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Egy kicsit szokatlan dolog nekem, hogy 
a diszszónok ünnepi pózában beszéljek 
a Színházi Elet olvasóihoz és igy mond-
jak egy pár jó szót jóbarátomról. Hajó 
Sándorról, aki mindenek között talán leg-
jobban érzi, mennyire nem nekem való 
föladat ez. Mégis örömmel vállaltam, 
nemcsak azért, mert jól esik Hajóról be-
szélnem, hanem azért is, mert végre 
va lahá ra irhatok ebbe az ú jságba, mely-
nek szerkesztője és olvasóközönsége 
annyiszor volt kedves és jó hozzám. 
Szeretném valahogyan meghálálni ezt a 
sok kedvességet és nagyon boldog leszek, 
ha ezzel a kis cikkel valami keveset 
törleszthetek nagy adósságomból . Azt is 
szeretném, ha ezt a kis cikket nem néz-
nék többnek baráti kézszoritásr.ál. Ha jó 
Sándort is arra kérem, fogadja el a n n a k 
és ne ütközzön meg azon, hogy véletle-
nül éppen akkor kinálom meg vele. 
amikor ui sikere révén mindenfelé ün-
neplik. Hiszen magam is é rzem: szebb 
és férfiasabb let! volna olyankor meg-
szóla lnom; amikor egy bukás fájdalmait 
kell a szerzqvel testvéri szeretetben meg-
osztani. De ki tudja, meddig kell egy 
bukásra várni ? Azonkívül pedig a ba-
ráti hűség kipróbálásának van más 
módja is, nemcsak az, hogy az ember 
erre a célra egy rossz darabot irjon. 

Ha jó Sándorról való véleményemet 
nem színpadi sikereiből szűrtem le, ben-
nem élt az már akkor is, mikor még 
egyetlenegy darabjá t sem láttam. Ismer 
tem szándékai t és törekvéseit, megtisztelt 
azzal, hogy elmondta nekem terveit és 
gondolatait, láltam nagyszerű iparkodá-
sát, bálorságát a rossz napokban , sze-
rénységét a jókban, láttam gőgjét, mely-
lye! elzárkózott minden kicsinyességtől, 
e férfias erények révén szerettem meg a 

kitűnő emberi, akiben könnyű volt meg-
sejteni a kitűnő írót Amikor Írásaival meg-
ismerkedtem, láttam, hogy irói erényei 
nem kevésbé értékesek, valamennyi kö-
zött a legszebb': az a tisztelet, amellyel 
mestersége iránt viseltetik, az az ünnepi 
megilletődés, mellyel a tollat a kezébe 
veszi. Szent az alkotás pillanata; aki ezt 
nem érzi, nem igazi iró. Itt válik ketté 
összetalálkozhatat lanul az iparos és a 
költő utja. Ha jó a költők útját jár ja . 

Nem én találtam ki, hogy az irói munka 
legpontosabb értékmérője az a szándék , 
amellyel Íródott. A kri t ikusnak minden 
m á s előtt azt kell megállapítania, mit 
akart az iró és erről a pontról kell néznie 
az irót is, munká já t is. Ha igy néz-
zük Hajót, mindnyá junknak meg kell 
egyeznünk a b b a n , hogy a magyar d r á ' 
mai rodalomnak nemcsak legtehetsége-
sebb, de legbecsületesebb és legtisztább 
kezű- munkása i közé tartozik. Minden 
egyes d a r a b j á b a n uj és merész problé-
mát vet föl és a n n a k megoldására ko-
rán sem választ ja a legkönnyebb es 
legkénvelmesebb módot, a meglepő kér-
désre meglepő feleletet is iparkodik adni . 
Hogy ez nem mindig sikerül neki, az 
természetes, de hogy minden u j da rab-
j ában csökönyösen megint csak a maga 
igazát akar ja kiverekedni, megint csak 
a maga módján , a maga eszközeivel 
iparkodik meggyőzni és legyőzni minden 
iró legkedvesebb ellenségét a közönsé-
get : ez a megnemtántorodása , megnem-
alkuvása , irói hitéhez való hűsége, hogy 
valami ,/iagyon szépet m o n d j a k : ez a 
Henry Becque-izmusa sokkal vonzóbbá 
és becsesebbé teszi számomra biztos 
sikerről biztos sikerre száguldó sok m á s 
Írónál. 

Azzal a fölkészültséggel, amellyel 
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Hajó a sz ínpadra megy, máris a kézenfekvő 
sikerek vi lágbajnoka lehetne. De Ha jó 
nem alkuszik, választékos Ízlése, folyton 
kutató és fejlődő elméje megveti a meg-
szokottat, a kinálkozót, a készet. Ami-
kor a költészet szentélyébe lép, kevesli 
ezt az olcsó áldozatot, a legdrágábbat , 
a legszebbet keresi. És mi lehet az em-
bernek szebb, saját m a g á n á l ? A költő, 

GOMBASZÖGI FRIDA 
Vígszínház: A pletyka 

(L 'bor i felvétele 
Schwartz Irma kreációja) 

a legkisebb és a legnagyobb, mindig és 
mindenütt ennenmagát aka r j a adni, men-
nél gazdagabban , mennél tökéléteseb-
ben, a szivét, a vérét, az életét: vegyé-
tek, ez vagyok é n ! Ezt látom, ezt tu-
dom, fogadjátok szívesen, örüljetek neki 
vagy sírjatok és mondjátok, hogy iga-
zam van, amikor igy cselekedtem 

H a j ó Sándor köllő, költő minden eré-
nyével és tévedésével. Írhatott már rossz 
darabot , de értéktelent nem irt és soha-
sem is fog irni, mert minden da rab j ában 
benne van ő maga . És igazáért való 
csüggedetlen, m a k a c s ha rcának a vége 
nem kétséges: győzni fog. Hiszen fegy-
verei mind tökéletesebbek lesznek, rá-
beszélő képessége mind erősebb maga-
megismerése mind érettebb, lelke mind 
gazdagabb . Legújabb sikere után már 
csak legnagyobb sikere következhet . 

Százszor szerencsés költő, aki egy 
gazdag élet kincseivel megrakodva, biz-
tosan száll föl fan táz iá jának tarka felhő-
vi lágába és félelmetes magasságokból 
az érett bölcseség nyugodtságával néz 
le a lent küzködő hangyákra . Érti a 
m a d a r a k szavát, a szél zúgását , a csil-
lagoknak nincs s zámára titkuk, a dzsinek 
hódolattal köszöntik, az elhunylak szel-
lemével társalog, ő maga is szellem már, 
a halhatat lanságtól mér csak a halál 
válasz t ja el. Mind kevesebb lesz az, 
amit a földről magáva l vitt, derűsen és 
boldogan dobá l j a el a mindenféle hiv-
ságok ballasztját, hogy anná l magasabbra 
röpülhessen. Lehámlik róla minden hiú-
ság, minden önösség. szeretete az egész 
világot melengeti, magához öleli a jókat 
és megbocsát a gonoszoknak. Isten ezt 
a költőt a maga képére teremtette. 

Százszor szerencsés ez a költő, de az 
én szeretetemhez és megértésemhez kö-
ze lebb áll az a másik, aki nem élő szobra 
ennenmagának , h a n e m még mindég a 
b izonyta lanság földi utait j á r ja és forró 
nyugtalansággal , el nem fáradó kitartás-
sal keresi az egye'len igazi utat : amelyet 
a költő szépnek láthat : azt, amely a 
m a g a s b a visz. 

A Pletyka 
Hogy megváltozik a helyzet sokszor 
holnapra máról : 
azelőtt a pletyka beszélt az emberekről, 
most az emberek a „Pletyká"-ról. 

SZENES EMBER 



A premier felvonásközében kiáll a függöny 
ele egy frakkos ur : Hajó Sándor. Nem is a 
függöny elé állott különben, hanem benn 
maradt a színpadon a főszereplőkkel. Olt 
állt a penzió halljában Soós ur és Gitta asz-
szony társaságában. És ahogy az ember el-
nézte ezt a kedves, kitűnő, szőke urat, végig-
gondolta Hajó színpadi múltját. A „Holnap"-
pal kezdődött a dolog, amely azt a vakmerő 
dolgot követte el, hogy négy emberrel ját-
szatott végig három erős felvonást, minden 
segítő mellékszereplő nélkül. Aztán jött a 
,.Fiuk és lányok" Váradi Ilivel és Gomba-
szögivel és Törzszsel, emlékeznek még a 
hölgyek és urak, milyen szép volt ? Aztán a 
„Délibáb-utca 7", milyen mulatságos volt 
Csortos, mikor éhes volt. Es a „Lakájok" 

.Varsányi Irén nagyszerű alakításával. Aztán 
a „Démonok", még most 
is emlékszik az ember 
Gombaszögi Frida jelene-
leire. Aztán „Az ötven-
éves férfi" a Belvárosi 
Színházban, szegény Kör-
mendy Kaimén ebben a 
nagyszerű szerepben lett 
hirtelen nagy színész, 
halála ' előtt egyetlenegy-
szer. 

Az a szerző, akinek 
mindez a háta mögött van, 
nyugodtan lehetne már 
minden hájjal megkent 
színházi róka, aki az egye-
dül üdvözítő lármás hatás 
után való törtetésében biz-
tos és szántszándékos kéz-
zel alkalmazza a szin-
pndon megtanulható szer-
zői csalafintaságokat. És 
ime itt áll Hajó az uj da-
rabjával. Nem engedett egy 
jottát sem. Céljai előkelők 
eszközei elegánsak és fi-
nomak, modora sima és; 
finom, levegője a kultura, 

A darab eg\ik fő-
alakja Soós ur. Címsze-
replőnek lehetne ne-
vezni : ő a pletyka maga. 

a testeit öltött szaion-rágalom. Hízásnak in-
dult, nem nagyon fiatal, kopasz, békaarcu, 
visszariasztó, kellemetlen, ellenszenves va-
laki, az embernek az az érzése, hogy ennek a 
Soósnak mindig nedves és hideg a keze. 
Még nincs a színpadon, de már róla van 
szó. A penzió halljában a legjobb karosszék 
az övé, a téma ő, mindenki tőle fél. min-
denki az ő rémitő nyelvétől való félelem 
szerint igazodik. Mindenkiül mindent tud, 
nagyon lehet félni tőle. Ezt az alakot Feny-
vessi játssza impozáns erővel, jellemző kész-
séggel és akkora színészi felkészültséggel, 
hogy az ember még színházon kivül is tap-
solni szeretne neki, ha rágondol. 

Egyszóval mindenki fél a pl?tyka-ember-
től. Fél a kis medika, aki beleszeretett a 
professzorába, a nőgyógyászati tankönyv 

GOMBASZÖGI FRIDA és GÁCH LILLA 
Vígszínház: „PLETYKA" 

(La bori felvétele) 

A 
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Írójába, de itt a penzióban egy kicsit flörtöl 
egy kitűnő, vállas, izmos sportfiuval, aki 
nag\on hangos gavallér és hires atléta. De 

, mikor ez felelősségre akarja vonni a plety-
káért « krokodilt, — igy hivják Soóst a ret-
tegői — a krokodil megmutat neki egy név-
jegyet: u névjegyen egy hölgy neve áll. Mert 
titokban az atléta is vőlegény és nem csi-
nálhat botrányt, mert akkor komprommit-
tálná a menyasszonyét (A medikát a nagyon 
tehetsége* és finom Gách Lilla játssza, aki 

GOMBASZÖGI ELLA 
Vigszirfház: „PLETYKA" 

(Labori felvétele) 

nagy karriert fog csinálni, az atlétát pedis: a 
kellemes és kitűnő Zátony Kálmán.) To-
vábbá retteg a krokodiltól a bánatos özvegy, 
aki férje után való nagy bánatát nagyon 
szeretné Virág Virgil, a précieux droguista 
vékony vállain kisírni. De mindaketten Plató 
határain belül- maradnak, mert a krokodil 
páni rettegéssel tölti el őket. (Az özvegyet • 
Pallai Rózsi játssza közvetlen, kedves hu-
morral, a droguista figurájából pedig a nagy-
szerű Hajdú József elragadóan mulatságos 
alakot csinál.) És retteg az a kacér, csinos, 
mama is, akinek már nagy lán>a van, 
azonkívül egy kis flörtje van egy ame-
rikai úrral, de a flört a krokodélus miatt re-
ménytelen. (A mama a fess, érdekes Thurzó 
Elvira, a kis bakfis Forgács Anna, az ame-
rikai a jóizü Bárdi Ödön) Sőt meg a pin-
cér is fél tőle, mert Sóós tudja, hogy a pin-
cér meg a kis szobalány . . . satöbbi. (A 
pincér a nagyon talentumos Dénes György, 
a szobalány a helyes kis Panyi Mária ) 

Ez a panzió kis társadalma, ebben a vi-
lágban ur és mester a pletyka ember. És 
mint mesternek illik, tanítványa is van itt : 
SaroMa a szerkesztőségi gyorsiró-kisasszony, 
aki igen nagy rátermettséggel tanulja meste-
rétől a l'art pourt l'art emberszólás nagy 

GOMBASZÖGI FRIDA 
Vígszínház: „PLETYKV 

(Labori felvétele, Schwartz Irma kreációja) 
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művészetét. (Gombaszögi Ella kitűnő alakot 
csinál belőle, csupa humor, közvetlenség és 
ötlet.) ' 

Ebbe a társaságba csöppen bele egy uj 
lakó. Vendég jön a 7-es számú szobába. 
Szép, elegáns, nagyszerű, érdekes. — de nem 
tudni róla semmit. A bejelentő lapon semmit 
mondó leánynéven szerepel, lehet eppen ugy 
a legtisztább hajadon, mint a legelvetemül-
tebb kalandornő. És ugy is viselkedik, mint 
akiről mindakettőt el lehet hinni. Ez az ér-
dekes nő a darab női főalakji. Gombaszöyi 
Frida játsza és pedig ugy, 
hogy a szerző nem is 
almodhatott különbet. Tud 
kedves lenni, bátor, szem-
telen, szerény, naiv, go-
nosz, érdekes, forró, okos, 
elragadó, elmés, mámo-
ros : ahogy tetszik, min-
dent végigcsinál egy nagy 
egyéniség mindennek tar-
talmat adó gazdagságával, 
egy varazslatos asszonyi 
megjelenés minden meg-
ejtő erejével. 

A furcsa nő összetalál-
kozik a krokodillal. Ô nem 
fél tőle, érdekesnek és 
mulatságosnak találja. Dis-
kurálnak, diskurálnak és 
egyszerre csak jóbarátok 
es szövetségesek. Az asz-
szonynak — hogy miért, 
még nem tudni — szük-
sége van arra, hogy kom-
promittálja magát, a férfi 
pedig mohón kap az al-
kalmon, hogy egy ilyen 
viszony látszata érdekessé 
tegye a nők előtt, akik 
eddig csak keserűséget 
okoztak neki- Szövetséget 
kötnek tehát : a világ előtf 
súlyosan kompromittálni 
fogják egymást, négyszem-
közt még egymás kezét 
sem fogják megfogni. Es-
tére el is mennek az ope-
rába. Olt ma Szamóczay 
Lilla, a hires démon, fog 
énekelni. Ennek a névnek 
az említésére Gitta — igy 
hivják az uj jövevényt — 
hirtelen nagyon izgatr tt 
lesz. 

