Nekem 
itt fontos és sürgős dolgom van és egy óra 
múlva indulok vissza, a gépet csak hétig 
kaptam kölcsön. 

Munkára hát, gyorsan ! Gyerünk csak, 
szedjük össze az eszünket, hol lehet most 
az illető ur, akit én keresek ? Otthon aligha, 

most fél öt lehet — hat évvel ezelőtt és 
ilyenkor az Abbázia-kávéházban szoktam 
ülni, hátul, az egyik páholyban. 

Villamosra ültem és perc múlva leszáll-
tam. Jól sejtettem ! már az ablakon keresz-
tül megismertem magamat. Ott ültem a 
rendes helyen : a hajam valamivel sűrűbb 
és az arcom tiz évvel fiatalabb. Valamit 
írtam épen. 

Lihegve futottam be és leültem, szemben 
magammal, az asztalhoz. 

Én 1920-ból: Szervusz! Kérlek, ne cso-
dálkozzál, kevés időm van. Sürgősen beszél-
nem kell veled. 

Én 1914-ből: (Felnéz, kissé meg van le-
petve, nem nagyon) : Ejnye . . . hol láttam 
én már magát ? 

En 1920'ból : Sehol. Te nem ismersz 
engem, én jól ismerlek téged. De most nem 
erről van szó. 

Én 1914-ből : Nekem mindegy. De talán 
jöhetnél későbben, kérlek, látod, most dol-
gozom. 

Én 1920-ból: Mit dolgozol,szerencsétlen? 
Én 1914-ből: Egy humoros krokit irok. 

Órült vicces dolog, kérlekalássan. Hallgasd 
csak. (Olvasd.) „Az idén télen olyan kevés 
a szén, hogy egy országgyűlési képviselőt 
láttam, aki maga hajtotta a szeneskocsit, 
hogy biztosan lerakhassa a pincéjébe." (Rö-
hög.) Órült jó, nem ? 

Énl920-ból (csodálkozva): Ez egy vicc? 
Én 1914-ből : De ez még semmi ! Itt 

Kábeleim: FelekyNewyork FELEKY KÁROLY Alapíttatott 1890. évben. 

s z í n h á z i v á l l a l a t a i 
Palace Theatre Building, New-York 

Magyar színműveket, operetteket szinrehoz, drámai és zenei kitűnőségeket képvisel Ame-
rikában és Kanadában. Színműveket vesz és elhelyez. Megszerzi amerikai darabok elíadás' 

jogát Magyarország területére. 



$ZMHÄ2i HL KT 

alább azt Írom, hogy nem lehet kitartani 
ezt a drágaságot, legközelebb majd husz 
koronát kérnek egy spulni cérnáért ? (Rö-
hög.) Jó, mi ? 

Én 1920-ból: Ez egy humor? 
Én 7914-ből: Hát akkor ezt hallgasd 

meg. A kroki végén szerepel egy zsidó, 
mint . . . (Röhög) . . . mint orosz . • . ja>-
az oldalam . . . mint orosz miniszterel-
nök . . . (Fuldokük a röhögéstől.) 

Én 1920-ból (szánakozva) : Na, fiam, 
mondhatom, én nagyon sokat fejlődtem 
négy év alatt. De nem azt akartam mon-
dani. Hagyd abba az irást. 

Én 1914-ből: Ugyan ̂  
Én 1920-ból: Hát nem tudsz a had-

üzenetről ? 
En 1914-ből (legyint) : Tudom. Bevonu-

lunk Szerbiába és kész. Három hét alatt 
minden rendben lesz. 

Én 1920-ból: Azt hiszed? Nekem nem 
az a véleményem. 

Én 1914-ből : Ugyan ne nevettesd ki ma-
gad. El tudsz képzelni a huszadik század-
ban olyan háborút, ami két hónapnál to-
vább tart ? A technika mai vívmányai mel-
lett ? (Fölényesen.) Egyébként gazdaságilag 
se birná ki Európa a háborút félévig. 

Én 1920-ból (nyelek egyet): Nna jó. 
Hát akkor ne politizáljunk. Fontosabb dol-
got akarok mondani neked. Vegyél olajat. 

En 1914-ből (rám mered/: Megbolondultál? 
Én 1920-ból (lázban) : Vegyél olajat tiz 

kiiót, ha többet nem és tedd el ! Vegyél 
bőrt I Vegyél cérnát ! Vegyél cipőfelsőrészt! 
Vegyél anyacsavart f Vegyél ruhabélést ! 
Vegyél firniszt ! 

Én 1914-ből (idegenül): Őrüit vagy s 
Ugyan, hagyjál békén ! 

É-i 1920-ból (siráshoz közel) : Ó te 
szamár; Hát nem értesz meg: Vegyei cipő-

pertlit ! Vegyél citromot ! Vegyél patkó-
szeget ! 

Én 1914-ből (haragosan) : Na most már 
igazán erigy innen és hagyj engem dol-
gozni ! (Fogja a tollat.) 

Én 1920-ból (kétségbeesve, kiráztam a 
papirt a keze alól) : Szerencsétlen, tönkre 
akarsz tenni ? Legalább akkor ne irkáld tele 
ezt a papirt, — hanem tedd el, gyűjtsd 
össze tisztán — többet fogsz, akarom mon-
dani, fogok keresni rajta 1920-ban, mintha 
te most teleírnád Î 

Én 1914-ből (mérgesen): Alászolgája! 
(Felugrik és el.) 

Én 1920-ból (lemondással) : Jól van, 
nyavalyás ! Soha se törődtél velem. Megyek 
vissza 1920-ba szegény embernek. 

Színészek és zeneszerzők 
footbailmérkőzése 

A szinészek footballcsapatja eddig minden 
ellenfelét megverte. Egymás után érkeznek 
most már a kihívások komoly footballcsa-
patok részéről is. Legközelebb, julius huszon-
negyedikén, szombaton délután félnégykor 
mérkőznek a szinészek, a zenészek és zene-
szerzők csapatával a margitszigeti pályán. 
Lukács Pál, Halmai Tibor, a Sebestyének, 
Uiai Tivadar, Sziklai Jenő, Baló Elemér 
játszanak a szinészcsapatban. A mérkőzései 
kapcsolatban nagy sporthangverseny lesz, 
két zenekar is fog játszani. Egy nyolcvan 
tagu szimfonikus zenekar és egy katona-
zenekar. Félidőben hires budapesti zene-
szerzők : Nádor, Hetényi, Kovács Károly, 
Budai Dénes, eldirigélják egy-egy sláger-
számukat. A félidők első labdéit Gombaszögi 
Ella és Palásthy Irén rúgják. Biró Sebestyén 
Géza. Jegyek elővételben kaphatók a Szín-
ház/ Élet kiadóhivatalában. 
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V«4«t, hémtsimi 
je fa la t 

fUfi&Axi t u t t*f fJUtfoér 

Muh számunkban irtuk ki csak a 
„Színházi E/et" uj menükártya pályá-
zatát, s már is garmadával hozza a 
posta a leveleket a pompásabbnál 
pompásabb étlapokkal. Mit főzne ked-
vencének ebédre ? — ez volt a nagy 
kérdés, amely egyszerre megmozdí-
totta a pesti színházrajongók szivét 
— azaz jobban mondva főzőkanalát. 
Ha igy működik ez a fürge főző-
kanál, rövidesen minden pesti mű-
vész és művésznő kap egy ízletes 
ebédet a „Színházi Életu jóvoltából. 
Az első sorozatból kiválogatott leg-
szellemesebb és legtalálóbb menü-
kártyákat itt adjuk. Vendrey Ferenc, 
Csortos Gyula, Gombaszögi, Rózsa-
hegyi Kálmán jutnak benne lucullusi 
lakomákhoz. Egy pikáns étlapot is 
leközlünk végül, amellyel Sebestyén 
Mihály a Magyar Színház tagja sze-
retné megvendégelni valamelyik — 
kollegáját. Parancsolják az étlapokat : 

Kedves Színházi Élet ! 
Ha már választani lehet, hogy kit hívjunk 

meg ebédre, én bizony a kedves Vendrey 
tata szolgálatéba állítanám szakácsmííve-
szetemet. Természetesen csupa olyan ételt 
főznék neki, amit nem kell rágni. Ez lenne 
a hat fogás: 

Borleves 
Tejbegriz 
Becsinált 
Madártej 

Piskótatészta 
Sör 

Tisztelettel 
Császár Mária 

(I, Tóth Lőrinc-u. 28.) 