Soós nem veszi észre, 
hogy miért lesz izgatott. 
De mi észrevesszük. Csak; 
figyelni kell Gittát, mikor" 
Soós elmondja a legújabb' 
pletykát Szamóczay Lillá-
ról Es Soós, a mester, a 
nagy és klasszikus ember-

szóló, elkezdi a pletykát : dr. !.. -V, egv hírneves 
ügyvéd, nagy vedobeszédrt mondott, a hall-
gatóság soialban ott volt a művésznő is. 
Tárgyalás után esett az eső, a művésznőnek 
nem volt kocsija, az ügyvédnek volt, isme-
retség, meghívás és mikor a művésznő a 
korzón sétál zenebarátjával, a herceggel, a 
Ms kutyája meglátja az ügyvédet, odafut, 
örvendez, csahol. A művésznő zavarba jön, 
az ügyvéd dadog, a herceg szakit. Az ügy-
védnek különben felesége is van, valami 
buta babuska. 

GÁCH LILLA 
Vígszínház: „PLETYKA" 

(Labori felvétele) 
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— Buta babuska ? — kérdezi Gila. aki iz-
gatottan hallgatta végig a plelykal. És most 
mar tudunk mindent, amit a panzióban nem 
tudnak. Gitta ennek az ügyvédnek a felesége. 
A művésznőiéi szóló pletyka nevetségessé -
tette öt a vilég előtt, most bosszúból ő is 
nevetségessé akarja tenni az urat. Megcsalni, 
nem csalja meg. mert sokkal tisztességesebb 
és jobb, de viszont agyon fogja magát kom-
promitálni, hadd szenvedje végig a férje is, 
amit ő végigszenvedett. 

Mindezt azonban Soós nem ludja. folyatja 
a pletykál. A hallgatóság lelegzelét vissza 
folytva figyel. A krokodil kéjesen, mint eey 
Ínyenc a csemegét, Ízleli és elvezi a saját-
szavait, mondván : 

— Azt mondjak, hogy. . . 
A szeme csillog, a ' hallgatók lihegve és 

éhesen figyelnek. A függöny gyorsan lemegy. 
Ez olyan finom és elmés felvonásvég, amit 
a legjobb francia szerző is megirigyelhet 
Hajótól. 

A második felvonás az operai előadás 
után történik a penzióban. A krokodil és 
Gitta most mér súlyosan kompromitátva van-
nak. . . Micsoda habzsolás ez a penzió la-
kóinak ! Micsoda reménye a felszabadulás-
nak a krokodilus zsarnoksága alól. Izgatot-
tan várják vissza az operából az uj párt, 
hogy most már Soós is kompromittálva legyen 
előttük és fegyvertelenül maradjon. Feszült 
izgalom és várakozás. 

De nem Soós jön, hanem Latabár. a hires 
ügyvéd. Nem nehéz kitalélnunk, mért jött ide. 
Ellenőrizni a feleségét, aki keservében elköl-
tözött hazulról. A penzió lakói azonban nem 
tudják, hogv az uj hölgy, aki ma költözött 
ide, éppen Latabárné. Ök azt hiszik, és tele 
szájjal élvezik és ízlelik az uj pletykát hogy 
Latabár itt fogja fogadni titokban a prima-
donnát" Latabár nem is nagyon tiltakozik a, 
látszat ellen. Ravasz, csavaros eszű ember, 
mindenkinél okosabb. A helyzetet rögtön 
látja : Gitta elment valakivel az Operába, 
akivel szándékosan kompromittálni akarja 
magát, hogy' bosszút álljon. Mi tehát az ő 
dolga? E?A a kompromittálást ellensúlyozni, 
kibeszélni, hatástalanná tenni. Mindjárt meg 
is kezdi. Azzal az ürüggyel, hoay egyedül 
szeretné fogadni itt a művésznőt, mindenkit 
eltávolít a hallból. Aztán maga is visszavo-
nul és vár. Tariay Frigyes pompásan játsza 
ezt a figurát, szeretetreméltó, kedves, közvet-
len, mint mindig. 

A krokodil és a kis kanári meg is érkez-
nek. Kissé csalódnak, hogy nincs itt senki és 
így néni adhatnak anyagot a pletykának. De 
jó kedvük van. Isznak. Az operai este és a 
finom bor felvillanyozza és felfokozza őket, 
A folyosón óvatos árnyak imbolyognak : ezek 
leskelődök. Nagvon helyes, éppen ez kell ne-
kik. Soós nekilát, hogy kompromittálja az 
asszonyt. Elkezdi főzni amúgy istenigazában 
forró svádával, elszánt férfias hévvel bolon-

SITTKEY IRÉN THURZÓ ELVIRA ; 
Vigs/irhéz: „Pletyka" Vigszinház : „Pletyka" 

íLabori felvétçle) (Labori felvételei 



ditó, gyönyörű dolgokat mond neki, ugy hogy 
Gitta komolyan meg van sértve, mikor hir-
telen rájön, hogy Soós csak színészkedett : 
játszott a leskelődök számára. Jobban esett 
volna az asszonynak, ha Soós őszintén 
mondja ezeket. És megint isznak és Soós 
tovább szaval és szaval és egyszer csak 
megrendülve e6zmél önmagára. 

— Szent Isten, hiszen amit én itt beszélek 
az igaz ! 

Nagy baj van. A pletyka-hős, az utálatos 
emberszóló, a kegyetlen, gonosz, szennyes 
turkáló ebben az éjszakai órában, emellett 
az asszony mellett megtalálta a szivét. És 
most egy kettős következik, valóságos duett 
a belőle kizengő muzsikával : erről az undok 
férfi-bestiáról kiderül, hogy egy fájó, szen-
vedő, elkeseredett valaki, egy lábon járó fáj-
dalom és vagy, egy talpig férfi. És az asz-
szony is fáj és keserű és szenved és mind-
aketten gyűlölik és tüzesen irigylik a boldo-
gokat, büszkéket, fölényeseket. A férfi ott he-
ver a lépcsőn az asszony lábái.ál, egymásra 
találtak a megalázottságban, a kinevetettség-
ben, a fájdalomban, — mi következhetik itt ? 
A férfi forrón és dühösen és emésztő vágy-
gyal követeli a mesváltó csókot. És ekkor az 
asszony megrendül. A férfi irgalomért rimán-
kodott hözzá, most ő kér irgalmat; 

— Én csak egy szegény, szegény kis tisz-
tességes asszonv vagyok. 

A játék tulment a határon. Az asszony 
riadtan menekül az idegen csók elöl, a férfi 
most már a boldogság és felmagasztaltatás 
után való őrült vágtában erőszakos és bru-
tális kezd lenni. De Gitta nem adhat neki 
ennyit. Cs'ik a látszatot adhatja. Azt viszont 
annál szivesebben, mert éppen azt akarja : 
szenvedjen á nevetségesség, a megcsalatott-
ság átka alatt a férje is. Soós be fog menni 
a 7-es számú szobába. 

Most Latabár lép a tettek terére. Egy rö-
vid kettős jelenet következik az asszony és 
a férje között. Nem fojtogatás, nem revolver, 
még csak nem is válás. Latabár ur éles eszű 
fiskális, aki bele lát minden helyzet veséjébe, 
azonfelül kicsit hazárd ember : tud reszkí-
rozni is, ha kell. Gitta csak fogadja szobájá-
ban éjfélkor Soóst. ő ismeri Gittát. Gitta őt 
nem fogja megcsalni. 

— Mig Te, odafenn tönkre akarod tenni az 
én becsületemet, én addig idelenn megmen-
tem a liedet. 

HAJDÚ JÓZSEF 
Vígszínház : „Pletyka" 

(.Rockel és KauHch fely.) 

FORGÁCH ANNA 
Vígszínház : „Pletyka" 

iLabori felvétele) 



A függöny legördül. És a néző drukkol 
egy kicsit- Egy asszonyban sohasem kell túl-
ságosán bízni. Mit lehet tudni : ez a Soós, 
amilyen utálatos féreg volt o dolgok elején, 
most érdekes és féifias valaki lett előttünk. 
A harmadik felvonás aztán megnyugtat : 
nem történt semmi baj. 

Már tudniillik Latabárra nézve. Mert bi-
zony szegény Soós szénája nagyon rosszul 
áll. Mindenki tudja, hogy benn volt a Gitta 
szobájában, most neki is vaj van a fején. 
Csak nagy erőfeszítéssel tud kizsarolni egy 
kis fölényt. Mert azért ő jól van értesülve az 
éjszaka történtekről : a droguista benn volt 
az özvegy szobájában, a medika fogadta az 
atléta látogatását, a kacér mama pedig az 
amerikait ajándékozta meg bizalmával. 
S lEzekkel még csak elboldogul valahogy, de 
a".fiskális eszén nehéz tuljámi. A fiskális 
roppant ügyesen ugy bogozza a dolgokat, 
hogy Sarolta, akinek Soós nevében virágot 
küld, maga kénytelen tele szájjal pletykázni 
jobbra-balra, hogy Gitta tisztességes asszony. 
Gitta tehát megbukott, nem sikerült magát 
még kompromitálni sem. Nagyon ügyesen és 
ravaszul elintéződik minden, de Latabár sem 
soká örül a fölényének, mert Soós kideríti, 
hogy a herceg eljegyezte a művésznőt és 
Latabár csak arra való eszköz volt a juü-
vésznő kezében, hogy ezt az eljegyzést a 
féltékeny hercegből kizsarolja. 

Soós nem hagyja magát, ő nem marad 
alul. És mikor fölényét nagy veszély fenye. 

geti, mert a droguista eljegyzi az özvegyet, 
az atléta eljegyzi a medikát, még a pincér 
is eljegyzi a szobalányt és igv minden fegy-
vert kivesznek a kezéből és ki fogjak ne-
vetni, mint póruljárt trubadúrt, — egysze-
rűen eljegyzi Saroltát. Vége a darabnak. 

Finom darab, elmés, érdekes, előkelő. 
Igazi szülötte a Hajó Sándor tehetségének 
A színház kitűnő előadást ad hozzá, amely 
fölött ott érezzük őrködni Jób Dániel biztos 
kezét, éles Ítéletét és tévedhetetlen ízlését, A 
színpad gyönyörű. Ez volt első debüje a 
Vígszínház uj díszlettervezőjének. Málnai 
Bélának és az a hall, amelyben mindahárom 
felvonás játszik, még a Vígszínház elké-
nyesztetett közönségét is meglepi. Monumen-
tális, szép, hatálmas díszlet ez, külön meleg 
tapsot érdemel. 

Hajó Sándor a Pletykát jogos büszkeség-
gel Írhatja abba a sorba, ahol eddigi darab-
jainak cime szerepelt. 

A közeljövő zenéje 
A direktor felsóhajt : 
ez a színész teljesen kifosztott. 
Tudják milyen gázsit kap ? 
Ruhát kvártélyt és kosztot. 

SZENES EMBER 

Rákosi Jenő modelt ül Marich Romeo festőművésznek 



Egy örüli rafsianár aj Apolló Kabaréban 
A rajztanárt Gaál Pálnak hívják és nem 

is őrült tulajdonképen. Egy szegény rajztanár 
csupán, akinek az élet még semmi gyönyö-
rűséget nem adott, egy szürke, szomorú em-
ber, aki egyszer ráeszmél arra, hogy neki 
sokkal szebben kellene élni, mint ahogyan 
a felesége. Jámbor Irma mellett tengődik. És 
Gaál Pál egyszer, Isten tudja mért, elveszti 
az eszét. Amikor a régen kötött polgári há-
zasság után a templomban megeskették fele-
ségével, kitör belőle minden keserűség, meg-
tagadja a hűségesküt és a pap kérdésére : 
„akarod-e feleségül Jámbor Irmát?" hangos 
tiltakozással feleli : 

— Nem az árgyélusát ! Nem akarom I 
És rohan ki a templamból, egyenesen a 

pályaudvarra, onnan pedig Pestre, a legjobb 
barátjához. Csorvaynak hivják a barátot, aki 
esti tizenegy órakor nem örül túlságosan a 
váratlan szerencsének. Annál is inkább, mert 
a másik szobában egy elbujtatott hölgy vára-
kozik rá Irén, a pesti asszony, kihallgatja a 

beszélgetést a függöny mögül és amiko-
Gaál Pal az izgalomtól, meg a fáradtságtól 
elszunnyad, előlopódzik, hogy egy nagyszerű 
komédiát játsszon végig. Elhiteti a rajztanár-
ral, hogy ő a „Nusi" akivei egész este együtt 
mulatott. Gaál Pálnak nem sok kell. Elbódul 
a pesti parfümtől, az első nagy világi nőtől, 
fölzeng benne minden eltemetett régi végy 
és sóvárogva követeli a nőtől soha el nem 
csókolt csókjait. Már már komolyra fordul a 
játék, mikor1 megérkezik Jámbor Irma . . . . 
Egy félórás dorgatórium és a rajztanár is-
mét a csendes régi Gaál Pál. Csak néz maga 
elé, aztán sírva borul az asztalra. És már 
megy is Jámbor Irmával, a templomba es-
küdni. Harmadszor. De aztán „senki többet." 

Ez a rövid meséje Liptai Imre „Harmad-
szor" cimü t egyfelvonásosénak, amely az 
Apolló Kabaré uj műsorának a fő attrakciója. 
Valóban irodalmi értékű ez az egyfelvoná-
sos, megkapóan hangulatos, amellett az egé-
szet valami kedves, mély humor aranyozza 

Újvári, Hercegh, Molnár, Faragó Sári, Fekete, Rittka 
Apolló kabaré : „UtleVélhivatal" 

(Röckel és Kaulich felvétele) 
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be. És elsőraguak benne a színészek, Berky 
Lili (Jámbor Irma) és Haraszthy Mici (Irén) 
Hercegh Jenő, aki a rajztanár alakjaból me-
leg, megható figurát csinál. 

Terjedelemben és irói qualitésokban is 
egyik vezető darabja a műsornak az „Ada-
gio" cimü dráma. Egy öreg szabóról szól, 
aki muzsikusnak készült fiatalkorában, amig 
az élet meg nem törte és más pályába nem 
kényszeritette. Tehetsége folytatódik a fiában. 
A kis hegedűművész már hangversenyt is 
ad, amelyre mindenki elmegy, csak éppen 
az öreg szabó nem. ő t nem engedik. „Úgy-
sem ért hozzá, maradjon itthon varrni" — 
mondja a feleség. És senki sem tudja, hogy 
mialatt a fiu hegedül, az apa reszkető kéz-
zel és könnyes szemmel játssza otthon az 
„Adagiot" . . . Egy élet tragikuma van össze-
sűrítve a negyedórás kis jelenetben, amely-
nek a főszerepét brilliáhsan jálssza meg 
Rózsahegyi Kálmán. Minden szava, minden 
gesztusa a legmélyebb lélekrajz, íregfogja a 
sziveket. Partnerei közül Szentiványi, Győri 
Matild, Homoki Paula, Kovács Marcsa ügye-
sen játszanak. 