Tisztelt Szerkesztő urf 
Csak a Csoitost szeretném meghivni 

ebédre ! Mondja meg neki, hogy jöjjön el 
hozzám — de csak majd pár év'muíva, ha 
olyan idők lesznek, hogy az alanti étlapot 
egy hónapi fizetésemből be tudom szerezni : 

Moctortle leves 
Fogas tartárral 

Kirántott fialal hattyú orosz módra 
Caviare en bloqme deux glace 

Teknősbékapástétom 
Mocca cocainnal 

Cbampertaine bor 
Fleur d'amour cigarette 

Révész Manci, 
Nyiregyháza 

Kedves Színházi Élet! 
Élve az alkalommal, ezennel Gomhaszögi 

Fridét, Ellát, Irént és Margitot hivom meg 
egy szerény ebédre. 

Gombaleves 
Gomba tojással 

Csirke championtöltelékkel 
Gombapudding 

Várady Géza 
Budapest, Vámház 

«IM 
Kedves Szerkesztő ur ! 

Azt hiszem, iigy róhatom le rajongá-
somat legméltóbban Rózsahegyi Kálmán 
iránt, ha most a Színházi Élet révén, egy 
jó magyaros ebédre hivom meg őt. Ezt 
kapná nálam ebédre a mester ; 

Kolbászos bableves 
Töltött káposzta 
Paprikás csirke 
Juhhúsos kása 
Túrós csusza 
Egri vörösbor 

Kiváló tisztelettel 
Bogyay Katinka 

Naphegy-utca 33» 
Igen tisztelt Szeikesztő Ur ! 

Nem vagyok közönség, sőt ellenkezőleg 
színész vagyok, mindazonáltal nagyon kérem 
engedjen futni engem is a pályázók között. 
Én is szeretnék megvendégelni valakit : egy 
kollegámat. A kollegámnak régen fáj a foga 
egy jó ebédre, nekem pedig régen fáj a 
fogam a kollegámra. Ilyeneket adnék neki 
ebédre : 

Hamisleves 
Vese velővel 

Vagdalt bélszin 
Csehpimasz 
Rizsfelfujt 

Töltött bomba 
Alma, tojás, vöröshagyma ímint gyümölcsök) 

Szesz, (denaturált) 
Sebestyén Mihály 

(Wesselényi-utca 72.) 
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— A falusi kisasszonyok rég le-
mondtak rólam, a pipámat a kert-
ben szivnám el, ha maga lefeküdt, 
B barátaimnak pedig, minden ven-
dégszeretetem ellenére, ajtót mutat-
nék, mert arra is féltékeny volnék, 
hogy magái rajtam kivül meglássa 
va! aki._ 

— És ha az ablakon keresztül 
m égis meglátnék valakit, aki jobban 
tetszenék magánál? Amilyen önző 
vagyok, kitelhetik ám tőlem, hogy 
egy szép szomszéd kedvéért éjnek 
éjszakáján megszököm magától. A 
művésznők életrajzában már előfor-
dultak ilyen epizódok I 

András nem volt szentimentális 
természet, a tréfát is mindig meg-
értette világéletében, de most nem 
viszonozta a Le Rosier kisasszony 
mosolygását. 

— Legyen komoly és nézzen egy 
kicsikét a lelkembe : maga csak egy 
kedves csinyt követne el, ha a meg-
hívásomat elfogadná, de nekem az 
egész jövendőbeli életemet boldoggá 
tenné. Ugy őrizném az emlékét, 
mini a drága bort, ami a nagy-
apámról rámmaradt, mint az édes-
anyám fehérnemüs szekrényét, mint 
s lepréselt virágot, amit a menyasz-
szonykori imakÖnyvében tartogatott. 
A szeme, a nézése, a hangjának 
édessége akkor is ott maradna ná-
lam, amikor már két bottal fogok 
járni a tanyám körül s amikor ma-
gát már rég visszavette tőlem az 
ismeretlen világ, ahonnan egyszerre 
elibém bukkant. Volna szive hozzá, 
hogy egy öreg embert eey ilyen 
draga emléktől megfosszon? 

Le Rosier kisasszony lebocsátott 

szempiilákkal nézett a lába előtt ku-
porgó Andrásra : most az angyalokra 
hasonlított, akik a Vatikán menye-
zetén röpködnek. 

— Oh kedves jó barátom, oh 
árkádiai pásztor, nem gondolja, 
hogy kissé megbotránkoznék a világ, 
ha egy fiatal leány egy fiatal ur 
vendégszeretét igénybe venné ? 

— A világ ? Maga tiz fejjel ki-
emelkedett azok közül, akikre a világ 
ítélőszéke illetékes, — de különben 
a legszigorúbb pletykázok se szól-
hatnák meg : a házvezetőnőm, aki 
gondjaiba venné, több izben meg-
nyerte a nagy, nemzetközi erény-
dijat. Aki az ó oltalma alatt áll, arról 
még a leghegyesebb orrú vénasszony 
se mer rosszat mondani. Ugy fogunk 
ott magára vigyázni, bogy a tizenhat-
éves zárdanövendékekre se jobban. 

Le Rosier kisasszony fölemelte a 
szempilláját, — most már cseppet se 
hasonlított a vatikáni angyalokra. 

— Az öreg gazdasszonyt bátran 
ott hagyhatja a regényírók kellékes-
tárában, magamnak is meg van hozzá 
a tehetségem, hogy vigyázzak ma-
gamra. Az erdőben se félnék, ha 
tizenkét betyár ülne körülöttem, — 
hogyan félnék egy jámbor agglegény-
től, aki" maga is joggal pályázhatna 
a nemzetközi erénydijra. 

— Hát akkor mi akadályozza meg, 
hogy elszökjék hozzám egy hétre ? 
A jámbor agglegény oly illedelme-
sen fogja viselni magát, mint egy 
zárdanövendék, a világ pedig semmit-
sem tudhat a kirándulásáról,— Domb-
egyházán nem igen vannak tudósí-
tóik a párisi újságoknak. Nem izgatja 
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a gondolat, hegy egy ismeretlen szi-
getet fog felfedezni ? 

— Lehet, hogy egy ismeretlen vul-
kánt is. Vannak hegyek, melyek év-
századokig illedelmesen viselik ma-
gukat, de egyszerre kitör belőlük a 
tűzeső. Vannak fiüszter-hegyormokat 
szimuláló tűzokádók is F 

András felhörpintette a maradék-
feketéjét, egy darabig gondolkodva 
nézett a cigarettája füstjébe s mivel 
bölcs ember létére se tartozott a szi-
porkázó elmék közé, sokáig pihen-
tette szemét a gúnyolódó, fiatal leá-
nyon, akit a sors egy ismeretlen vi-
lágból eléje varázsolt. De aztán meg-
találta a szavakat is azokhoz a gon-
dolatokhoz, melyek a lelkében meg-
születtek. 

— Én csak egy földturó, falusi 
ember vagyok, sohasem beszéltem 
asszonnyal, aki eszesség dolgában a 
maga szolgálója lehetne, a lelke idege-
nebb föld nekem, mint Afrika belseje, 
de valahogy ugy képzelem,hogy a mű-
vész lelkét is fűteni kell, mint a lokomo-
bilt, ami a pusztán a cséplőgépet hajtja. 
Nem szénnel kell fűteni, hanem száz 
meg száz uj benyomással, az érzések, 
hangulatok, tapasztalatok, örömök és 
fájdalmak tüzelőjével, melyek a lángot 
örökre ébren tartják benne. Maga 
már mindent kiélt, ami egy fiatal 
leányt a tömeg fölé emel, a siker, a 
taps, a férfiak hódolata, a királyok 
barátsága nem lehet több magának, 
mint nekem odahaza a kályhám tüze, 
— ez épp ugy beletartozik a minden-
napi életébe, mint a fürdője, az 
uj toalette-jei, az ügyes komornája, 
mint a kicsike^rubint-gyűrü, amit az 
ujján visel. Amit én kinálok, az uj 
és ismeretlen izgalom, amit sem a 
párisi palotájában, sem a színpadon, 
sem itt a tengerpartján meg nem 
talál. Egy sziget, mely oly messze 
van a maga Párisától, mint a világ 

àm n i r E L L E N használjon dr. Dyon 
l l f f r j l l l f i r Halrres torer t . Nem h a j f e s t ő -
1 / . I B S S ' ! * s ze r . hanem a h a j e r ede t i M IiUII1UU s z íné t a d j a v i ssza . 3 0 . - korona 

és postaköltség- ellenében az ál-
lltj&k a főraktárak : CITY DROGÉRIA, B u d a p e s t , IV., 
E'skü-ut 5. és HONVÉD DROGÉRIA, I., At t i ia -köru í ». 

véger ahova a kuitura még a villa" 
mos lámpa formájában sem jutott eh 
dü!ő-utakon kell behajtatni a ház elé' 
ahol az ősember lakik, harisnyás inas 
helyett nagy bajuszos hajdú hozza 
be az ebédet, de az ősember is, a 
hajdúja is ugy tekinti a vendéget, 
mint a királynőt. A lelkében egy 
másik világot fog elvinni onnan, amit 
sohasem felejt el többé, — hátha 
ez is ér annyit, mint a másik, ame-
lyiket hét napra elhagy a kedvéért! 
És lesz egy kedves titka, amit sen-
kisem fog tudni kettőnkön kivül, — 
nem éri az meg ezt az áldozatot, 
hogy a villamos lámpákról lemond-
jon érte ? 

András még sohasem beszélt talán 
egyszerre annyit, mint most, a szeme 
ragyogott és az arca égett, mint az 
apostolé, aki egy másik világ szép-
ségeiről beszél, Le Rosier kisasszony 
csodálkozva nézte, — ez nem is 
ugyanaz az ember volt többé, akinek 
tiznapos ismeretsége alatt látta. Egy 
kicsit felhúzta az orrocskáját, mintha 
valami nagyon kedves illat csiklan-
dozná, de aztán elnevette magát és 
kezét nyújtotta Andrásnak. 

— Kedves barátom, maga oly szé-
pen tud beszélni, mint egy öreg tu-
dós az Institutban, de az ismeretlen 
szigete kedvéért bizony nem moz-
dulnék ki a fészkembői. A fölfede-
zők babérjai nem izgatnak, s őszin-
tén szólva nem igen tudok elképzelni 
olyan természeti szépséget, amiért 
apró kényelmességeiről, amiket maga 
oly megvetéssel a „kuitura" szóba 
foglalt össze, lemondani birnék. De 
mondott valamit, ami gondolkodóba 
ejt, — s ezért nem is nevezem bo-
londnak, mint ahogy a szemtelen öt-
letéért különben megérdemelné. 

— Mondtam volna valami okossá-
got is? 

— Az a gondolat, hogy egy ilyen 

fiütcíiíjlrsi ril!""I*' ásónyom nélkül, szemSlcwöí, 
OaJMalaKai pattanást, szeplót, fagy äst végleg eltávo-
lít GÁOG kozmet ika i i n t éze t , Mazeom-kórus 13. Sxép -
ságápolás, ránook eltávolítása Email borogatórizzel, 
Börfehérttőkrém-púder, szappan, hajaitávolltószer, tu 
óus.'56n aaépaógápoláshoz s ídksége a szerefe saétktUdéna, 

Telefon - József 102—8;, 
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veszedelmes titkom legyen, sokkal 
jobban izgat, mint a geográfia terén 
elérendő babéraim. Nyolc napig egy 
födél alatt lakni az ősemberrel, anél-
kül, hogy erről IV. Timót őfelsége, 
Szergiusz nagyherceg vagy a párisi 
riporterek tudnának, — ezért talán 
érdemes dülő-utakon rázatni maga-
mat egy félnapig. Ha arra gondolok, 
hogy a jó király milyen arcokat vágna 
a kalandomhoz, ha tudna felőle, hogy 
az Eiffel-toronnyal vetekedő nagy-
herceg hogyan csikorgatná a fogát 
mérgében, hogy az ujságirók micsoda 
cimmel közölnék a kirándulásomat, 
— akkor diaboiikus vágyat érzek, 
hogy a meghívóját elfogadjam. Ne 
izgasson tovább, mert amilyen be-
számíthatatlan vagyok, hát még csak-
ugyan megszököm magával a vad-
emberek szigetére. 

— Mondjon gyorsan igen-t, nehogy 
megbánja í 

Le Rosier kisasszony újra felhúzta az 
orrocskáját, nevetett, a fejét rázta, für-
készve végignézett Andráson, szeme 
belemélyedt a levegőbe, mintha már 
a meglepett kiráfyt, a dühöngő nagy-
herceget, a kitágult szemű riportere-
ket látná, aztán újra, hangosan el-
kacagta magát. 

— Nézze — mondta — jelentse 
most rögtön, hogy tréfált, mert bi-
zony isten nem állok jót magamért. 

— Nem tréfáltam. Sohasem be-
széltem komolyabban, mint most. 

— Igazán akarja, hogy megszök-
jem magával arra a szigetre ? 

— De mennyire igazán 1 
— És becsület szavát adja rá, hogy 

csakugyan oly tisztelettel fog bánni 
velem, mint egy királynővel ? 

— A legnagyobb becsületszava-
mat. Azt, amelyiket csak ünnepi al-
kalmakkor használok. 

— Nem a nőt fogja látni bennem, 
hanem a jó pajtást? 

— Nehéz dolog lesz, de amig a 
vendégem marad, el fogom felejteni, 
hogy a másik nemhez tartozik. 

Le Rosier kisasszony felállt, kar-

jait az András vállára tette, aztán 
mélyen belenézett a barátja szemébe. 

— Fiatal ur, — mondta — derék 
és tiszteletreméltó ősember, rólam 
azt állítják, hogy ismerem a férfia-
kat. Elbizakodottságomban ugy kép-
zelem, hogy magát is ismerem. És 
ezért . . . 

— És ezért ? kérdezte András lán-
goló szemmel. 

- É s ezért elmegyek magával egy 
hétre a Robinson szigetére. Ne te-
gyen több Ígéretet, mert mindjárt 
visszavonom a szavamat. Most men-
jen szépen haza és ne mutatkozzék 
többé előttem, csak holnapután reg-
gel a genuai vasúti állomáson. Ad-
dig nem látjuk és nem ismerjük 
egymást 1 

András tiz perc múlva már a szo-
bájában volt — hogyan jutott oda. 
nem tudta egészen tisztán — s oly 
lázas sietséggel csomagolt, mintha 
nem harminc órája, hanem csak har-
minc perce lett volna erre a munkára. 

(Folyt, kőv.) 