A szokásos tréfák is a legjavából valók. 
A vizumszerzés borzalmait persuflálja Bé-
keffy László blüettje az „ Utleuélhiuatalban". 
Hercegh Jenő, Ujoáry, Faragó Sári, Molnár, 
Rittka, Fekete éneklik végig a blüett mókás 

dalait. Másik tréfája Békeffynek „Jaj az a 
Színházi Élet" és a szerző Faragó Sárival^ 
adja elő. Arról szól a vidám kis darab, hogy 
milyen sok bosszúságot szerez a férjnek a 
„Színházi Élet". A felesége avval öli, hogy 
adjon fát és szenet a színészeknek, akik 
mint az a „Színházi Éíef'-ben olvasható 
fáznak. A férj végül őrjöngve akarja szám-
űzni a lapot, mikor belép a mosogatólány és 
hetvenkét korona előleget kér. 

— Minek az magának édes jó fiam ? kérdi 
a férj. 

— Elő akarok fizetni nagyságos ur a „Szín-
házi Életre" I 

Persze a ház ura mérgében megpukkad. 
Derültség kiséri a Magyar-amerkai áru-

forgalmi r. t." cimü kis bohózatot is, melyet 
uj szerző tluck András irt. 

A magánszámok között ezúttal is egész, 
sereg sláger akad. Megrázóan szép a „Vén 
cigány", Vörösmarty verse, amelyet Chorin 
Géza zenéjével Gózon Gyula ad elő drámai 
erővel. Berky Lili különösen Somlyó Zoltán 
és Nádor Mihály „Feledd el őt" cimü finom 
és halk chansonjával arat sikert. Szöllősy 
Rózsi egy negy opera nyitányára irott kuplé-
ján kivül Losonczy Dezső scenirozott dalát 
(.Tükör előtt") adja elő. Békeffy László szín-
házi dolgokról konferál, míg Mihályi Milcsi 
két kedves bakfisnótát énekel. 

HERCEGH JENŐ, HARASZTHY MICI, SZENTIVÁNYI KÁLMÁN 
Apolló Kabaré : „Harmadszor" (Rockel és Kaulich felv.) 
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Huss gyöngyszem ... 
Nádor Aíiöály — az 
Ofíenbacl» muzsikájáról 

— Nem értek én a beszédhez, — igy 
kezdte az intervjut Nádor Mihály, mikor meg-
kértük, hogy nyilatkozzon az „Offenbach" 
muzsikájáról. És szerényen állt ott a pöfé-
kelő zenészek között, féltizenegy órakor, a 
próba tízperces szünetében. Olyan szerényen 
és egyszerűen, mintha csak alig lenne va-
lami köze ahhoz az újdonsághoz, amely 
napról-napra impozánsabban bontakozik ki 
délelőttönkint a Király Szifiház színpadán. 
Jövő hét szerdáján, tehát alig néhány nap 
múlva lesz az „Offenbach" premierje. Nem 
értenénk a nagy titkolódzást, ha nem tud-
nánk, hogy minden nagy operettszenzációt 
hét lakat alatt őriznek, a premier napjáig. 
Már pedig, hogy az „Offenbach" szenzáció 
lesz, az egyszer bizonyos ! 

— Nem értek én a beszédhez — mondja 
még egyszer Nádor Mihály, — készülőfélben 
levő dolgokról pláne nem szeretek disku-
rálni. De az „Offenbach" olyan szívbeli ügyem, 
hogy róla szívesen mondom el azt, amit el 
lehet mondani. Mert nem mindent lehet. Azt 
például, hogy az operettnek ezt vagy azt 
a számát melyik Offenbach-darabból szed-
tem ki, igazán nem vagyok hajlandó elárulni. 
Hogyisne, hiszen ez a meglepetés I Tulajdon-
képpen mindössze husz nagy áriát vettem 
át a nagy francia müveiből, a finálék meló-
diáit és motívumait nem számítva. Mind a 
husz szám csupa gyöngyszem ; Offenbach 
szerzeményeinek legszebb darabjai. Lesznek 
köztük olyanok, amelyek széles e világon 
ismertek, lesznek viszont egész ismeretlenek, 
amelyeket most fog a közönség bizonyára 
őszinte örömmel fölfedezni. 

— A partitura összeállítását a nyáron " 
kezdtem meg és az ősszel lettem készen 
vele. Offenbach csaknem minden daljátékát 
átböngésztem', már tudniillik azt az ötven, 
hatvan darabot, amely kottakiadásban is meg-
jelent. Mondhatom, az átkomponálás mun-
kája alatt többször fogott el a csodálat, mi-
lyen nagy volt ez az ember, micsoda óriás ! 
Melódiáiból, amelyeket kiaknázatlanul hagy 
elfutni, száz mai méretű operett kitelne. 

— Egész csomó nagystílű és súlyos ének-
tudást igénylő számmal van tele a parti-
tura. Az első felvonás zenei anyagát főleg 

három duelt teszi ki. Rátkai Mártonnak 
Péchy Erzsivel, Lábass Jucival, Abonyí 
Maíianrieval való énekszáma. A második 
fevonásban feltűnést fog kelteni elsősorban 
Nádor és Abony.i Marianne duettja, amely-
ben egy régi jóismerőst üdvözölhetnek majd 
a hallgatók. Aztán elsőrangú szám Rátkai 
és Lábass Juci indulója a prateri bandáról. 
Rátkainak még Péchy Erzsivel van egy kel-
tőse, amelyben az egész Szép Helenát végig-
játsszék. A második felv\j nás hozza ezenkí-
vül a hires kánkánt is, amelyet Offenbach 
énekel és táncol el. A harmadik felvonás 
nagy zenei jelenete : Offenbach haldoklása. 
Itt a haldokló zeneszerző végigálmodja még-
egyszer egész' életét. Megjelenik előtte Hor-
tensia (Lábass Juci) mint Gerolstein! nagy-
hercegnő és elénekli a hires „Vedd ezt a 
kardot..." kezdetű áriát. Aztán Eugénia (Péchy 
Erzsi) jön, aki a Szép Helénából adja elő 
Vénusz imáját. Végül Herrrçine (Abonyi Ma-
rianne,) a Barcarollát énekli el, amelynek 
hangjai mellett aztán meghal Offenbach. 

NÉMETH JULISKA és ILOSVAY RÓZSI 
a Színházi Élet boltja előtt, autogramm-

délelőtt után 
(Diskay felvétele) 



Már Rus Emilia uj sszerepéröl 
A Magyar Színház soron következő ujdon-

saga Echegeray egyik drámája, amelynek 
•címszerepét P. Márkus Emilia asszony vál-
lalta. Az újdonság cime : Az utolsó csók. 

Már próbálják is a darabot Tarnai Ernő 
rendezésével. A főszerepeket Márkus Emi-
lián kívül a színház legválogatottabb erői 
játsszák: T. Forrai Rózán, T, Oláh Bö.-kén, 
Törzs Jenőn, Vágó Bélán, Tarnai Ernőn és 
Maklárin kivül a kis Csendőr Etus is fontos 
szerepet látszik. 

Felkerestük Márkus Emiliát az egyik pró-
bán és megkértük, mondja el, milyen az uj 
szerepe? A művésznő ezeket mondotta : 

— Szerepem egyik legszebb női alakja, 
amelyet eddig költő fantáziája alkotott. Eche-
geraynak minden darabjában én játszottam 
a Nemzeti Színházban a főszerepet, de ilyet 
még egyet sem. Minden van ebben a sze-
repben, ami különösen kiemeli a sablonos 
Irámahősnők közül. Főképpen a mélysége. 

DÉNES OSZKÁR 
a Corvin filmgyár tagja, aki legutóbb a 

„Little Fox" egyik főszerepében 
aratott sikert 

nőiessége, színgazdagsága és excentrikussága 
tetszik nagyon nekem. Egy nagyon gazdag 
spanyol vállalkozó feleségét játszom, akinek 
az ura állandóan külföldön jár üzleti ügyek-
ben. Az asszony egyedül van — azaz ter-
mészetesen nem sokáig van egyedül. Az 
egész darab levegője a lángoló, szinte for-
rongó szerelem ; a spanyol temperamentum 
és a spanyol drámai hajlam túlfűtött csapon-
gása. Minden szerepemnek örülni szoktam, 
mert minden uj feladatnál hallatlanul izgat 
az alkotás láza, de ilyen nagyon még soha-
sem voltam kíváncsi önmagamra. Órák hosz-
szat elgondolkozom ezen az alakon, fara-
gom, festem, épitem, harcolok vele, hogy 
bele lássak a lelkébe. Mert a lelkét kell 
látni az alaknak, amit színpadra viszünk, 
máskép az alakítás giccs. 

Nagyon örvendek a szereposztásnak, amely 
valóban elsőrangú, különösen örülök, hogy 
Forrai Róza is benne van a darabban. Rég-
óla igen nagyra becsülöm. Közvetlen part-
nereim Törzs és Tarnai. Törzsíaz uj szere-
lem, Tarnai a régi, a férj. Mind a kettő 
nagyszerű szerep és mind a két színész 
nagyszerű lesz. Egyébként ebben az elő-
adásban — szerény magamról nem beszé-
lek — azt hiszem, mindenki nagyszerű lesz. 

Ezeket mondotta Márkus Emmi rajongás-
sal és lelkesedve, mint egy . szininövendék 
az első szerepe előtt. Mellette állott a férje 
és amikor feleségét színpadra hivta a vég-
szó, ő folytatta a dicséretet a darabról. Azt 
mondta : 

— A feleségem tegnap este otthon . elkez-
dett beszélgetni a szerepéről. A beszélgetés 
ma reggel félnégyig tartott. 

A u t o g r a m m - d é l e l ő t t 

Vasárnap , november 2 f -én , délelőtt 
Va 12 órakor lesz a Színházi Elet legkö-
zelebbi autógramm délelőttje, amelyen 
a mozipublikum két kedvence : 

Lóth IIa és 
Pe t rov ich Szve t i sz l áv 

a d n a k autogrammot a „Színházi Élet" 
bo l t jában (Erzsébet-körut 29.) 



mulatót. De próbálni szép lassan 
próbálnak már. Hosszú hetekig fog-
ják is próbálni. 

— Mikor volt az első próba ? 
—- Kedden délelőtt tartották meg 

az olvasópróbát. Molnár maga ol-
vasta fel a darabot a színészeknek. 
Igy kezdte a felolvasást: „Hattyú, 
vígjáték három felvonásban." 

— Kik játszanak benne ? 
— A hattyút, aki nem más, mint 

egy férjhezadó hercegnő, Varsányi 
írén játssza. A fiatal tanárt, aki 
a hercegnő famíliájánál nevelő, 
Csortos Gyula. A trónörököst, aki 
elveszi a hercegnőt, Tanay Frigyes. 
A hercegnő öreg nagybátyját He. 

KUNOSSY ELLA 
A legszebb karrierek 

azok, amelyek nem fok-
ról-fokra haladnak lassú 
biztonsággal, hanem egy-
szerre több lépcsőfokot 
ugranak át. Lentről egész 
magasra. 

A külföldre kerülő ma-
gyar nők csinálnak rende-
sen ilyen karriereket Mint 
például Kunossy Ella, aki 
egyszerűen elszerződött 
Párisba. 

A magyar művésznő 
most már másfél éve van 
kinn a francia főváros-
ban. A legjobb filmvélla-
latoknál dolgozik és igen 
kereseti francia moziszi-
nésznő, azonkívül pedig 
tagja és egyik starja Pá-
ris legnagyobb revü-szín-
házának, a Casino de Pa-
risnak. A legutóbbi revü-
ben egy pompás negy 
táncszáma van például, 
partnere Monsieur Wil-
son, a híres párisi Tangó-
király, aki nálunk sem 
ismeretlen : a háború elölt 
vendégszerepelt egyszer a 
Fővárosi Orfeumban. 

Nem lehetetlen, hogy a 
párisi magyar művésznő 
nemsokára hazakerül. — 
Egyik pesti operett-szín-
háztól kapott szerződte-
tési ajánlatot, azonkívül 
egyik nagy varieté hivja 
vendégszerepelni partne-
rével, a tangó-királlyal. 

C M H 
L / D J 

INTIM PISTA, hogy mikor lesz már 
Molnár-premier ? 

— Egyhamar nem, mert Molnár a 
Vígszínházban fog következni Hajó 
Sándor után, a Hajó-darab sikere 
pedig jó ideig kitolja a következő be-



gediis Gyula. A hercegnő mamáját, 
mint vendég, Rákosi Szidi. A fensé-
ges vőlegény mamáját Haraszti Her-
min. Egy nagyszerű hopmester-ftgu-
rát játszik Szerémy Zoltán és egy 
adjutánst Hajdh József. 

—j Es mit szóltak a szinészek a 
darabhoz ? 

, — Nem mondhatom meg. Szin-
háiznál nem szeretik, ha előre nagyon 
sok jói beszél valaki a darabról. 

— Es mi a témája ? 
— Csak nem kérdezik komolyan ? 

Hétpecsétes titok. Mindössze annyit 
árulhatok el, hogy Molnár ebben a 
darabban megoldotta a megoldhatat-
lant: nem két főszerepet irt, hanem 
hatot és mind a hat elég nagy ahoz, 
hogy főszerep legyen. A szinészek 
mind hevesen irigylik egymás sze-
repét, de boldogok a maguké miatt. 

— Ki rendezi a darabot ? 
— Természetesen Jób Dániel. 
— Akkor mi őt irigyeljük. Mert 

olvasta a darabot. Magára meg ha-
ragszunk, hogy velünk is titkolódzik. 

— Esküszöm, hogy egy szót sem 

BOGÁR JUCI 
a kaposvári Máthé-kabaré tagja 

beszélek többet a Hattyúról. Beszél-
jünk másról. 

— Jó. Beszéljünk a Hajó-premier-
ről. Nagyon szép közönség volt. Pet-
ráss Sárit is láttuk. És Jeritza Má-
riát is. 

— Előadás után vacsora volt Gom-
baszögi Fridánál. Ott láthattak volna 
aztán hölgykoszorut, ott voltak: Pet-
ráss, Jeritza és az összes Gomba-
nővérek. 

— Micsoda perspektíva egy au-
togramm-gyüjtőnek! Mondja, ki csi-
nálta a Gombaszögi Frida második 
felvonásbeli ruháját ? Azt az ezüst-
ruhát az aranykalászos hímzéssel, 
azt a rokokós formájút? Es honnan 
vették azt az anyagot ? 

— Az anyag Párisból jött, itthon 
ilyesmit nem lehet kapni. A ruhát 
pedig Schwartz Irma csinálta. 

— Büszke lehet rá. Meséljen még 
valami lumpçlàst. 

— Volt egy lumpolás abból az 
alkalomból, hogy Kövér Gyula, a ki-
tűnő piktor, felszentelte uj műtermét 
a Visegrádi-utca 23. számú házban. 
Beöthy László, Beőthyné, Hegedűs 
Gyula, Hegedüsné, Környey és má-
sok voltak ott. Kövér Gyula gitáro-
zott, Környey énekelt. Ezúttal nem 
mondott le. Szebben énekelt, mint ki-
váló kollégája, Burián, de többetisivott, 
mint a társaságban megjegyezték. 

— Még valamit, akkor elengedjük. 
— Elmondok egy kis pletykát Gal-

lai Nándorról, a Revü Színház kitűnő 
komikusáról. Pár napja a színház 
Szerecsen-utcai házában újonnan 
nyílt Parisien Grillben táncol Csatai 
Jankával. Gallai most fiatal apa, kis 
lánya van és másról nem lehet vele 
beszélni. A tulajdonos Deák Elemér 
tehát a Parisien Grill megnyitásán 
meglepte egy kis figyelemmel: virág 
helyett átnyújtott neki egy gyerek-
kocsit. Ezt tetézte Csatai Janka fi-
gyelme, aki egy cuclival lepte meg 
táncpartnerét. Most pedig kezeiket 
csókolom. 

— Hova oly sietve? 
— Csak azért sietek, mert nagyon 

fázom. 
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sem festhetett volna szebbet. Nem 
csodálom a férjét, aki ott tartotta és 
véle jött. ' 

Először külföldi útjáról, sikereiről kér-
dezősködöm 

— A legnagyobb sikeremet magammal 
hoztam — m o n d j a kedvesen és pajko-
san a művésznő — és férjére mutat. 
Erre vagyok a legbüszkébb is. A szín-
pad — Istenkém, arra sem panaszkod-
hatom. New-Yorkban játszottam és nem 
sokáig voltam ott, amikor már éreztem, 
hogy az amer ikánusok szeretnek. És 
ahol az embert szeretik, ott már egy ki-

A Hungár i ában 
lakik a művésznő fér-
jével, ott kerestem 
fel, hogy a tőlünk 
messze eltöltött négy 
esztendőjéről , meg 
uj szerepéről beszél-
gessünk. 

Bókkal kell kez-
denem. Pe t rás Sári 
több szépséget ho-
zott magával haza , 
mint amennyi t el-
vitt. Ez pedig komoly 
szó, mert amikor ide-
h a z a volt, az asszo-
nyok nem akar tak 
szebbek lenni. Ta lán 
csak azért g sndo lom 
igy, mert Hollan-
d i á b a n volt sokáig 
és o n n a n hozott fér-
jet is, d e ugy tűnik 
fel, mintha a finom 
szőkesége még hal-
v á n y a b b á , még elom-
lóbba finomult vol-
na . A feje: mint egy 
harlemi virágos lá-
nyé. egy uj Rembrand 

Pe/rds Sárinál 
Az utóbi években igen gyakran fel-

bukkant Petrás Sári neve az ú j ságokban . 
Olyan nagy mértékben foglalkoztak vele, 
a népszerűség olyan követelő érdeklő-
d é s e kisérte utján, amilyent csak igen 
ritkán tapasztal tunk. 

A Leányvásár Lucy-jétől a Lengyelvér 
Helenájá ig idehaza is kiélvezhette a 
pr imadonna dicsőség minden örömét, a 
kivételeseknek járó szokat lan mértékben. 
Azután külföldre ment, hogy — miké-
pen rokona a művésze tben és vérben, 
Pálmay lika — ő is learassa a világ 
hódolatát . MostTjött 
haza négy esztendő 
után . 

MÜLLER VALI 
filmmüvésznő, aki a „Fekete kapitány" és az „Ujraélők" cimü 

„Mobil"-fiimeken megjelenésével és decens játékával 
figyelmet keltelt 
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csit otthon is v a n . Azért egészen soha 
sem voltam olthon. Csak itthon. Ennek 
örülök a legjobban. Legutoljára a „Ta-
vaszi csók" cirnü d a r a b b a n játszottam 
odakint, egy hires Yenki irta nekem a 
darabot , ment talán háromszázszor , ak-
kor e l fáradtam és azt mondtam elég. 
H a z a m e g y ü n k . És most hazajöt tünk. 

Nem emlékszem: azelőtt is igy tudott-e 
nevetni Petrás Sári, de ez a nevetés 
egymaga is elég arra, hogy tapso l janak 
érte. 

— Amikor hazajött , tudta, hogy rövi-
desen játszani fog? — kérdem. 

— Hogy mindjárt já tszani fogok e, 
azt nem tudtam, de hogy azért jöttem 
haza nagy részben, mert já tszani hivtak 
ezt nem merem letagadni. A Király 
Színházra gondoltam először, hiszen 
onnan is mentem el. 

Eljátszották az Offenbachot, nagyon 
tetszett a d a r a b is, a szerep is, de Is-
tenkém, ezt a szerepet már régen pró-
bál ja egy u j színésznő és — én is vol-
tam .uj színésznő. Meg Faludiék is olyan 
nagyon hivtak. Kijelentem, hogy T a p o l -
czai Dezsőnél szebben senki sem tud 
hivni. Itt is elolvastam a darabot , ame-
lyet felkínáltak és eljátszotta Stephani 
desz karnagy az egész partiturát. Csak 
annyit mondok, hogy ezért é rdemes volt 
haza jönni . Strauss muzsika, csak annyit 
lehet róla mondani , mert én már régen 
ugy szeretem Strausszot, hogy nem is 
dicsérem. És a libretto I Jóisten, hogy 
tud ez a Harsányt Zsolt fordítani ! Ilyen 
jeleneteket még operet tben nem hallot-
tam. Olvasás közben, ha verseket nem 
látok a szöveg között, azt. hittem volna, 
hogy válami vigszinházi újdonságot olva-
sok. Viszont a versek is olyanok, mint 
zene meg a szöveg. Minden együtt van 
ebben az operettben, ami szép, jó és 
drága. Azért mondom, hogy drága, mert 
amiket Faludi Sándor meg Ferenczy Fri-
gyes a d a r a b kiállításáról meséltek, az 
igazán fantasztikus. 

Hippi Hónai 
Finom, mel^g, párai lanul felüdítő mű-

vész Rippl Rónai mester, aki most a z 
Ernst m u z e u m b a n Budapest pénzes si-
berei és pénztelen müvészlelkei elé 
odavetett egy nagy halom szebbnél 
szebb régi és u j képet. A» d u s földü 
Somogy s a villanyos levegőjű Páris 
sa já t ságos vegyüléke ez a különös ma-
gyar festő: ezúttal azonban művészi 
pá lyá jának egy oly kanya rodásáná l ál-
lunk, mely közelebb van Párishoz s mely 
Párisból is azt veszi ét, ami a legfran-
c iásabb, de egyszersmind legáltalános-
ember ibb : a nőiességnek fényűzésben ki-
virágzó és erotikát lehelő varázsát . Egész 
sora a képeknek, főleg a pasztelleknek 
beszél a kifinomult vona lakba boruló s 
felékesített, prémekből , selymekből, fáty-
lakból, ékszerekből ki-kihámozódó női 
testről. A nő, mondtam egyszer, egy át-
meneti lény egy pá rduc és egy virég 
közt. Rippl mester modern női végtelen 
finom rezgésü skálafokok e két pólus 
között . . . Bár a virágszérüség ezúttal 
még is túlteng ! Ezek a szövetekből é s 
kalapokból mint lombozatból kiomló 
sziromhusszerü női vállak, hónal jak é s 
nyakak, ezek a félignyilt líliomkelyhek-
ként ható hosszuuj ju kezek, ezek az ár-
nyékos virágkehelymélyen harmatként 
csillogó szem-fehérek, mindez nőslényi 
szépségfoszlányokból párat lan artisz-
tikus érzékkel összekötött eleven bok-
réták. Azaz hogy: e l e v e n ? Igen. bizo-
nyára ezek a nők elevenek, lelkes lé-
nyek : bizonyos azonban , hogy van 
bennük valami csendéletszerü, valami 
növényi, valami ember-alatti . Rippl mes-
ter, mint annyi m á s nagy író és művész , 
nem lelkesedik túlságosan a női lélekért. 
Vagy talan annyi ra késznek, annyira 
e legendőnek tartja a női testiséget, hogy 
nem keres és kutat a lélek, az embe-
riesség legmagasabb megnyilatkozásai 
után ? 

Pedig ugy érezzük, hogy az elénk 
tűnő modellek közt van egy, aki ember-
nek is érdekes. A Zorka-képek erede-
tije egy finom, gyermek- és virágszerü 
nőcske, a f ranciásnak nevezett, de min-
den földön megtermő képviselője a z 
álomszerű s ép ezért annyi ra érzéki ha-
tású nőiességnek. Zorka c supa halvány-
s á g é s c supa vonal, van benne va lami 
anyagta lan , átszel lemült : nem csoda, 
ha Rippl mester kedvence. 

Szász Zoltán. 



TTTTTTTTTTTm t L t 1 17 

az 
Szeretett tanítványaim ! 
Ami a gyár iparban a nyersanyag, 

a szcenirozott da lban a versanyag. 
Vegyünk például egy verset. (Jegyzet. 

Legelőnyösebben vehetünk verset a New-
york-kávéházban . Kiselejtezett : száz ko-
rona, elsőrendű, csont nélkül : kétszáz 
korona.) 

Hogyha eljő az este 
S hűs szellő csókol lágyan, 
Drágám, téged keresve 
Száll szerte forró vágyam. 
Várlak, várlak — igy sir gitárom, — 
Gerleszavával hiv csöndesen, 
Karomat ablakként kitárom. 
Röpülj be hozzám szép kedvesem 1 

(Jegyzet. Nem mulaszthatom el szere-
tett taní tványaim figyelmét fölhívni a 
„gitárom-kitárom" rimre. A haszná l a tban 
számtalanszor sikeresen kipróbálva lett. 
Mindig kényelmesen és olcsón a lkalmaz-
ható. A „világ-virág" s e rossz, sőt a 
„ lágyan-vágyam" se kutya, de ez vala-
mennyit felülmúlja . Grand Prix, Expos. 

de Paris.) 
Nos, ez a 

versanyag. 
Szeretett ta-
ní tványaim 
külön rámu-
tatás nélkül 

is érzik, 
hogy e b b e n 
még nincs 
költészet. A 

{ft^tc^M, oiii/ 
költészetet a szcenirozás által állítjuk elő. 
A scen i rozásban három stílus engedhető 
meg, u. m. : 

I. A vitrin-stilus 
II. A zenélőóra-stilus 

III. A kandalló-stilus. 
Az elsőnél az e lőadó egy porcellán-

figurát ábrázol , amely a vitrinben meg-
elevenedik és egy dalt énekel, amint 
ezt á l ta lában a porcellánfigurák cselek-
szik, va lahányszor megelevenednek . 

A másodiknál — ez roppant lényeges 
külömbség — az e lőadó egy zenélőóra 
oszlopai közül lép ki és ugyanazt a dalt 
elénekli. Ezt másképen kabaré-körökben 
„Biedermayer"-nek is szokták hivni. 

A ha rmadik az u. n. modern-irányzat . 
A kanda l lóban piros l ámpa ég, amely 
költői hangulat tal von ja be az előadót, 
aki hanyagul ül előtte az ódon karos-
székben . 

Maga a dal m indhá rom esetben vál-
tozat lanul ugyanaz maradha t . 

Nyomatékosan figyelmeztetnem kell 
szeretett tanítványaimat, hogy a szceni-
rozott da l műfa jáva l nem s z a b a d túlsá-
gosan visszaélni, mert könnyen elkopik. 
Tehát csak akkor s z a b a d igénybe venni, 
ha a kabaré-igazgató igy szól : 

— Ejnye, a sok sablon után már va-
lami u j dolog ke l l ene . . . Valami ö t le t . . . 

Ez esetben a költő a há rom fentebbi 
forma közül valamelyiket a l k a l m a z z a 
versére és jogos önérzettel mondja-. 

— Direktor ur, most hoztam valami 
egészen ujat... Egy egészen apar t ötlet. 

Nagy Endre 

Igy illik 
A halottakról csak jót 
vagy egy szót se. 
Az élőkről mindent ! — 
Csak jót ne ! 

SZENES EMBER 



Vissza kértem a ianáifaí! 
Irta: Kőváry Gyula. 

Ugyanis nehéz az élet, illetőleg a benne 
való kel lemes elhelyezkedés, amit meg-
élhetésnek nevezünk. Nekem ugyan 
aránylag jó á l l á som van, de abbó l a 
pár százezer koronából , amit havon ta 
levonnak adóra , még sem tudok kijönni. 
A kol legáimnak könnyű, ők ráérnek mel-
lékfoglalkozást is űzni, é s van is hozzá 
tehetségük. Az egyik például b a r b a n 
énekel, (ahoz nincs hangom) a másik 
valutával spekulál , (ehez nincs tőkém) a 
ha rmad ik mozizik, (ehez nincs pofám, 
illetőleg rossz moziarcom van) a negye-
dik házasságot közvetít, (ehez nincs lel-
kem). Hét ilyen körülmények közt nem 
jól megy nekem, h iába töröm egész n a p 
a nyakamon levő zseniál is testrészemet, 
nem tudok semmiféle jövedelemszapori tó 
trükköt kisütni. 

A m inap aztán, amint ülök a kávé-
h á z b a n és éppen egy egészséges ötlet-
nek akar tam életet adni , oda lép az asz-
ta lomhoz egy régnemlátott b a r á t o m : 

— Szervusz, öregem — aszongya — 
n®, vol tam tegnap a sz ínházadban , lát-
talak já tszani 1 

— No és milyen vo l t am? — kérdez-
tem unott sab lonnal , (mert előre tudom 
már a feleletet, hogy pompás , kitűnő stb ) 

— Csapnivaló I — volt a z o n b a n a meg-
lepő válasz . — Tudod, én őszinte ember 
vagyok és neked, mint legrégibb ba rá -
tomnak mondha tom, mekkora disznóság-
nak tarlom, hogy mig sok ta lentumos 
művész koplal, te horribilis gázsit húzol 
azért a borza lmas játékért, amit elkövetsz. 

— Mindig vicces ember voltál — mond-
tam én kényszeredett mosollyal. 

— Nem vicc ez, pa j tás ! Eredj é s kérd 
vissza a tandijat , ha csak igy tanítottak 
meg já tszani az iskolában. 

— „Csak hódolat illet meg, nem bírá-
lat!" — idéztem most már mérgesen — 
mondhatom, le sem élnél meg a kriti-
kusi pá lyán. 

— Bizd csak rám, öregem, csapnivaló 
vagy, és ha én mondom, hát csak kérd 
vissza bát ran a tandijat . No, de sietek, 
szervusz I 

Szólt és marad t nyugodtan — ülve. 
De én viszont sértve távoztam. Mert fájt 
ugyan az őszinte vélemény, de az üzleti 
tanács , amit adott, nem jöhetett volna 
soha jobbkor. Nevetni fogsz, gondol tam 
m a g a m b a n , én csakugyan visszakérem 
a tanditat I Hiszen ez u j pénzforrás 1 És 
már ruganyos lépteimet a Színiakadémia 
felé irányítottam. Élénk reminiszcenciák 
ébredtek föl bennem, mikor az ismeret-
len falak közé léptem és benyitottam a 
soha nem látott tantermekbe. (Ugyanis 
a z én koromban a Sz ín iakadémia még 
nem az Urán iában , h a n e m a régi Nem-
zeti Színház épületében volt). Rövid te-
repszemle után bekopogtat tam az igaz-
gató úrhoz, ó is u j volt nekem. A ked-
ves, viccelődő Várady Antal helyett, a 
komoly, szigorú Tóth Imre. H a m a r ki-
somfordál tam. Latabár titkár úrhoz men-
tem. ő csak növendék korukban ismeri 
a színészeket, tehát nem ismert rám. 
Végre találkoztam legkedvesebb taná-
rommal, Gál Gyulával, akinek előmertem 
hozakodni a k ívánságommal . 