Ara 
2 5 kor. 
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IV. JELENET. 
Előbbiek, Maki bácsi, Frici. 

(A jobbajtó kis szünet után óvatosan ki ' 
nyílik. Hu ki bácsi jeleni* meg, egyik ke-
zében toivajlámpa,«másik itezében revolver.) 

Aluki bácsi. A háziak meglógtak. (A re-
volvert zsebrerakja.) Rebicsek zsebre. Ez 
vóna a hálószoba, ez meg a szekrény, amibe 
a, dohány van. (Füttyjelzést ad.) 

Frici. (A balajtón bedugja a fejét.) Gyö-
heíek, Mtífei bácsi ? 

Maki. Gyere, gyere hólyag ur. 
Frici. Tiszta a levegő? 
Muki. Hint a patvoíat. 
rrici. Mer ha ez nem tiszta munkának 

néz ki, en elslisszelek. 
Muki. Nem gyössz be mindjárt ? Ne félj, 

üres a kaiieka. 
Frici. De én nagyon drukkolok Muki 

bácsi. 
Muki. Szegyeid magad. Húszéves kölyök 

létedre igy be vagy gyulladva ? Szegeny 
anyád, szegény szerencsétlen húgod. Ha 
lutíná biztosan megfordulna a fegyházban.. 
Nem is vagy te a mi vérünk. Szégyenfoltja 
vagy a famíliának. 

Frici Ne tessék murizni Muki bácsi. 
Muki. Hogy a fenebe ne muriznék. Min-

dig csak ott szeretnél dolgozni, ahol biz-
tos az a nyavalyás kis böröd, ahova a fene 
se ioija ki a pofáját. Persze képkiállítás, 
meg ilyen vackok, az igen. De egy snejdig 
kasszafwrás, az nem. N yáladék. Mit keversz 
ott abba a pohárba? 

Frici. Ez egy nagyszerű limonádé-por. 
Ma reggel csórtam eg> patikába. Csak vizet 
kell ráöníeni és kész. (Iszik.) Naccerü ! 

Muki. fSzomoruan.i Hej, ez a mai málé-
száju fiatalság ! Limonádé! Én a te idődbe 
konyakot csórtam. 

Frici. Ne murizzon Muki bácsi. Tudja, 
hogy er< még csak kezdő vagyok. Könnyű 
magának.Ma<?a már 2S éve van a szakmánál. 

Muki. 29. Ősszel jubilálok. Azt hiszem 
meg is fognak választani az egyletben dísz-
tagnak. 

Frici. Meg is érdemli Muki bácsi. Már IC 
éve pénztáros és még sohase csórta el a 
kasszát. 

Muki. Na elég a hizelgésböl. Nézzük, ami-
ből élünk. Látod, ez itt az a szekrény, amibe 
a dohány van. (Álkulcsokat vesz elő.) 

Frici Mennyi ? 
Muki. Tízezer frank a hálóingek alatt. 
Frici. Tyüh az Istenit! Ilyen üzlet Muki 

bácsi! Ilyen öreg, én mondom. 
Muki. Ot percent az egyesületünk nyugdij-

alapját illeti. 
Frici. A hálóingeket is elvisszük. Oda-

adom a vörös Náncsinak. 
Muki. Frici, téged az a tyúk palira vesz. 

Jó lesz vigyázni. 
Frici. Ilyen fiatal. 
Muki. Na, na Frici. Én mondom neked 

Frici, ne bukjál a tyúkokra. Ha én a fiatal 
éveimbe nem buktam volna a tyúkokra, 
hajaj ! Hol vónék én ma ! Pénzügyminiszter 
lehelnék barátom. (Átnyújtja Frícinek az 
álkulcsokat.) Na srác, nyisd ki a kaszlit. 
Lássuk mit tanultál. 

Frici. Igen Muki bácsi. (Próbálkozik, de 
nem sikerül neki.) 

Muki. (Magában.) Szegény gyerek.Mi lenne 
belőled, ha én nem vónék. (Fenn.) Na mi 
lesz ? 

Frici. Muki bácsi ez a zár disznómód 
erős. 

Muki. Erigy fenébe zöldség. Idenézz. Át ' 
veszi a kulcsokat.) Nem erő keil ide, hanem 
ész. Szép lassan benyomod . . . Nem hu-
zigálod, nem taszigálod, nem erőlködsz, 
most egy kis nyomás . . . Érzéssel . . . igy. 
(Kihúzza a felső fiókot. Kész a kocsi. 

Frici. (Lelkesen.) Naccerü. 
Muki. (Szerényen.) Gyakorlat teszi a mes-

tert. Nesze fiam, itt a fülemüle, tanulj a 
többi záron. (Átadja a kulcscsomót, Frici 
elejti.) Marha. (A szekrényben turkál.) Ugy 
látszik az ingek valamelyik másik fiókba 
vannak. 

Frici. (Lehajlik, hogy felvegye a kulcsokat, 
észreveszi a négy kilátszó lábat.) Muki 
bácsi !, 

é # f ényképésze t i | f | $ 
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Muki. Hi köll ? 
Frici- Muki bácsi, ott . . . ott . . . az ágy 

alatt . . . négy láb vac az ágy alatt. 
Muki. Mér ? Láttál te mán ötlábú ágyat ? 
Frici. Nem ágyláb Maki bácsi ! Ember-

láb. (El akar szelelni.) Jajaj ! 
Maki. Itt maradsz. Meglógás fiatat. 
Frici. De én nagyon drukkolok Muki 

bácsi. 
Muki. (Revolvert vesz elö.) Ne félj. (Ke-

ményen.) Ki van ott az ágy alatt? 
Lici. (Ijedt hangon.) Senki kérem. 
Muki. Pasasok kiszállni. Végállomás. (A 

négyláb megmozdul.) Attanzión . . . Ki-
tartás . . . . Ne egyszerre . . . . Először a 
jobboldali kétláb . . . A másik kettő meg 
se moccan, vagy lövök. Mozgási 

Lici. (Kimászik.) Ne tessék íőni kérem. 
Tessék elvinni mindent, amit akarni tet-
szik, csak lőni ne tessék. 

Muki. Csak semmi szurkolás, méltósá-
gos grófnő. Ha velem nem gorombáskod-
nak grófnő, akkor én szelíd vagyok, mint 
a kis ibolyavirág . . . Na, most a másik 
két láb . . . Na gyerünk, gyerünk . . . . 
Mozgás. 

Pomádé. (Szintén kimászik.) 
Lici. (Magában.) EÎ kéne ájulni. 
Pomádé. (Dühösen.) Legalább egy bicskám 

volna. 
Muki. (Rákiabál.) Hátra arc ! Menetirány 

as ágy jobbsarka. Század indulj ! 
Pomádé. (Megteszi.) 
Muki. Század állj! Hátra arc! Leülni! 

(Megtörténik.) Azér ! Frici erigv oda és 
kösd az ágyhoz a méltóságos gróf urat. 

Frici, igen Muki bácsi. (Kötelet vesz elő 
a zsebéből, megkötözi.) 

Pomádé. Ez már mégis csak sok. 
Lici. Hallgasson az Istenért ! 
Muki. Én is aszondom i Kész Frici ? 
Frici. (Olyan hangon, mind a földalatti 

kalauz.) Kész ! 
(Fricihez.) Tanuld meg fiam, hogy ille-

delmes betörő a nőket mindig grófnőnek 
szólítja, az nagyon tetszik nekik. Rögtön 
látja az illető nő, hogy úrral van dolga. 

Muki. Na akkor most a méltóságos grófnő 
lesz kegyes átméltóztetni oda ni! Mozgás! 

Lici. Engem is megkötöznek ? 
Muki. Sajnos, de való. Gyöngéden Frici, 

mutasd meg, hogy milyen finom vagy a 
nőkhöz. 