— A tandi jadat akarod visszakapni , 
te szerencsétlen — nevetett Gál Gyula — 
hát nem emlékszel, hogy mint tehetség-
telent kidobtunk az Akadémiából az 
első év v é g é n ? Én voltam az egyetlen, 
aki a pár todon áll tam, de a tanári kar 
leszavazott 1 Az az egy évi tandí j pedig 
akkor csak 60 korona volt, mit érnél 

M® ^ s s a 



v e l e ? Aztán meg hogyan a d j u k vissza 
a tandijat , mikor mi éppen azért dob-
tunk ki, mert tehetségtelen voltál és m á s 
pá lyá ra ajánlot tunk. Hát tehetünk mi 
arról, hogy szinész maradtá l ? 

— De kérem tanár ur, én tehetséges 
sz inész vagyok 1 

— Akkor meg mért ad juk vissza a tan-
dijat , h a tehetséges v a g y ? 

Rövid búcsúva l é s hosszú orral távoz-
t am. No, ez szép kis felsülés volt. A leg-
jobb ese tben is legfeljebb 60 koronát 
kap tam volna I Hiszen egy reggelim többe 
kerül, mit érnék v e l e ? — De ekkor 
eszembe jutott, hogy hiszen hopp, én az 
akadémia i W a g r a m o m után a Vígszín-
ház i sko lá jába iratkoztam és olt eminens 
növendék voltam, két évig jár tam oda. 
Kitűnő diplomát k a p t a m , és az drága 
iskola volt. Hát itt c s a k v i s szakapom a 
t and i j ama t? 

Nem akarok sokat magyarázni , föl-
men tem és innen is lógó orral jöttem le. 
Ugyanis itt készséggel visszaakarták adni 
a tandijat , de kiderült, hogy mint legjobb 
tan í tvány — tandi j-mentes vol tam mind 
a két esz tendőben , sőt ösztöndijat is 
kap tam. 

Éppen indítványozni akar ta az igaz-
ga tó ur, hogy ta lán én fizessek vissza 
nekik valamit , — de én már ezt a vic-
cet nem vártam be é s sietve távoztam. 
Kérem a nyá ja s olvasókat , ha va lami jó 
mellékfoglalkozást tudnak számomra , ér-
tesítsenek. Nehéz testi munkától sem ir-
tózom, pl. cigaretta-töltés, sőt fát is szí-
vesen hordanék — haza . 

M ü K e d l v e W k . 

R «Színházi Élet» jöívő heti számában 
megindul a Műkedvelő-rovat, mint azt már 
lapunk korábbi számában jeleztük. Rz a 
célunk ezzel a rovattal, tíogy a műkedvelő 
társaságoknak lehetővé tegyük, hogy a pub-
likum megismerje működésüket. Igen sok 
helyen nagyon elismerésreméltó munkát fej-
tenek ki ezek a társaságok és tagjaik közül 
nem egyszer már hires színészek is kikerül-
tek. Hiszen alig van szinész, aki mielőtt 
s ínész lett volna, valamilyen műkedvelő 
előadáson ne lépett volna fel. Ismer teté-
seket, programmokat, és képeket közlünk 
ezekről az előadásokról. Rovatunk, lapunk 
nagy elterjedtsége révén mindenesetre hasz-
nára fog válni a műkedvelő társaságoknak. 

A „JÖVÖ" MŰKEDVELŐ TÁRSASÁG 28-án 
délután fél 7 órakor a Máv irodakezelők kö-
rének helyiségeiben (Andrássy-ut 81. szám) 
lánccal egybekötött kedélyes estélyt rendez. 
A műsor keretében kis egyfelvonásosok, tré-
fák, jelenetek és magánszémokat adnak elő. 
Az előadást Tyrnauer Károly, a „Jövő" mű-
kedvelő társaság elnöke rendezi. 

A társaság minden csütörtökön és vasár-
nap délután helyiségeiben (Király-utca 112) 
társulati ülést tart, amelyre ezúton is meg-
hívja a tagokat. Akik be akarnak lépni az 
egyesületbe, a megjelölt időben ugyancsak 
itt jelentkezhetnek. 

NŐI R U H Á K A T 
művésziesen alakit modellek szerint. 

FÜREDI BÉLÁNE angol, francia női divatterme. 
Ko ssuth-Lajos-utca 1 5 

H T Ö L C S Ö N K Ö N Y V T A R 
Budapest, VI., Andréssy-út 6. 

100,000-nél több magyar, német, francia, angol könyv. 

M a p i t t a t o t t : 1890. évben. FELEKY KAROLY 
színházi vállalatai 

Palace Theatre Building, Hew-yorh 

Kábeleim : FELEKY Newyork FELEKY KAROLY 
színházi vállalatai 

Palace Theatre Building, Hew-yorh 
Magyar, színműveket, operet teket szlnrehoz, d rámai és zene i kitűnő» 
ségeket Amerikában ás Kanadában. Színműveket vesz és elhelyez. 
Megszerzi amer ika i d a r a b o k e lőadási jogát Magyarország terü letére . 
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Ha már. . . 
A Ha már... — játéknak olyan nagy 

a sikere, hogy a pesti színházak öl-
tözőiben, sőt a kávéházakban, bá-
rokban, sőt magánlakásokban is 
minden rendes ember Ha már-1 ját-
szik. Cseppet sem fogunk csodálkozni 
rajta, ha valamelyik kabarészerző 
hamarosan megirja a Ha már kup-
iét. Azon sem csodálkozunk, hogy 
ezen a héten ismét egész csomó Ha 
már-1 kaptunk. A legjobbakat itt 
adjuk. 

Ha már Kertész, legyen Dezső és ha 
már Mihály, legyen Várkonyi. 

Ha már Boross, legyen Endre és ha 
már Géza, legyen Sebestyén. 

Ha már Tai nay, legyen Géza és ha 
már Ernő, legyen Dohnányi. 

Ha már Szomory, legyen Dezső és ha 
már Emil, legyen Fenyvesi. 

Ha már Ihász, legyen Aladár és ha 
már Lajos, legyen dr. Bársony. 

Ha már Szirmay, legyen Albert és ha 
már Imre, legyen Kálmán. 

Ha már Balassa, legyen Jenő és ha 
már Emil, legyen Makai. 

Ha már Kerényi, legyen Gabi és ha 
már Irén, legyen Varsányi. 

Ha már Gombaszögi, legyen Frida és 
ha már Irén, legyen Palásthy. 

Ha már Gombaszögi, legyen Frida és 
ha már Ella, legyen Góthné Kertész. 

Ha már Gombaszögi, legyen Frida és 
már Margit, legyen Lánczy. 

Ha mái Sándor, legyen Stefi és ha 
már Erzsi, legyen Radó. 

Ha már Antal, legyen Matány és ha 
már Erzsi, legyen Paulay. 

(Egy hü olvasó ) 
Ha már Herczeg, legyen Ferenc és 

ha már Jenő, legyen Freystädtler. 
Ha már Salamon, legyen Bölcs és ha 

már Béla, legyen Szenes. 
Ha már Kertész, legyen Dezső és ha 

már Endre, legyen Johanna is. 
Ha már Radó, legyen Sámuel és ha 

már Sándor, legyen Pál is. 
(Radó Sándor, Budapest.) 

Ha már Tihanyi, legyen visszhang és 
ha már Ilona, akkor legyen Zrinyi. 

Ha már Szenes, legyen „szenes" és 
ne iró és ha már Béla, akkor se legyen 
Zcrkovitz. 

(Gajáry István, Práter-utca 58.) 

Ha már Herczeg, akkor legyen Ferenc 
és ha már Géza, akkor legyen Erdélyi. 

Ha már Haraszthy, akkor legyen Mici 
és ha már Hermin, akkor legyen Solti. 

Ha már Balogh, akkor legyen Böske 
és ha már Beby, akkor legyen Bäcker. 

Ha már Báthory, akkor legyen Erzsé-
bet és ha már Giza, akkor legyen Mé-
száros. 

Ha már Bródy, akkor legyen István 
és ha már Sándor, akkor legyen Imre. 

(S. S. Budapest.) 
Ha már Szirmay, legyen Imre és ha 

már Albert, akkor legyen Apponyi. 
Ha már Bársony, legyen Dóra és ha 

már István, akkor legyen Friedrich. 
Ha már Molnár, legyen „Z" és ha 

már Ferenc, akkor legyen Rákóczi. 
Ha már Sziklay, legyen Cornél és ha 

már Jenő, akkor legyen Rákosi. 
Ha már Szőllösi, legyen Zsigmond és 

ha már Rózsi, akkor tegyen Máté. 
(Várnay Tibor állami hivatalnok) 

Ha már Huszár, legyen Pufi és ha 
már Károly, akkor legyen Feleky. 

Ha már Bródy, legyen Sándor és ha 
már Miksa, akkor legyen Marthon. 

Ha már Molnár, legyen Ferenc és ha 
már Jenő, akkor legyen Heltai. 

Ha már Faragó, legyen Géza és ha 
már Jenő, akkor legyen Törzs. 

Ha már Sugár, legyen Teri és ha már 
Károly, akkor legyen Mihály fi. 

(Vándor Pál, Budapest.) 
Ha már Rózsa, legyen Lajos és ha már 

Sándor, akkor legyen Erzsi. 
(Freund Endre, Csengeri-utca 9.) 

Ha már Feld, legyen Oly és ha már 
Mátyás, akkor legyen madár. 

Ha már Gombóc, legyen túrós és ha 
már Vilma, akkor legyen Medgyaszai. 

Ha már Lánczy, legyen Leó és ha már 
Margit, akkor legyen Makai. 

Ha már Bársony, legyen Lajos és ha 
már István, akkor legyen Szentgyörgyi. 

Ha már Sándor, legyen Erzsi és ha 
már Mária, akkor legyen Jeritza. 

(Sziklai Dezső, Népszínház utca 7.) 
Ha már Faludy, legyen Kisfaludy és 

ha már Sándor, akkor legyen Bihari. 
Ha már Kálmán, legyen Rózsahegyi 

és ha már Imre, akkor legyen Harmath. 
Ha már Ney, legyen Sidney és ha 

már Bernát, akkor legyen Shaw. 
Ha már Eleky, legyen Feleky és ha 

már Anna, akkor legyen Karenin. 
(Laufer Vilcsi, József-körut 19) 
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R színészek csaK a szinpadon grófok, bá-
rók, hercegeit. Ämint a színész lemossa ar-
cáról a festéket és kilép; a kiskapun, rög-
tön átvedlik közönséges emberré. Délben 
ebédel, este vacsorázik és a bérházban, 
ahova haza szokott járni egész egyszerűen: 
lakó. Vagy, hogy szakkifejezéssel éljünk: 
partáj. Éppen olyan partáj, mint a harma-
dik emeleti statisztikai hivatalnok, vagy 
az első emeleti börziáner. Mindent meg-
irtak már a színészekről, csak egyet nem, 
hogy milyenek mint lakók? Mindenki nyi-
latkozott tnár róluk szinházi fodrásztól kezd-
ve a masamódokig, csak! éppeín a házmeste-
rük nem. Elmentünk a pesti házmesterek-
hez, mondják el véleményüket arról a mű-
vésznőről és arról a művészről, akik a há-
zukban lakik. Mit tartanak róla, úgyis mint 
színészről, és úgyis mint partáj ról? 

Mérleg-utca 2. 
Csortos Gyula házmesterét Krammer Fe-

rencnek hivják. Elegáns fülkéje van a lift 
mellett, a fülke tele diszes faragványok-
kal. Müasztalos Krammer ur. Komolyan 
hallgat végig, mint aki tudja, hogy neki itt 
most minden szava nagy fontossággal fog 
birni. Aztán kis gondolkozás után ezeket 
mondja: 

— Rendkívüli elfoglaltságom miatt eddig 
nem voltam abban a szerencsés helyzetben, 
hogy Csorios urat szinpadon is láthassam, 
dacára annak, hogy őt mint művészt is me-
legen ajánlották. Mint lakóról csak annyit 
mondhatok, hogy kifogástalan úriember, aki 
engem ugy ipari dolgokban, mint a kapu-
nyitások alkalmával tisztességesen honorál. 
Gyakran ad privát megbizásokat is, én csi-
náltam neki például azt a tőrt, amelyet a 
«Vészjel» cimü színdarabban viselt. 

— Eleinte, mikor idekerültem, bizony mo-
gorva volt hozzám, de mikor látta, hogy 
nem egy közönséges házmesterrel áll szem-
ben, rögtön fölengedett. Véleményem szerint 

utóbbi időben sokkal komolyabb gazdasági 
életet él, nem szórja a pénzt, dacára annak, 
hogy most is szeret fiakkeren járni. Âzért 
tiz óra előtt majdnem mindennap otthon van. 

Lipót-körut 7. 
— Ugy tessék rámnézni kérem, hogy ki-

lenc év óta nem voltam színházban. Az-
elött ugy a Hegedűs ur, mint a Varsányi 
nagyságos asszony töhitek a szinház-j eggyel, 
de mióta három szép gyermekemet temettem 
el, minek nékem a komédia ! Hogy milye-
nek az én szinészlakóitn? A Hegedüsné 
a legjobb gazdaasszony a világon. Különö-
sen régebben egymást érték nála az ebé-
dek, meg a vacsorák. Egyik nap szegény 
szinészemberek voltak meghiva, másnap Fe-
dők Sári, meg Molnár Ferenc ur, aki olyan 
gavallér, mint egy valódi herceg. Ä Var-
sányi Irén nagyságos asszonynál pedig job-
bat, kedvesebbet, szerényebbet el sem lehet 
képzelni. Mikor felviszem liften, mindig 
olyan kedvesen elbeszélget. De nem ám 
szinházról ! Rendes, tisztességes dolgokról ! 
Tegnap is ugy panaszkodott, hogy majd-
nem megsajnáltam. Azt mondta: 

— Nahát, tudja házmesterné, iez már mégis 
rettenetes. Megint emelték a zsirt tiz koro-
nával... 

Vilmos császár-ut 63. 
Soha ilyen ravasz házat, mint a Vilmos 

császár-ut 63. A házmesterlakás fönn van az 
első emeleten. A házfelügyelő ur éppen 
a szemetet szedi össze. Helyette a lánya 
fogad, özv .Kandier Győzőné, egy intelli-
gens, csinos asszony. 

— Ah a Tanay ur — mondja áhitattal. 
— Tizenhat éve lakik a házban, tizenhat év-
vel ezelőtt láttam: először a «Diákéleté-
ben. Azóta én megöregedtem, ő nem válto-
zott. Még ma is a «Diákélet» fiatal her-
cegét adja. A második emeleten Van a la-
kása, roppant bájos ember. Csak ugi) szo-



22 SZÍNHÁZI ÉLET 

íott szólítani, hogy «gyönyörűségem». Ré-
jen, mikor még szegény édesapám élt, egy 
endégiőbe jártak, sőt együtt is mulattak. 
Ylost is nagyon jókedélyü ember. Van ná-
uk egy tót cseléd, annak meg egy pici lá-
íya. Mikor éjszaka hazajön a színházból, 
nindig felkölti a gyereket és mindenféle 
)olondságot mond neki. Két korona kapu 
jéHzt szokott adni, különben, de mindig 
nond valami kedveset is hozzá. 

Megköszönöm özv. Kandlerné szivessé-
jét. Äz ajtóból utánam kiált: 

— Még se tessék kiirni, hogy együtt mu-
attak a papával. Äz mégis dehonesztáló 
>gy ilyen nagy művészre... 

Király-utca 102. 

Ötemeletes modern bérház. A kapu alatti 
névjegyzékben kis cédula mutatja: 

TÖRZS JENŐ I 
félemelet 2. 

Ä háanesterlakás konyhájában libát tisztit 
=gy piros pozsgás nőszemély. Derék tiszta 
nagyar asszony, ő a házfelügyelő; He-
ekes Sándorné. Mellette áll a lánya, 
gen csinos kisasszony. Segit a főzésben, 
í z intervjuban is segít. 

— A Törzs? Nahát, arról csak annyit 
nondhatok, hogy mindenki imádja itt a i áz-
jan. Ö itt a Király Ernő! Kéremi, én is 
Jizonyithatom, hogy nagyon tisztességes, jó-
-avaló ember. Csak a családjának él, nem 
jár késen haza, a gyerekeit imádja. Egy 
Jerék, becsületes házastárs. 

Törzsről, a színészről Kerekes kisasszony 
lyilatkozik. 

— A kőszivü ember fiaiban láttam. Na-
hát... 

Szondy-utvca 98—a. 
— Mi tetszik — mordul ránk egy sovány, 

bekötött fejű hölgy — és fel sem pillantva 
tovább hámozza a forró krumplit, amit ha-
bozás nélkül azonnal meg is tizóraizik. 

Elmondjuk jövetelünk célját. 
— Nem szeretem, ha cikket iinak rólam 

az újságba — mondja Udvary Kristófné, 
Rátkay-ék házmestere — már volt itt egyszer 
egy ilyen, csak kicsúfolják az embert. Az-
tán mit is beszélhetnék én róluk? Egyszer 
láttam mind a kettőt a «Farsang, tiindérc'*-

ben, na, elég kedvesek voltak. De azért soha 
nem adnának színházjegyet az embernek. 
A házbért a legpontosabban fizetik. De az 
ur nem valami gavallér. Nagyon komoly 
férfi az a Rátkay, nem is egy szinész... 

Vilmos császár-ut 72. 
Alig merek bemenni a házmesterlakásba, 

olyan sirás hallatszik belülről. Mikor be-
lépek, akkor látom, hogy egy fiatal lány 
zokog az ablak mellett. Azért zokog a 
fiatal láng, mert fésülik. A házmester mama 
fésüli, aki csak akkor hagyja abba a haj-
huzást, mikor észreveszi, hogy van valaki a 
szobában. 

— Ja, hogy a Gombaszögi... mosolyog 
ránk diadallal és előretuszkoja a lányát. 

— Na Bözsi, beszélj ! 
Nagy színházi nő lehet a családban Bö-

zsi, azért produkáltatja az anyja. Erre mu-
tat az is, hogy az egész szoba tele van 
«Színházi Élet-»-tel, meg mindenféle szi-
nész levelezőlappal. 

— A legjobb színésznő, ő, — szipogja 
felszárított könnyekkel az arcán Bözsike — 
a Vígszínház tagja, hazánk egyik legna-
gyobb művésznője. Én minden főpróbáján 
ott vagyok, sajátkezüleg kapom tőle a je-
gyeket. 

Lassan az egész familia besompolyog a 
szobába és csillogó arccal hallgatják Bö-
zsit, amint beszél. Nagyon szép lány Bizsi, 
egészen biztos, hogy színésznő lesz belőle. 
Mig ő népszerűségben fürdik, a mamája 
ezeket mbnjdja. Gombaszögiről, a lakóról: 

— Semmi kifogás nem merülhet föl el-
lene. Nagyon finom népek, nem büszke és 
nem smueig. Még többet ad az embernek, 
mint amennyi járna. 

Mikor elbucsuzunk, Bözsi utánunk szalad. 
— Melyik számban fog megjelenni? —• 

kérdi. 

Király-utca 95. 
Jóképű terézvárosi ház, a riport első ál-

lomása. Király-utca |95. Itt lakik az első 
emeleten Robozné Lerikefjy Ica. Bemegyünk 
a házfelügyelőhöz. Öt-hat fiúgyerek ül a 
spórherd mellett, meg egy öreg asszony. 
Öreg asszony eszik, gyerekek bámulják. 
Aztán mikor bemutatkozunk, ijedten sza-
ladnak mind az öten a mamáért. Mama 
künn sepreget, lélekszakadva jön vissza a 
gyerekhaddal és megtörli a kezét. Hibala 



Istvánnénak hívják, igen derék asszonyság. 
— Hát tetszik tudni — mondja — én 

nem igen érintkezem sokat a Lenkeffy 
nagyságával. Hanem inkább a gyerekek. 
Azok garmadával kapják tőle a mozijegye-
ket. Azaz hogy csak kapták, mert most föl-
ment az uram, aztán megmondta, hogy nem 
engedi többet a fiukat moziba, mert mind-
egyik intőt hozott haza. 

A gyerekek méltatlankodva zugnak a sa-
rokban. 

— Pedig csak a Tivoliba akarunk el-
menni, ahol a Lenkeffy játszik... 

— Hát csak ott játszik? — kérdjük. 
— Csakis — vidulnak föl az ifjú mozi 

habitüék. — Ott adták a «Karuzsífa-t, meg'"' 
a «Masam'4d*-o\. Az volt egy csuda darab! 

Megkérdezzük Hibalánét, mi a véleménye 
Lenkeffy Icáról, mint lakóról? 

— Na, tetszik tudni, hz ugy van, hogy 
kinek a pap, kinek a papné. Nekem nincs 
bajom velük, nem járnak liften, a szemét-
pénzt is rendesen fizetik. Mondhatom, ba-
ráti viszonyban állunk. 

Upót-körut 1. 

Magyar Erzsi lakik itt, az «Eskütéri Szín-
ház» primadonnája .Ä házmesterné hófehér-
haju, pápaszemes néni, Vendrey tatára ha-
sonlít. Mikor bemegyünk hozzá, éppen ka-
lácsot süt. 

— Nahát, a Bözsi az egy nagyszerű lány. 
Ä «Csdkbakter»ban láttam, mondhatom, ugy 
táncol, hogy szinte boszorkányság. Én nem 
szeretem a színésznőket, de őt akár még 
egyszer megnézném a Szerecsen-utcában. 
Mint lakók is a legelsőkhöz tartoznak csa-

ládostul. Semmi baj velük, még egyszer 
sem kellett rájuk szólnom... 

Mielőtt elmennénk, ravaszul hunyorítva 
odasúgja: 

— Azért mégsem ez az igazi művészet! 
A Rózsahegyi Kálmán, meg a Czakó a 
Müszinkörből, azok tudnak játszani ! 

Szentkirályi-utca 6. 

Örült meleg és koromsötétség fogad So-
mogyi Nusi házmesterének lakásában. Az 
ablaknál foltozgató asszonyságot a sürü ho-
mályban levő diványról egy vastag férfi-
hang segiti ki zavarából: 

. — Egy finom hölgy, a legfinomabb hölgy 
"a lakók között — mondja a divány. — 
A legnagyobb mértékben meg vagyunk vele 
elégedve. Nagyon szolid, tisztességes úrinő, 
nem az elkorcsosult modem színésznők kö-
zül való. Mint háztartásbeli is nagyon jó. 
A lakásában olyan tisztaság uralkodik, a 
padló olyan fényes, hogy elvágódik rajta 
az ember. Köztiszteletnek örvend az egész 
utcában, több gyermeknek a keresztanyja, 
a fivéreit ő taníttatja ki, a kismosást maga 
végzi, egy rendes partáj ! 

A divány megmozdul. Egy alacsony, ki-
pödört bajuszu, Ferenc József kabátos ur 
ugrik le róla. 

— Fehér Imre vagyok — mondja és 
kezet nyújt. — Tessék helyet foglalni. 

Nem csinálom tovább a riportot, itt ma-
radok Fehér Imrénél. Látom a spórherden, 
itt is liba lesz vacsorára. Minden házmes-
terlakásban liba volt a vacsora, jól megy a 
házmestereknek. 

Szilágyi László 

SZÍNHÁZI SAKKFIGURÁK 
(Szakmárv rajza) 
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Sssabatï e g y percre! 
Sok a jóból is megárt, még a legélveze-

tesebb pályázatból is. Ez az oka, hogy ev-
vel a számunkkal befejezzük a «Szabad egy 
percre-»-pályázatot. A hét végéig beérkező 
pályaműveket még elfogadjuk, aztán összeül 
a zsűri, hogy a doboz Gerbaud, illetőleg az 
üveg Törley odaítélése felett döntsön, intéz-
kedve az aufogrammos fényképek szétosztása 
iránt is. 

Az e heti posta ismét tekintélyes számú 
levéllel gyarapította a pályamüvek tömegét. 
Ezúttal is rengeteg vers i?lrkezett. Ki hitte 
volna, hogy ennyi költő van Magyarorszá-
gon? Versben pályázik például mindjárt 
L. L.-né (Győrujváros) Törzs Jenőhöz in-
téz néhány jó tanácsot, miközben minket is 
figyelmeztet, hogy «de tessék elolvastatni 
vele is». így szól a vers. 

Ne higyj a csalfa női szónak. 
Mert ők csak szokásból udvarolnak, 
Ma neked mondják szép és jó vagy, 
Holnap már mással csókolóznak. 
De ha egy, szemedbe nézve hallgat, 
Nem csókol és nem is szavalgat 
Annak add szived-lelkedet. 
Mert az igazán — szeret! 

Igen kedves levelet ir Freund Ibolya, aid 
élénken elitéli azokat a pályázókat, akik 
«megunták kedvenc színészüket és már má-
sikat választottak maguknak». «Lám én nem 
vagyok ilyen —folytatja Ibolyka. — Én 
sohasem fogom abbahagyni a Tarnayt, sőt 
mindinkább jobban szeretem és már vagy 
18 pályázatot küldtem a nevére.» 

Egész csomó pályamunkát küldött be 
Lauf er Vilmuska (Budapest). KözöttüK egé-
szen ötletes ez a kettő : 

— Kedves Virágh Jenő ur! Én szeretem 
önt, ez nem bün, mert aki a virághot sze-
reti az rossz ember nem lehet. 

— Kedves Ross Jenő! Amilyen ross a 
neve, olyan jó a játéka. 

Ugyancsak egész csomó pályamunkát küld 
be a «Szellemes Anonymus» álnév alá rej-
tőző olvasó. Rózsa Lajosnak ennyit mon-
dana: 

— Rózsám gyere már ! 
Ezzel szemben «Panni» csak erre szólítja 

föl Petrovich Szvetiszlávot: 
— Beszéljen a lakáshivatallal, aztán a 

««mával. 
PraktiKus modern lány ez a Panni. Sok-

hal szerényebb kívánsága van Pusák Bö-

zsinek (Ujhártyán), aki igy szólna Törzs 
Jenőhöz: 

— Szeretnék annak a fának a koronája 
lenni, amelynek ön a «törzs»-e. 

Teljesen újszerű és meglepő kérdést in-
tézne Törzs Jenőhöz a «Gyöngyös» álnevű 
olvasó : 

— Mért vásárolja ön a vadász-kolbászt 
a József-utcában? 

Mig Császár Lajos Palásthy Irénnek kül-
di ezt az üzenetet. 

— Szeretnék egy amerikai élelmiszercso-
magot az ön egészségére üríteni. 

Kedves pályázatot küldött be Madarassi 
Panika (Vásárigazgatóság), ani ezt mon-
daná Sziklai Jenőnen: 

— Édes, tanítson meg táncolni. Ellenszol-
gáltatás fejében én megtanítom gépírni. 

Sz. Nusi és Anikó Petrovich Szvetisz-
lávval szeretnének beszélni. «De, hogy mit 
mondunk neki, azt csak bizza ránk a szer-
kesztő ur.» Ezzel szemben a «Tarnay-ra-
jongóy> álnevű titokzatos ismeretlen, aki 
múltkor elsőrangú 16 pályázatot küldött be, 
kárörvendve kérdi múltkori szerelmi vallo-
másaira célozva: 

— Nem verte meg a felesége miattam 
kedves Tarnay Ernő? 

Utolsónak az alábbi kedves pályamüvet 
hozta a pósta. 

— Tisztelt Szerkesztőség! Szegény tar-
talékos hadnagy vagyok én... az aranyos 
Németh Juliska művésznőt ijgy szólítanám 
meg a «Tatárjárás» kupléjával: 

— Ädj egy édes csókot, drága Ju-shi-ka, 
így kivánja ezt egy Horthy katona 

hazafias üdvözlettel : 
fekete Fekete Ferenc 

Szolnok. 
Dicséretet érdemelnek munkáikkal a kö-

vetkező pályázók: Ungfr Emmy, N. N. 
(Szeged), Paules, Balázsi Boriska, Alniády 
Zsigmond, K. M. (Budapest), Lonci, Tusák 
Sári, «Lélekidomár», M. P. (Budapest), 
Decsy Pál (Budapest), Frida, N. /., Biró 
Piroska, Bibolya, «Adrienne», Gyöngyösi 
Ilus, G. Terike, Szilcs Árpád (Kispest), 
Gica (Debrecen), Mormon, Fileta L., N. 
P. (Budapest), Barta Kató, F. B. (Buda-
pest, X. Y. (Elek pensio). Garami Géza. 

FISCHER VACUUM R.T. 
III. D H U 9t - TIMI: H a l H i is Jiml I i - I i 



Parisien Grill 
A kedves Csatai Jankával találkoztunk 

valamelyik délelőtt a Váci-utcai korzón. Mint 
mindig, most is pazarul elegáns volt és vi-
dám és kedves. Siettünk — mint ilyenkor 
illik — megintervjuvolni a művésznőt : 

— Utoljára a Scálában láttuk, az „Angyal-
kádban. Mióta nem lépett fel ? Nyilatkozatot 
kérünk : mik a tervei a jövőre ? Mikor lát-
hatjuk ismét a színpadon ? 

— Ma este ! 
A választ a legnagyobb meglepetéssel fo-

gadtuk. 
— Ma este ? Hol ? 
— A Parisien Grillben. 
— Hol van az a Parisien Grill ? 
— A Revü Színház első emeletén. Jöjjenek 

el estére, nézzenek meg. 
Természetesen elmentünk. És nagyon örül-

tünk, hogy elmentünk. A Parisien Grill való-
ban látványossága ma Budapestnek, a leg-
előkelőbb és legfinomabb helyiség. A Revü 
Színház épületében van, s az utcáról nyilik 
a bejárata. Olyan nz egész, mint egy főúri 
palota szalonja. A bibor és az arany ragyo-
gásában tündöklik, mindenütt drága perzsa 
szőnyegek, ragyogó csillárok, selyem és bár-
sony drapériák. Tekintélyes nyitott színpada 
van, amelyen valóban a legelsőbbrendü mű-
sort látni. Nem nagy ez a műsor, de minden 
száma meglepetés. 