Frici. Szabad grófnő? (Kötözi.) A kart 
kérem kicsit Iejebfc. Csak természetes tar-
tás. Kicsit mosolyogni . . . Kész! 

Muki. Jól van Frici. Ezentúl is csak légy 
finom, udvarias és előkelő, vagy ugy rúg-
lak oldalba, hogy hatot bokázol. 

Frici. Igenis Muki bácsi. 
Muki. Bocsánat grófnő, a dohányt fcol is 

méltóztatik tartani? 
Lici. Az alsó fiókban. A hálóingek a'att. 
Muki. Frici nyisd ki, ugy ahogy mu-

tattam. 
Frici. Igyekezni fogok Muki bácsi.) Be-

illeszti a kulcsot a zárba.) 
Muki. Nem huzigálod, nem taszigálod, 

nem erőlködsz . . . érzéssel . . . most egy 
kis nyomás. (Frici kinyitja a fiókot. Na 
látod ! 

Frici Kész ! 
Muki. Na, lehet, hogy még lesz belőled 

valami. Vedd ki szépen a dohányt cs ha 
akarod az ingeket a liezónodnak, de rendet-
lenséget ne csinálj ! Nehogy a grófnő ami-
kor elmegyünk, rosszat gondqljon rólunk ! 

Frici. Tessék Muki bácsi. (Átnyuítja a 
bankókat.) 

Muki. Pardon, megolvasom. Egy, kettő, 
három, négy . . . tiz, stimmel. Bocsánatot 
kérek grófnő, ez igazán nem bizalmatian-
ság, de üzleti ügyekben rendkívül pedáns 
vagyok. iZsebrerakja a pénzt.) Alászolgája 
az uraknak. (Indul.) Köszönj széppn Frici. 

Lici. lg y hagy bennünket, megkötözve ? 
Pomádé. Ha már elvittea pénzt, legalább 

eresszen el bennünket ! 
Muki. Hogyne. Hogy aztán ránk eresz-

szék a zsarukat. Azt nem. Tanuld meg, 
Frici, hogy képzett betörő mindig szépen 
fedezve vonul vissza. 

Frici. Fedezve vonul vissza. Igenis, Muki 
bácsi. 

Lici. Kérem, nagyon kérem betörő ur, 
tessék elereszteni bennünket. 

Pomádé. Nem szólunk senkinek. Becsület-
szavamra. 

Muki. Ezt a tésztát pedig másnak tcEsék 
beadni. Csak legyenek türelemmel holnap 
reggelig, mig a szobalány megjön. 

Lici. De betörő ur, nézze . . . nézze ked-
ves Muki bácsi, maga diszkrét embernek 
látszik . . . nézze ez az ur itt nekem tulaj-
donképen, hk vesszük . . . nem is nagyon 
a férjem. 

Muki. Mi? 
Frici. P fu j ! 
Muki. Ja ? Szóval nagysád felszarvazza a 

kedves férjit, szegény méltóságos gróf urat. 
Ez az uracska itt a házibarát, mi ? 

Pomádé. Ahhoz magának semmi köze. 
Muki. Igazán nincs ? Hát tudja meg uram, 
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hegy én ezt a dolgot nagron erkölcstelen-
nek találom. És te Frici ? 

Frici. Én is Muki, bácsi. 
•Juki. (Licihez.) És még hozzá a férje 

házában! Nem szégyelli magát nagysád? 
Ka én ezt tudtam volna, nem hoztam 
volna magammal ezt a romlatlan gyér-
meket! (Fricire mutat.) Itt igazán semmi 
jó: nem tanulhat. Fogadják megvetésemet. 
Gyerünk Frici ! 

Frici. Megyek Muki bácsi. (Indulnak.) 
Muki. Oh — pardon egy pillanatra. (Az 

asztalhoz lép, ir valamit. A két odakötő' 
zött nyújtogatja a nyakát, de nem érnek 
fel az asztalig.) 

Pomádé. Mit csinál ez ? Ir ? 
Lici. Azt hiszem ir. 
Pomádé. Mit i r ? 
Muki., Megírom a méltóságos gróf urnák, 

hogy gyalázatosan fel lett volna szarvazva. 
(A kész irást ráakasztja az ágyra.) Te is 
igy tennél, Frici? 

Frici. Csakis Muki bácsi. Elvi ellensége 
vagyok a házasságtörésnek. 

Muki. Az állam talpköve a tiszta er-
köles. (Indulnak, az asztalon Muki meglát 
egy óraláncot.) A házibarát óraláncát pedig 
mint korpuszdelikatesszt lefoglalom. 

Lici. Kérem az a lánc a férjemé. 
Muki. Az minegy Ilyen csekélységeken 

nem szoktam fennakadni. Ez a ruha kié ? 
Pomádé. Az enyém. 
Muki. Téved. Ez a ruha az enyém. (Fel-

veszi a karjára ) Ezt elviszem felháboro-
dásom jeléül. Gyere Frici. 

Frici. Köszönjek? 
Muki. Na, nem bánom köszönhetsz. Jó 

mulatást uraságok. 
Frici. Még se köszönök 1 (Mindketten 

gyorsan el.) 

V. JELENET. 
Pomádé, Lici, majd Tanagra. 

Pomádé. Nahát, ez hallatlan szemte-
lenség. 

Lici. Mi lesz, ha itt talál bennünket a 
szobalány ? 

Pomádé. Csak ki tudnám magam szaba-
dítani. (Fészkelődik. . .) Legalább az egyik 
kezemet.. . Ezek a vacak kötelek. . . . nem 
megy. nem megy. 

Lici. Hát nincs benned egy csepp erő sem ? 

Pomádé. Van, de nagyon idekötöttek ezek 
a disznók. 

Lici. Te puhány. 
Pomádé. Nekem mondod ezt? 
Lici. Ne tegezz, maga gyáva. Ahelyett, 

hogy az ágy alá mászott, inkább ment 
volna nekik. 

Pomádé. A vivókeztyüvel ? 
Lici. Az mindegy. Mig ők magával küz-

döttek volna, addig én megmenekülhettem 
volna. 

Pomádé. Látod, ezt szeretem benned, Ezt 
a nemes önzetlenséget. 

Lici. Mondtam, hogy ne tegezz. Holnap 
az egész város tudni fogja az egészet. 

Pomádé. Akkor meg úgyis hiába ma-
gázlak. 

Lici. Viccel. Viccel, mikor én kétségbe 
vagyok esve. Óh Istenem, milyen ször-
nyeteget szerettem én. 

Pomádé. Ez még nem volna baj. de na-
gyon szomjas kezdek lennni. (Mindig erő-
sebben hallatszó autósziréna.) 

Lici. Jézusom. 
Pomádé. Mi az ? 
Lici. Az autó. A Pepi báró autója. (Az 

autó megáll.) 
Pomádé. Na a fene egye meg, engem már 

sok férj csipett rajta, de a saját pvamájá-
ban még egy se. 

Lici. Meneküljön. Fusson. 
Pomáaé. Azt könnyű mondani, 

fffi Lici. Harapja keresztül azt a kötelet é3 
vesse le gyorsan a pyamát. 

Pomádé. Nem vagyok én fogműves z, se 
fregoli. 

Lici. Még erre se képes? Maga senki-
Mit csináljunk, jaj mit csináljunk ? 

Pomádé. Nem tudom. 
Lici. Tagadni fogunk. 
Pomadé. Kíváncsi vagyok, hogy tagadja 

le rólam ezt a pyamát. 
Lici. Ember, hát magának egyáltalán 

nincs fantáziája ? Még buta is ? Óh én 
szerencsétlen. Magával csaltam én meg az 
én okos, erős. daliás férjemet? Ó éa 
ostoba . . . Alfréd . . . ájuljon el. 

Pomádé. Mi ? 
Lici. Csönd. Mindaketten el fogunk ájulai. 

Maga ne is térjen magához. 
Pomádé. Temettessem is el magam ? 

Magának aztán van fantáziája fiam. M m tu * M M PUDER PU 
Mindenütt k a p h a i ó 
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Tanagra hangja. Ne félj Licíke, csak én 
vagyok. 

Lici, Csönd. Jön. Ájuljon el, a többit 
bizza ram, tökfilkó. (Elájulnak.) 

Tanagra. (Jobbról jön.) Képzeld Licikém. 
vissza kellett jönnöm, mert . . . Mi az ? 
Lici ! Alfréd ! Mi bajotok ? És hogy kerülsz 
te ide Alfréd. Lici ! Csak nem haltatok 
meg ? Lici ! Felelj szivem ! Meghaltál ? 
(Meglátja az ágyra tűzött cédulát) Mi ez? 
(Olvas.) Tanagra Tóbiás megcsalt a fele-
séged. Tisztelettel: Egy jóakaród 

Pomádé. Ha most nem üt pofon akkor 
soha ! 

Tanagra. Lici, Alfréd ! Hogy kerülsz te 
ide Alfréd ! Lici, felelj megcsaltál ? (Rázni 
kezdi.) 

Lici. Ah hol vagyok, ah ki az? 
Tanagra. Én ! Én vagyok. Mondd, hogy 

kerül erre a gazemberre az én piyamám ? 
Lici. Szabadits ki Tóbiás. 
Tanggra. Felelj kigyó, megcsaltál! A 

saját piyamámban csaltál meg? 
Lici. (Elájul.) Ah ! 
Tanagra. Megint elájult. (Kiszabadítja.) 

Lici, Licikém. 
Lici. Ah ! 
Tanagra. Felelj kigyó, hogy kerül ide 

ez az ember ? 
Lici. (Nekiront.) Szamár ! Hülye! Marha ! 

Állat! Ökör! 
Tanagra. Mi? 
Lici. Te tinó ! Minek mesélted el fűnek, 

fának, hogy 10.000 frankot dugtál az ingeim 
alá ? Most aztán ütheted bottal a nyomát. 

Tanagra. (A szekrényhez rohan.) Nagy 
Isten . . . ti itt . . . megkötözve . . . betörök 
voltak i t t? 

Lici. Nem is a pénzeslevélhordó ! 
Tanagra. (Kutat.) Elvitték !. . . Elvitték ! 

Itt állok kirabolva és megcsalva. 
Lici. Kikérem magamnak ! 
Tanagra. Tagadni mered ? 
Lici. Ha sértegetsz pofonütlek ! Ide 

hallgass. Amikor te elmentél, kevéssel 
azután Pomádé ur visszajött, mert meg' 
látta ezeket az alakokat a kertben ólál-
kodni és bejött, hogy engem figyelmez-
tessen. 

Pomádé. (Magában.) Ez a nő nem is 
olyan buta. 

Tanagra. Hiszi, aki akarja. 
Lici. Ha nem hiszed, egy szót sem 

szólok többet. A betörők nyomon követték, 
ránk rohantak, megkötöztek . . . 

Tanagra. Es miután közben megcsaltatok, 
volt bennük annyi becsületérzés, hogy 
figyelmeztettek rá engem. 

Lici. Egyszer és mindenkorra kikérem 
magamnak ezt a tónust. Holnap haza-
megyek a mamához. 

Tanagra. Szegény megboldogulthoz ? Menj 
fiam. 

Lici. Hülye. A betörők bosszúból eszelték 
ki ezt a trükköt. 

Pomádé. (Magában.) Aj de okos. 
Lici. Igen bosszúból, mert nem találták 

meg a pénzt. 
Tanagra. Ugy? Hát akkor hova tűnt cl 

a pénz ? 
Lici. Nem tünt el. Eldugtam a párnám 

alá. Megmutathatom, ha nem hiszed. 
Pomádé. (Magában dühösen.) Az én lO.OOO 

frankom! Tyüh az Istenit, de okos. 
Lici. (Ki ezalatt odament a párnához, 

kihúzta a pénzt, kijön.) Nesze. Nem ér-
demled meg, hogy az ember vigyázzon a 
holmidra. 

Tanagra. Angyal. (Egyik kezével a nőt, 
a másikkal a pénzt öleli magához. Hirtelen 
elkomorodik.) De hogy kerül ő az én 
pyamámba ? 

Pomádé. Most üt pofon! Na most ! 
Lici. Levetkőztették szegényt a betörők 

és ráhúzták a piyamádat, hogy annál 
gyanúsabb legyen a helyzetünk. Ó mennyit 
szenvedtünk ! Mennyit szenvedtünk ! 

Pomádé. Jaj, jaj ! 
Tanagra. Szegény, öreg Alfréd. Róla egé-

szen megfelejtkeztem. (Feloldozza.) Alfréd ! 
Frédikém, egyetlen barátom. 

Pomádé. (Gyenge hangon.) Te vagy az, 
Tóbiás ? 

Tanagra. Én vagyok. (Talpraállitja.) Kö-
szönöm drága barátom. Hogy háláljam 
meg neked, amit értem tettél. Kérj tőlem 
bármit, megteszem. 

Pomádé. (Kettőjük között áll.) Szót sem 
érdemel, öregem. De ha már ilyen kedves 
vagy, akkor megkérnélek valamire. 

Tanagra. Parancsolj öregem. 
Pomádé. Nekem holnap egy i z é . . . sürgős 

váltót kell kifizetnem . . . tízezer frankról 
szól . . . ha . . . Ő . . . lennél szíves . . . 

Tanagra. Adjam kölcsön? 
Pomádé. Igazán leköteleznél öregem, ha . . . 
Tanagra. H á t . . . az igazat megvallva, . . . 

nem tudom hogy . . . nézd csak öregem . . . 
Lici. Én igazán nem akarok beleszólni a 

dolgaidba Tóbiás, de én azt tartom, hogy 
az ember csak akkor tarthatja meg a 
barátait, ha nem ad nekik kölcsön. 

Tanagra. Sajnos, ez tényleg igy van. 
Pomádé. T e h á t , . . . nem adsz ? Ez a hála 

azért, amit érted tettem? 

P A R I S B A N : 
Rouge des Cocottes 

P E S T E N : 
Fards du Sphinx 

AJAKFESTÉK 
Étkezés után nem tflnlk el. 
Naponta egyszeri használat. 

Gyártja: SpHinx-művek részv.-társ-
Telefon : 128—00. Kérje mindenütt. 
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Tanagra. Szeretlek Frédikém és nem 
akaríak elveszíteni. 

Lici. Nagyon helyes. 
Tanagra. Hallod? Ő is igy vélekedik 
Pomádé. Ugyan öregem, ne törődj vele! 

Nem gondolta komolyan. Kicsit hóbortos, 
mint megboldogult anyja. 

Lici. Mi ? Kikérem magamnak. 
Tanagra. Légy szives és ne sértegesd a 

hitvesemet. 
Portádé. (Nagyon zavartan és sértődötten. 

De kérlek . . . én igazán nem értem. 
Tanagra. Te nem érted ? Még te mersz 

valamit nem érteni ? Én nem értem, hogy 
hogy tűrhettem s házamban egy pillanatig 
is eçy olyan fickót, aki gorombáskodik a 
feleségemmel, beül hálószobájába sakkozni 
és a tetejébe még meg is akar pumpolni. 

Lici. Dobd ki. 
Tanagra. Mars ki! 
Pomádé. De Tóbiás ? Csak nem akarsz ki ' 

lökni az utcára piyamában ? A betörők a 
ruhámat is elvitték. Legalább egy ruhát 
adi kölcsön. 