Egy gyönyörű szép hölgy, Hild Hadges, a 
neves filmmüvésznő és mestertáncosnő, a 
berlini Wintergarten volt primadonnája lép 
fel, olyan toilettekben, hogy a hölgypubli-
kum sóhajtva nézi. Partnere lovag V... S., 
egy álarcos ur, megkérdezi a publikumot, 
milyen toilettben lépjenek fel. Megkapja a 
választ, s pillanat múlva már a kívánt kosz-
tümben kezdenek táncolni. Olyan színpadi 
jelenséget, mint ez a müvészpár, még nem 
láttunk. Hódítóan elegánsak, finomak, a tán-
cuk a legelsőrangu 

Hild Hadges és lovag V... S. után követke-
zik Csatai Janka, aki Gallai Nándorral, 
Harmath Imrének egy részükre irt ötletes 
táncos és énekes jelenetében lép fel. Való-
ban grandiózus, amit Csatai és Gallai pro-
dukálnak. A közönség alig akarja őket leen-
gedni a színpadról. 

Érdekes ujitás, hogy a számokat cigány-
zenekara kiséri. Kozák Gábor zenekara ez, 
a legjobb pesti zenekar. Hallottuk Kozák 
Gábortól a Liszt-rapszódiát. A legelsőbb hang-
versenyteremben is sikere lett volna vele. 

A Parisien Grill direktora Deák Elemér, 
egy szimpatikus, elegáns ur, aki régi ösme-
rőse a pesti előkelő közönségnek. Deák Ele-
mért tiz esztendővel ezelőtt Bálint Dezső fe-
dezte fel. A legjobb iskolát, a Dézi iskoláját 
járta végig, tiz évig volt a Royal Orfeum ve-
zetője, direktorénak valósággal a jobb keze. 
Amikor Bálint meghalt, Deák megvált az or-
feumtól és a Teréz-körúti Sorrento kávéház és 
bár tulajdonosa lett. A Sorrentó-bárból a leg-
nívósabb helyet csinálta, ez volt a szellem-
és pénzarisztokrácia találkozó helye. 

Most a Parisien Grill az. Itt láttunk minden 
pesti hírességet, előkelőséget. Deák Elemér 
kérdésünkre elmondta, hogy jelenleg Ralph 
Benatzkyval, a „Ju-Shi" szerzőjével, annak 
feleségével, Josma Selimmel és Fritz Grün-
baummal tárgyal, akikçt le akar szerződtetni 
a Parisien Grillbe, ebbe a speciális, valóban 
egyedül álló mulatóba. 

Diszkrét, finom és előkelő ez a helyiség, 
amelynek nagyszerű francia konyhájához 
grandiózus körítés az, amit a színpad nyújt. 

A Parisien Grillben mindennap teadélutá-
nok vannak, amikor is társaságbeli hölgyek 
és urak táncolnak a parkettjén. Deák Elemér 
a helyiséget divatrevüvel nyitotta meg, me-
lyen a fővárosi színházak művésznői és tár-
saságbeli hölgyek mutatták be a legújabb 
toíletteket egy ötletes szkeccs keretében. 

Nagyszerűen éreztük magunkat a Parisien 
Grillben. Minden este ide fogunk járni. 

mm 
wmmmm 

MiRiSenQK kapható T 
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M legsasebb film 
— A Színházi Élet uj pályázata. — 

Ha a sz ínházak sok darabot fogyasz-
tanak, akkor a filmek szászor annyit. Vagy 
még többször annyit. Mozi sokkal több 
van, mint színház, az tán a mozik na-
ponta több előadást tar tanak. 

Az ember azt képzelné, hogy az a 
hallatlan mohóság és gyorsaság, amely-
lyel a filmgyártás eszi a témákat , egy-
szer csak táplálék nélkül marad . És íme: 
u j és u j filmek jönnek óriási tömegben, 
mindnek friss és érdekes a témája , és 
egy-egy u j a b b irányu-film n é h a a követ-
kező mozi da rabok száza inak nyit u j 
területet. 

A világirodalom annyi nagyszerű re-
gényt és sz índarabot termelt már, hogy 
ezek is k iapadhata t lan a ranybányá i a 
f i lm-témáknak. Ezredrészüket sem dol-
gozta még fel a mozifelvevő gép, És a 
fi lmgyárak á l l andóan és folyton u j tippe-
ket ta lá lnak a klasszikus nagy regények 
és sz índarabok között. 

Nem lesz érdektelen, ha az olvasók 
érdeklődésének és kíváncsiságának irá-
nyát idehozzuk a nyi lvánosság elé. Váj-
jon mi iránt érdeklődik a nivós filmeket 
kedvelő publ ikum leg inkább? 

A Színházi Élet e s z á m a u j pá lyáza-
zatot ad az olvasó elé. Ki-ki irja meg, 
hogy: 

I. a világirodalom melyik ismert re-
gényét vagy színdarabját szeretne 
megfilmesítve látni, 

t ovábbá másodszor irja meg, hogy: 
II. az illető irodalmi mü főalakjait 
kiknek az alakításában szeretné 
látni a filmen? 
A pályázatok közlését mához két hétre 

kezdjük meg és egy később megállapí-
tandó határ idővel zár juk le. 

A legszebb és legérdemesebb pályá-

zatok beküldői között három dijat sor-
solunk ki. 

I. díj : 3 mozifőpróbajegy, 
II. d i j : 2 mozifőpróbajegy, 
III. d i j : 1 mozifőpróbajegy. 
Azok a pályázatok, amelyek a magyar 

irodalom valamelyik ismert müvét és 
alakitókul a magyar f i lmjátszás művé-
szeit választ ják, e lőnyben részesülnek. 

Jóiélc. a s o r s s a l 
Ki ne óhajtotta volna élni — ha csak rö-

vid időre is — egy más ember életét. Kiben 
ne ébredt volna föl a vágy elcserélni mások-
kal az életet, másokkal, akik talán boldogab-
ban, szebben, nyugodtabban élnek ! Egy em-
ber sincs megelégedve a saját sorsával, aki-
nek a fejében nem fordult meg az a gondo-
lat, hogy élete elhibázott, helytelen, az a he-
lyes, a hogy mások élnek, s milyen boldog-
ság volna másokkal fölcserélni az életét. 

Ezt a témát dolgozta fel a nemrég elhunyt 
Falk Richárd „Játék a sorssal" cimü fim-
darabjában. Hőse nagy politikus, akinek ide-
geit a nagyvilági élet izgalmai megviselték s 
aki már csak a morfiumban talál enyhülést. 
Ennek azonban az a következménye, hogy 
minden akció-képessége megtörik. Szabadulni 
szeretne tehát ettől az élettől, mely rá nézve 
elviselhetetlen. Találkozik egy emberrel, aki 
tökéletes hasonmása. Megvan a terv. Ennek 
az embernek kell élnie tovább az ő életét, 
mely neki már terhes s ő majd szerepet cserél. 
És megkezdődik a játék a sorssal. Haydale 
életét éli tovább az ismeretlen, melynek egy-
szerű életét viszont Haydale viszi tovább. 
Az ismeretlen Haydale álarcában szenzációs 
karriert csinál, mig Haydale tragikusan fe-
jezi be életét. 

A kettős főszerepben Fenyő Emil nagy-
szerű, a többi szerepekben Mattyasovszky 
Ilona, Thea Worth, Margiltay, Bokrosy je-
leskedik. A filmet, melyet Balogh Béla ren-
dezett, most játssza a Corso nagy sikerrel. 

hölgyek arcáról, karjáról végleg kiirtja felelőséggel POLLÁK 
SAROLTA kozmet. intézete, Bpest, Andrássy-ut 38. I. Miracle 
hajeltávolitószerszétkűldése utasítással. Szépségápolás. Szemölcs 
irtás. Miracle emailkrém, púder, szappan: szépít, üdít, fehérít. 
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Riport 
a Little Fox-ről 

Színhely: Amerika. Két milliomos család 
versenyez egymással. Gazdagságban, fény-
ben, pompában tul akarják szárnyalni egy-
mást. Versengésük tetőpontján vannak már, 
amikor a családok fejei arra a szörnyű 
fölfedezésre jutnak, hogy az egyik család 
a vasút király egyetlen fia, szerelmes a 
másik család, az acélkirályné egyetlen leá-
nyába s ez a szerelem kölcsönös. Nagy a 
megrökönyödés mind a két családban, külö-
nösen, amikor a fiatalok bejelentik, hogy 
mindenáron egymáséi akarnak lenni s ami-
kor kitagadással fenyegetik őket, kijelen-
tik, hogy minden alkalmat meg fognak ra-
gadni, hogy egybekelésükhöz szükséges 
pénzt megszerezzék. 

Ugyanekkor történik, hogy nagy éksze;-
kiállitásra készülnek, malyen mind a kiét csa-
lád mesés értéket képviselő ékszerrel vesz 
részt. Ä kiállitás után a fejedelmi ékszere-
ket mind a két család erős detektiv-fedezet-
tel kisértek haza. Otthon azonban megfogha-
tatlan módon eltűnnek az ékszerek. Külö-
nös véletlen, hogy ugy a vasutkirály, mint 
az acélkirályné házában az ékszerek akkor 
tűntek el, amikor a fiatalok a szobában tar-
tózkodtak. így tehát mind a két család sa-
ját gyermekét gyanusitja a lopással. Erre 
megbízzák Amerika leghíresebb detektivjét, 
Forot, kit becéző néven Little jelzővel illet-
nek mindenfelé,, hogy nyomozza ki a tette-
seket. 

A detektív munkába lép. Izgalmas, fordu-
latos, rendkívül érdekes szituációkon keresz-
tül sikerül megtudni, hogy a tolvaj — egy 
szarka. Most ujabb kutatás indul meg a 
szarka tulajdonosa után. Kiderül, hogy egy 
kalandor-pár üzi mesterkedéseit ezzel a 
szarkával, amelynek segítségével már nagy 
vagyonra tettek szert. Ujsbb üldözés a ka-
landor-pár után, kiket végül sikerül ártal-
matlanná tenni. A fiatalok természetesen 
egymáséi lesznek. 

A film amerikai stilben készült s mint 
ilyen, az ötletes és vakmerő trükkök egész 
sorozatából áll. Az üldözési jelenetekben 
vasúton, kocsin, repülőgépen a legnagysze-
rűbb bravúrokat látjuk. Hogy például csak 
egyet említsünk, a detektív az üldözés köz-
ben egyik repülőgépről a másikra ugrik. 

A szereplők : Rátkai Márton. Tulajdon-
képen Rátkai-filmnek is lehetne nevezni a 
„Little Fox"-ot, annyira domináló szerepe 
van benne a népszerű színésznek a detektív 
szerepében ellenállhatatlan, kedves, pazar 
humoru, ötletes s a trükkökben szédületesen 
merész. Lukács Pál, a vasutkirály fia, ele-
gáns, hódító, végtelenül szimpatikus. Bojda 
Juci a főcimszerepben sikkes, temperamen-
tumos, játékéban decens. Dénes Oszkár a 
kalandor világfi minden fölényével rendelke-
zik, ruháiban, jétékmodoróban szerencsésein 
képviseli a tökéletes filmszínészt. Cartoriszky 
Mária a kalandornő, hódítóan szép, elegán-
ciója stílszerű. Ifj. dr. Radó Antal, aki a fil-
met irta, ebben a munkájában hálás anyagot-
adott színészeknek, rendezőnek, diszletezőnek. 
Garas Márton Vendrei geniálitósónak min-
den erejére volt szüksége, hogy a szcenórium 
nehéz feladatainak megfelelhessen. És töké-
letesen megfelelt. A rutinirt, nagyképességü 
kiváló értékű rendező márkája meglátszik 
minden beállításon, a legkisebb jeleneten is. 
Vass József segédrendező is sokat kérhet 
az elismerésből. Garas saját bevallása sze-
rint rendkívüli módon támogatta őt munká-
jában. Eiben István fotografálta a képeket, 
amelyek csudaszépek. Jellemző a filmre, hogy 
az epizód szerepeket is ismert színészek ját-
szék, mint Thury, Vendrey, Rátkai, Bihary 
és mások. 

A Corvin filmgyár „Little-Fox"-a a legna-
gyobb etapp mindegyikében a gyér fejlődé-
sében. 

A színésznő — akár leány, akár asszony 
— élesebb megvilágításban áll a közönség 
előtt, mint minden más nő. A színpad reflek-
tora veti rá sugarait és ebből a fényözönből 
jut valami a magánéletre is, sőt jut valami 
a színpad természetellenes világításának ár-
nyékaiból is. Ami ott egy kívülről vetett hibás 
árnyékfolt az arcon, az a magénéletben egy 
kívülről jött oktalan pletyka, melynek meg-
állapításéhoz szinte jogot formál a közönség. 

Gombaszögi Frida 

Őszülés ellen használjon dr. Dycn 
Hairrestorert. Nem nai-
festö szer, hanem • fca) 
eredeti színét adja vissza. 

30 kor. és postaköltség ellenében szállítják a főraktárak : 
CITY D R O G É R I A B u d a p e s t , IV. , E s k Q - u t 5. és 
H O N V É D D R O G É R I A , I. , A t t t l a - k & r u t 2. s z á m 

U r f i f T H l n b n l é s minden szépséghibákat, aroránookat, 
n U J S t U l U S V U l szemölcsöt, szeplfit, pattanást végleg el-
távolít villanykezeléssel BUCHOLCZ NŐVÉREK Kozmetikai 
Intézete Budapest, Klrály-u. 51. I. 9. Arckrémek és pú-
derek diszkrét vidéki szétküldése 
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Már ilyen is van. A film szédületes tem-
pójú fejlődésében eljutottunk odáig, hogy 
semmin sem lepődünk meg. A legvakmerőbb 
és legötletesebb trükkök sem ujak már, min-
dent természetesnek találunk. A Merkur 
filmvállalat most mégis olyan filmmel lepett 
meg bennünket, amelyet látva, kénytelenek 
voltunk meglepődni. Ezen a filmen ugyanis 
— beszéltek. Nem is a filmen, mint inkább 
a film perdülése közben. A filmen a beszé-
det tudvalevőleg a feliratok pótolják. Valljuk 
be, nem nagyon szeretjük ezeket a felirato-
kat, hosszúak és gyakran unalmasak, szinte 
zavarják a hangulatot, azt tartják jó filmnek 
— és nem helytelenül — amelyikben kevés 
a felirat. Azaz minél kevesebb, minél rövi-
debb a felirat, annál szórakoztatóbb a film. 
El lehet képzelni, milyen jó film lehet az, 
amelyet — egyáltalán nem zavar felirat. 

Ilyet láthatunk most. A cime : Vetélytársak. 
A Merkur filmvállalat mutatta be. A felira-
tokat Herczeg Jenő élőszóval mondotta el. 

A film igy kezdődnék felirattal : 
„Egy nőnek ketten udvarolnak." 
Erre látszik a képen, hogy előbb egy 

hosszú, nyurga fiatalember bejön a szobába, 
ahol a nő már várja és csokrot ad át. Ke-
véssel utána egy kövér fiatalember jön be, 
aki szintén csokrot ad át. 