Tanagra. Nem szégyelled magad ? Kol-
dulni a legjobb barátodtól? Élősködő! 
Csavargó. 

Pomádé. (Indul.) Nahát. 
Tanagra. Megállj. Ne mondd, hogy rossz 

fiu vagyok. A ruhádért cserébe neked adom 
a pivamámat. 

Pomádé. A lelkeden fog száradni, ha az 
utcán agyonhütöm magam. 

Tanagra. Na jó, nesze itt a kalapom. 
Vedd fel. De most aztán elég. Ajánlom 
magam. 

Pomádé. (Távozóban.)Ilyen drága piyamán 
még nem volt. Tízezer frankba, meg egy 
ruhába került. Legalább ne volna ily en át-
játszott, a fene egye meg. (Hátra szól.) 
Banda! (El.) 

Tanagra. Még neki áll feljebb ! Csirke-
fogó ! Igazad volt drágám, ez az ember egy 
élősködő csavargó. Nem érdemli meg, hogy 
az ember nagylelkű legyen vele szemben. 
(Kinyitja az ablakot.) Na megállj. (Kiszól 
az ablakon.) Alfréd ! Meggondoltam a dol ' 
got. Nem adom neked a piyamámat. A ka-
lapot pedig holnap reggel küldd vissza. 
(Becsukja az ablakot, odamegy a sakktáb ' 
Iához, állítgatja a f igurákat ) Szivikém, 
nem játszanál velem egy parti sakkot ? 

Lici. Azt nem. Hanem te . . . ma délután 
megismerkedtem egy dsidáskapitánnyaL 
Nagyszerűen sakkozik. Ha akarod holnapra 
meghívom nekünk. (Függöny.) 

Poloskairtásnal 
legmegbi zhatób'p 
ne-55 D I T R I C H S T E I N 

S A N T E toilette-oikkek a legfényesebben beváltak l 
S A N T E - f é l e Lanolin ránotalanitószer. S A N T E azőr-
vghz'jŐ S A N T E miteps6"viz. —Kizárólagos készítője : 

Steinbergné, V., ker, Erzsébet-tér 8. sz. 

H Â L L Ô , M? U J S A O ? 
AZ OROSZ PpKOL. (Fábián Béla regénye.) 

Regény a milliók regényéből ez a vaskos 
kötet, amely most látottt napvilágot és amely-
nek különös érdekességet ad, hogy abban a 
világban játszódik, amelynek véres borzal-
maitól hangos a föld minden zuga. Mint az 
átok hömpölyög a vértől vörös zuhatag végig 
a poklok országán és látjuk egy ember halá-
losan komoiy küzdelmét az életéért, hogy 
megmentse a legdrágábbat, hogy kimenekül-
jön a iánggal égö sivatagból, lerongyolódott, 
éhező városokból és lerázza a fogság szörnyű 
bilincseit. Veríték üt ki a homlokunkon és a 
kezünk remeg, amelyben ezt a könyvet tarí-
juk, amikor végigszenvedjük a szerzővel 
menekülésének izgalmas perceit, óráit és hó-
napjait. De több ez a regény egy magyar 
katonának szökésénél. A szerző nemcsak 
magával van elfoglalva. Tágra nyitott szem-
mel nézi mindazt, ami körülötte történik és 
felvonultatja előttünk a kémekkel, besúgókkal, 
agent provocatőrökkel dolgozó vörös rém-
uralmat, a nyomorban sínylődő, korrupciós 
bizonytalanságtól részeg, elvadított embere-
ket: csupa éles megfigyelés, brilliáns rajz, 
amely tarkítja, gazdagítja a regényt, amely-
ben finom tompítással halkszavu szellem 
vonul végig. Ez a könyv méltán sorakoz-
hatik azok mellé a regények mellé, amelyek-
nek legnagyobb értékük : hogy igazak, őszin-
ték és adják magát az életet. A regény a 
Színházi Élet boltjában kapható. (ô. e.) 

KURTIZÁN. (Forso Pál uj regénye.) Egy 
magyar irónak és egy nápolyi kurtizánnak 
tikkadt levegőjű, izgalmas szerelmi történetét 
tartalmazza ez a könyv, mely méltóan sora-
kozik a kiváló szerző előbbi munkáihoz. A 
fordulatos, mindvégig lebilincselő cselekmény 
mellett a szerző kiváló gondot fordít a leg-
finomabb lelek anaiizisre. amelynek egyik 
leghivatottabb mestere. E könyv, melynek 
elolvasása a szórakozáson messze felülemel-
kedő élményt nyújt az olvasónak, méltán 
fogja megnövelni a népszerű szerző híveinek 
eddig is jelentékeny táborát. A könyv cim-
lapját Szántó Lajos mesteri rajza disziti. Ára 
32 korona és a Színházi Élet kiadóhivatalá-
ban rendelhető meg. 

NÖVENDÉKELŐADÁS. Herczeg Jenő és 
Rózsahegyi Kálmán növendékei sikerült vizsga-
előadást tartottak az Apolloban. Kalmár Rózsi, 
Hollós Bora, Jozipovich Ili, Vatyai Margit, 
Harmath Mary, Berczy Géza, Kabai Oszkár, 
Krasznai Imre, Szűcs László, Ormos Béla 
egytől-egyig kitűnően jáísszottak. Színész 
lesz belőíük. 
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S z e r k e s z t ő « ü z e n e t e k 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosítást 
5 színházi vonatkozasu kérdésre. Kéziratokat, 
rajzokat nem adunk vissza és azok meg-

őrzésére nem vállalkozunk.) 
H.Sári Aszinesz-dicsőség nem. örökkétarió. 

Aminthogy a jelen időkben mitsem tudnak 
Dérynéről, vagy Kántornéről Schodelnéről 
meg Szentpéteryről, ugy idők forgásával a 
ma élő nemzedéket is elfeledik majd. (Sic 
transit gloria mundi). — Piry. 1. 1894-ben 
született 2. Lendvay Lola. — Vitatkozók. 1. 
Márkás Emiliát 1877-ben szerződtették a 
Nemzeti-Szinházhoz. Első férje Pulszky Károly 
volt, akinek tragikus halála után 1903-ban 
ismét férjhez ment Párdány Oszkárhoz. 2. 
A legkiválóbb gyermekszindarabokat dr. 
Komor Gyula irta. E nemben az első müvét 
1886-ban irta Feld Zsigmond gyermekszir.háza 
részére. 3. A kaposvári uj "színházat 191! 
szeptember 2-án Kóbor Tamás prólogjávai 
Polgár Károly pozsonyi színigazgató nyitotta 
meg. 4. A Budapesti-Színházai azelőtt Vá-
rosligeti-Színháznak nevezték Az elkeresz-
telés napja: 1912 január 21-ike — L. Sári. 
A kérdezett színdarabok, kották és regények 
megrendelhetők a Színházi Elet kiadóhiva-
talában. — G. S. A beiratások most lesznek. 
Jó lenne tehát már a közeli napokban 
jelentkezni. 

László. 1. Rudolf-tér 5. 2. Annyi intelligen-

Hamis fogakat 
Platinát 
Ékszert 
Hranyat 
Izüstöí 
Cigarettatárcát 
dísztárgyakat 

HCigyfodrászat, ondnlácíóval ha;moaáa, m&nikar, azép-
Béirâi'Olâs és fagykezeiés. Mérsékelt sírban, e ls í raaga 
ïnônka. Tanítványok teljes kiképzésre felvétetnek. Cim: 

Szántóné, V!., Horn Ede-utca 12. sx. 

EBTMOZI 
(Városligeti fasor és 
Aréna- ut sarkán). 

Hetenkén t uf műsor ! 
K 

cia keü hozzá, amennyit a pálya feltétlenül 
megkíván. — F. E. Tessék valamely ope-
rettre előkészítő tanfoiyamra beiratkozni. — 
Bakfis. Minek mindazt tudni? Nábob Vi-
rányi Sándor játszotta. — Lupényi. Nem 
közölhető. — Dunaföldvár. A Színházi Élet-
ben a nem előfizető olvasóinknak is kész-
séggé! adunk feleietet 5 színházi tárgyú kér-
désre. — B. Klárika. Egyelőre még ő sem 
tudja. — H. Gy. Letenye. 1., 2. Király Színház. 
3. Heltai Ferenc-u. 4. 4. Budai Színkör. 5. 
Vígszínház. — /. Andor. Köszönjük a figyel-
mét. A kiváló művész valóban jól érzi magát. 
— Őszi. Igen játszik. — M. József. Diós-
győr. Mi színházi !ap vagyunk, tehát kizá-
rólag és kifejezetten csakis színházi ügyekben 
adhatunk felvilágosítást. 

Vitatkozó társaság. A János vitézt a Király 
Színházban, a Gesákat a Magyar Szín-
házban és a Víg özvegyet is ugyanott 
játszották. — L. 'rajongók. 1. 1894-ben 
szül eletí. 2. Nős. 3. Vigszinház. — Autogramm-
gyiijtö. 1. Vigszinház. 2. Rákóczi-ut 51. 3. 
Baross-tér 20. 4. József-körut 45. — Hiszté-
rikus. 1. A János vitéz premierje 1904 no-
vember 18-án volt. 2. A most előléptetett 
Vajda László irt színdarabot. 1904 dec. 25-én 
adták elő „Színészek" c. színművét a Víg-
színházban. — Kecskeméti. Operettre a Rá-
kosi-iskola készit elő. Drámai szakban a 
Rózsahegyi Kálmán színésziskolája a legis-
mertebb. — Éves előfizető. A magyar szín-
padi szerzők egyesületet 1904 január 7-én 

uRor nélkül! 
18 biztosan b e f ő t t j e i t 
eltarthatja 

minden házfa-iszony, ha 
à o n z e r v & l d szernek 

SZflLIKÓ" S^T"4 

végleg eltávolít 3aeii &$an«i 
koactctifcai Intéiets MíademtottS 
üepséghibák ieioíése, saeplőei-

tavolitts, ráncok kiainîftâse» arcgízSlés âs i rcœassï toi 
jntinyos bérletben. Bat&pesi , VII... Aîmassy-ote» 3, 

MASCOTTE BAR E H R L I C H E M I L 
VI., "Nagvmező-utca 80. 
Tnlajdonosok : F E L D M A X N és S Z A S Z 

Mim margitszigeti 
i g y u e n d é g l f i 

a legjobb pesti konyha 
- I Naponta Radies zenekara játszd 

Wf 1 Tulajdonos Márkus Imre 

S z a k o r v o s i t 
vn., Do!iâny-af,ca 39. Kendal ; 11—1 «s 4—7 éráig. 
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alakították meg. Elnök leíf: Rákosi Jenő, Jó-
kai Mór és Bérezik Árpád ; alelnök Herczeg 
Ferenc és Hubay jenö. 

Váci-u(cai leány. 1. Szigligeti Ede családi 
neve Szathmâry József volt. Mikor színésszé 
lett, Döbrentey Gábor, a Nemzeti Színház 
akkori igazgatója Szigligeti névre keresztelte 
el. 2. Lendvay Lola a Rákosi-iskolát végezte. 
3. Törzs .JenŐ a szinészakadémiát járta. 4. 
Latabár Árpád 1878 szeptember 19-én szüle-
tett Miskolcon. 5. Odry Árpád Budapesten 
született 1878 január 6-án. — Sárgarózsa. Ha 
elvégezte a szinésziskolát, ez még nem je-
lenti azt, hogy most már kész színésznő. 
Előbb még a szinészegyesületben kell vizsgát 
lenni és ha ott kiállotta a versenyt, akkor 
gyakorlatra bocsátják, amelynek eltöltése után 
véglegesitik, — H. Vilma. A szinészaka-
démiát 1864-ben nyitották meg. Az első tan-
folyam végével két növendékét szerződtette a 
Nemzeti Színház, mig 1878-ban 20 növendék 
került a Nemzeti Színház színpadjára. 

H. László. Petőfi Sándor 1841 julius 10-ike 
•iörül lett színésszé Sepsy Károly színigaz-
gatónál Ozorán, Tolnamegyében. \ társulat 
mindössze 6 tagból állt. A midőn felvették a 
társulat kötelékébe, természetesen nagyon 
örült és azt »Levél egy szinészbarátomhoz* 
cimü költeményében meg is örökítette. — V. 
Hona. Petheö Attila a Belvárosi Színház mű-
vésze. Előzőleg a Magyar Színháznál mű-
ködött — Vajdafi. A Balatonon nyaral. — 
Autogramm. Most nem lehet, mert fürdőn 
tartózkodik. — Lethargia. 1. L'gy van. Kellő 
intelligencia nélkül nem lehet a szinipályára 
.épni. 2. A kedves apjának igaza van. Előbb 
végezze el a felsőbb osztályt. 

Férjhez akar menni? Akar nősülni? 
Eérje 204-68 bizalmas kimutathat adatokkal, aroképek-
fieí. DAVEDOVICS, E r z s é b e t - k ö r u t 17. (Cégjelzéstelen 

Sztnhází képrejtvény 
Megfejtési határidő 1920. julius 22. 

HADLIK-TITTLBACH UTÓDA 

SCHWARZ IRMA 
NŐI DIVAT TERME 

TELEFON 37—61. IV., VACZI-UTCA S. I. EM. 

SrHltänssfcai é k s z e r e k e t middmikiné! drá-
g á b b a n ve«z Székely Emii ékszer íz le . ' e . Uudanest , 
Kirá ly-utca 51. T e r e z - t e m p l o m m a l s i e m b c n Cimre 

tessék Hpyelni. T e l e f o n : József :tf. 

Modern párisi S Z É P S É G Á P O L Á S . 
Hajszálak végleges eltávolítás», szemölcsök, ráncok 
6e Összes szépséghibák kezelése. Kozmetikai szerek 
kaphatók. Hegedűs I l o n « kozmetikái intézete, 

Budapest, IX., Ráday-n. 53., 11/8. 

A Z Ú J S Á G .. Telefonon is 
megrendelheti < 
Telefonszámon: József 16—26, József 13—35 

A megfejtést lapunk 1920. 31. szájában 
közöljük. 

A megfejtők között a következő ctjskat 
sorsoljuk ki: 

I. dij : Egy könyv. 
II. dij : Egy arckép. 
III. dij : Egy kotta. 
A Színházi Elet 1920. 27. számában kőzött 

rejtvény helyes megfejtése: Tüzpróba. 
Helyesen fejtették meg 803-an. 
Az I. dijat Rosenberger Gézáné, V., Béla-u, 

4., a II. dijat Merőtelegdy Anna, IX., Lónyay-
utca 7., a III. dijat Gallicza Gyuláné, Rózsa-
domb, Tulipán-utcza 17. nyerték el. 

A szerkesztésért felelős : INCZE SÁNDOR 

Gl modern clpőti j x f l ié 
Legújabb 

Újvári sláger 
hanglemezen. 

Vegye meg 
hajölakarmnlafnf. 

K Z K E R F E K E T E N I H Á I I Y 
gramofon osztályában, 

Budapest, József-körút 9 
Poloskairtásnál 

legmegbízhatóbb 
józseMió-öö D I T R I C H S T E I N 

WTO5".aie!í Tháü a, múlutézet kő- és Könyvnyomda rt.-nál Budapest V., Csín y-a. 12— H. 