Most újból ez a felirat következne : 
.Vájjon melyiket szereti a nő ? ! 
Ha a film-előadáson a feliratokat szinész 

mondja el, tág tere kínálkozik a tehetségek-
nek. 

Hiszen a felirat ugyanis be van ékelve. 
Mert a vetített feliraton a kép lepergése után 
már nem lehet változtatni, az élő-felirat 
azonban bármikor megmásítható, megismé-
telhető. 

„A vetélytársak" cimü film elején, amikor 
felirat helyett a szinész azt mondja : „Vájjon 
melyiket szereti a nő ?" Közvetlen utána a 
filmképen a nő odamegy az egyik férfihez, 
megöleli, jelzi tehát, hogy őt szereti. Es ismét 

megszólal a szinész ; „Fogadjunk, hogy a 
másikat szereti", mire a nő a másik férfit 
is átöleli. Biztos a nézőtéren a hangos de-
rültség. A mi csodálatosnak tetszik tehát, a 
filmen mozgó alakok mintha követnék a fel-
iratot helyettesítő egyén utasításait, teljesíte-
nék parancsát, óhajait. Mindent fotográfiai 
trükkel oldanak meg, ami érdekes, újszerű 
kedves és ötletes helyzetekre vezet. Az élő-
film hamar népszerű lesz. 

Az Élő-filmet most egymásután mutatja be 
az Olympia, Eldorádó, Budai Apolló és az 
Andrássy-mozgó. 

A Honbonier u j m ű s o r a 

A héten mutatta be a Bonbonier kabaré 
uj programmját,_ amely a nagyszerű utolsó 
műsornál is tartalmasabb ötletesebb, kedve-
sebb. annyi mindent ad a Bonbonier, hogy 
eleg lenne két másik műsorra is. Újhelyi 
Nándor „Varázssapka" cimen irt egy pompás 
egyfelvonásost. Paulini Béla és Magyar 
László „Valuta ur a pokolban" cimmel ope-
rettet írtak, amelyben Krajnik Mária, Nagy 
Imre. Forgács, Fodor, Dévai és Perényi ját-
szanak kitűnően. Kőváry Gyula „Czezarinka" 
cimü ötletes és kedves tréfával szerepel a 
műsoron. Nagyszerű kis egyfelvonásos Pajzs 
Elemér „Gyulá"-ja, két főszerepét Felhő Rózsi 
és Kovács Lilly játsszák. „A róka". Csöndes 
Géza tréfája, igen mulatságos és nagyon jól 
játsszák Mihályi Lici Gyenis Ede, Radó 
Sándor és Somossy Renée. Egy uj szerző, 
Dugovich Viktor tréfája („Öttől-hétig") szere-
pel még a műsoron és Nó/i Károly kis da-
rabja, a „Párbaj előtt". 

Gazdag a műsor magánszámokban is. 
A nagyon tehetséges Kovács Lillv, a bájos 
Mihályi Lici, a finom Krajnik Mária, a ked-
ves Gombócz Vilma, Papp János és Radó 
Sándor szólóznak. Ezúttal sem marad el 
Radó-Forgács duettje, amit most is, mint 
mindig, Harmath Imre és Huber Sándor 
irtak és a cime: „Lesz-e melegem elegem?" 
És Kőváry konferánsza most i* csupa ötlet. 

Legjutányosabb 
árban kapható 

róka-bonk, muffok 
Evetovics szűcs 

Erzsébet-tér 8 . I . emelet 
SzinésznSk, artistanők 10 százalék engedmény. 
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HACCÓ, Ml ÚJSÁG? 
SZILVESZTER a cime annak az újdon-

ságnak, amelyre most készül a Revü Szín-
ház társulata. Az újdonság szerzői: Uray, 
Marthon és Balassa, primadonna szerepet 
Dömötör Ilona fogja játszani, a férfi fő-
szerep Galetta Ferencé. Ä «Szilveszter» ren-
dezője Tihanyi Vilmos. 

SZÁSZ ZOLTÁN ELŐADÁSA. Szász Zol-
tán november huszonegyedikén igen érde-
kes előadást fog tartani a Zeneakadémián. 
Előadásának cime: Magyarság és Zsidó-
ság^. Szász Zoltán előadásai mindenkor a 
legnagyobb érdeklődést keltették, a mos-
tanit kettőzött érdeklődéssel várja a publi-
kum. Az előadás keretében, a társadalmi 
béke egyensúlyának visszaállításáról fog 
Szász Zoltán beszélni. 

BALOGH BÖSKE, aki hónapokon keresztül 
nem játszott, most visszaszerződött a Revü 
Színházhoz. Már a legközelebbi újdonságban 
fel fog lépni. 

A PROJEKTOGRAPH NAGY BEMUTA-
TÓJÁNAK folytatása 18, 19, 20-án lesz a 
Royal Apollóban. Bemutatásra ezúttal hat 
külföldi sláger kerül, mindenik koncepció-
iában kivételesen originális — a házi be-
mutató után itélve — kétségtelenül szen-
zációja lesz ugy a szakmának, mint a nagy 
közönségnek. Foe Maynek, a német mes-
terrendezőnek, a Cezarina geniális szer-
zőjének egy hat!elvonásos misztériumát, «A 
San-marnoi végzet» cimen fogjuk látni. A 
főszerepet a Foc May lánya, a szép Eva 
May játsza. Fanny Warelot, a nagytehet-
.ségü drámai szinésznőt, akit már a mull 
bemutatón is megcsodáltunk, viszontlátjuk 
egy hatásos színműben, melynek cime: «Em-
berek vagyunk»... 

Megfogunk ismerkedni azonkivül a fil-
mek egy nálunk még alig ismert fajával, 
a filmgrand guignollal. Két szinmü: «A szi-
cíliai kastély» és «Fenn a magas utakon» 
cimek (utóbbiban a főszerepet Frank Nce-
rna jáísza) iogja reprezentálni a grand-
guignolt. Látni fogunk olyan filmet, amely 

A ZOLDSIEMÜ 
SZÖRNYETEG 

(ALICE JOYCE) 

a Tiwoiiban 

K ANTOft £S KELEMEN , t > ' ő - " a l o w j a 

VII . , Erzsébet-körut 56 . 1/4. 

B L U Z - M O D E L L E K 
mhák, kosztümök 

saját valamint hozott anyagból is készülnek. 
Átalakítások a legújabb divat szerint. 

U N G Á R É S W E I S Z M A R G I T 
, , . „ . _ „ IV., Kossuth-Lajos-u. Q 

Telefon : 104—58 iéiemeiet O 

K O R • egy pár női magsszâru 

LAKKCZIPfi 
I Z S Á K P A L 

cégnél 

B u d a p e s t , VIII., R á k o c z i - u t 5 7 / B 
Luther-ház 

Vidékre is szállítok. 

Hamis fogakat 
piatinát 
Ékszert 
Aranyat 
Ezüstöt 
Cigarettatárcát 
Dísztárgyakat 

Szabni, varrni laniíok 
magántanulásra tanköny-
vem kapható, varrónőknek B. GEIGER ETELNÊL, 
tanitónőknekkülöntanloiyam K á r o l y - k ö r u t lo. s z á m 

veszek 
_ és eladok 

ujat és használtat. Krausz Imre varrógépkereskedő 
Budapest, Vili., RökkSzílárd-u.6. 

viszonteladóknak engedmény ! 

Fermez akar menüi ? Akar nősülni ? 
Kérje 204-es bizalmas kimutatást adatokkal, arcképekkel 
DAVIDOVICS. E r z s é b e t - k ö r u t 17. (Cégjelzéstelral 

100 koronáért talpal juk clpójéü 
gummlval. Megtakarít 3 pár bőrtalpat egyszeri tal-

palással . NEUMANNÄL VI., Nagymező-utca 44. 

DONBONNERIE FLORIS 
W n é h á n y e l ő k e l ő Ü z l e t b e n k a p h a t ó k I 

CSOKOLÁDÉ-
KÜLÖNLEGESSÉGEI 



— biionyára sokakat fog érdekelni: ele-
jétől végig sport miliőben játszódik s olyan 
bemutatásra keriii, melynek folytán a 
plenaik képek lesznek a dominálok. Ä há-
romnapos bemutató rendkívül változatos le;z. 

MIKULÁS-EST A PESTI VIGADÓBAN-
Igazi, vérbeli béKe-mulatságnak Ígérkezik az 
a nagyszerű Mikulás-est, mely december 
5-én, vasárnap este lesz a pesti Vigadóban. 
Óriási érdeklődés előzi meg e Mikulás-estet. 
A „Színházi Élet" külön sátrat kap. hol kü-
lönféle kedves meglepetések várnak a publi-
kumra. Mint külön érdekességet emiitjük meg, 
hogy a háború óta ez az első, reggel három 
óráig tarló táncmulatság. Jegyek a „Színházi 
Élet" boltjában kaphatók. 

Ä VILÁG LEGSZEBB TÁNCOSNŐJE. 
Ezt a büszke címet Isabellita Ruiz spa-

nyol táncosnő viseli, aki ebben a hónapban 
a párisi Olympia-Variété vendége. A tán-
cosnő tényleg elbűvölő szépség, akinek meg-
csodálására tolongnak az emberek. Az egyik 
francia varieté-szaklap azt írja: «ha a kis-
asszony fele olyan jól tudna táncolni, mint 
amilyen szép, akkor már fel sem szabadna 
lépnie, mert az exaltált nézők szétszednék 

mindennap a színpadot, hogy elvigyék em-
lékül azokat a deszkákat, amelyeket az is-
teni táncosnő lábai érintettek.» 

VANDORMOZIK A TENGEREN. Egyik 
nagy amerikai filmvállalat megvásárolt né-
hány a háborúban megsérült és kiselejtezett 
nagy hajót és ezeket most berendezik moz-
gó fénykép-szín házakká. A hajók a part-
menti városokat és helységeket keresik, majd 
fel és mindenütt tartanak néhány előadást. 

szeplő, májfolt, pa t tan ta és arc-
üsztát lanságok ellen. Ideális arc-
ápoló. Ara 35 korona 

Főraktár 

RúczGy. János 
gyógyszertára 

Kiskunhalas 

M Pár i s i é s b é c s i 

oflellkalapck 
állandó kiállítása megnyílt pá-
risi direktrice vezetése alatt. 

IV., V á c z I - u . 8. f é l . 9. W i e n , I., G r a b e n 12. II. 
M a r l e n b a d J o z e f s p l a t z . 

Szakorvosi 
VII. Dohány-utca 39. 

rendelő 
intézet. 

Rendel : 11 -1 és 4 - 7 órái* 

Esfélydpők ÍERÍIÉL, 
Budapest , Kossuth Lajos»u. 4 

PJWFUMfERIE K.OSZ.TECÍTX 
Kozmetikai különlegességek iiMlete 

Budapest, V., Dorottya-ulca 12. 
Francia ajakirek.parf ömök és púderek 

c EZARINA IU. 
M a h o u t Űfelséue 

az OHHIÁBJUI 
GVERHEK ÉS BAKFIS RUHÁK 

meglepő gyorsan és olcsón kászittetnek ü r ü szalonjában 
Telefon: 9 - 2 4 . Budapest, IV.. Párisi-u. 1.1, em. 2. 

Bri l l t f n s o k a t , g y ö n g y ö k e t , p l a t i n í i , é k s z e r e k e t 
mindenkinél drágábban vesz S Z E K E L Y EMIL ékszer-
üzlete Budapest, Király-utca 51. Teréztemplommal szem-
ben, Címre tessék figyelni. — T e l e f o n J ó z s e f los-31 

L 

\ZCOVAíC OTTÓMÉ. 
' Sxinpadi és ráncfűzők specialistája 

VIII., Mátyás tér 4. 

CEZARINA VII. 
Az aranyasszony 

a ROYAL-APOLL0BAN 

Hölgyfodrájzat ondulációvat, hajmosás, manikür, szép-
ségápolás és fagykezelés. Mérsékelt árban, elsőrang« 
mun ia . Tanítványok teljes kiképzésre felvétetnek. Cim: 

Szántóné, VI . , Horn Ede-utca 12. sz. 
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S z e r k e s z / ő l ü z e u e í e h 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosí-
tást 5 színházi vonatkozású kérdésre. Kézira-
tokat rajzokat nem adunk vissza és azok 

megőrzésére nem vállalkozunk.) 
M. Béláné (Bpest). A Maison Margit, ahol a 

„Ldnyom"-ból llosvay Rózsi ruhái készültek, 
öt éves cég és a Váci-utca 20. sz. alatt van. 
Már sok színpadi kreációja aratott nagy sikert. 
— Ocean. Nincs nálunk bejelentve. — Sz. 
F., Kaposvár. 1. Ára K^ 16.50- 2. Megren-
delhető a „Színházi Élet" kiadóhivatalában. 
— Mimosa. 1. A színházi neve is az. 2. Rökk 
Szilárd-utca 6. 3. Nőtlen. 4. Ára 3 K. — 
F. flnnus. 1. Bécsben vannak. 2. Most pi-
hennie kell, azért nem lép föl. — Lucy. 1.3 
évvel ezelőtt. 2. 1913-ban. 3. 1912-ben. 4. A 
kiadóban kapható. — Szegedi olvasó. Sa-
rah Bernát 1881. nov. 13-án lépett föl elő-
ször nálunk a Nemzeti Színházban. — 4 le-
velű lóbers. Nem színházi kérdés ugyan, 
de azért — nem illik; legfeljebb férfi kísére-
tében. — F. Zoltán. Nem közölhető, — B. 
rajongó. Már közöltük a régebbi számunk-
ban. — Példányonkint vásárló. A Film-
művészeti Évkönyvben megvan. — F. Bella. 
Levelezőlapjaik kaphatók a „Színházi Élet" 
kiadóhivatalában. — Kontyos. Előbbi üze-

netben felelünk. — S. András. Nem kap-
ható. — Bámuló. Címe : Nemzeti Színház. 
— Egy művésznőhöz. Nem közölhető. — 
San Toy. 1. Az előbbi annyi, mint : bemu-
tató, az utóbbi pedig felelevenítés. 2. Orvos. 
3. Á kiadóhivatalban megvan. — Faust. 
1. Gép segítségével. 2. Igen. — D. Gy., Ma« 
gyaróvár . Saját rezsiben nem adhatjuk ki. 
— Ländlet Ferike és Jucika. Kérjük cí-
müket sürgősen közölni. — Bogárka. Bár-
mely vállalatnál. — Távoli rokon. Hogy tu-
dunk-e róla valamit ? Hogyne tundnánk I 
Íme a kutatás eredménye: Ács Sarolta az 
50-es években a Nemzeti Színház operaéne-
kesnője volt. Tanulmányait a Gentilumo-féle 
énekiskolában végezte. Később hangverse-
nyeken lépett föl és nőül ment Devoyod zene-
tanárhoz. — Lange. 1. Ilyen. 2. Mindegyik-
ben. 3. 11 óra után. ~ N. N., Bp. 1. Nem. 
2. Buba, Vica, Miklós. 3. Ha jók, akkor 
igen. — Hlex. L 25 éves. 2. Nőtlen. — Alice. 
A „Színház Élet" kiadójában kapható, ára 
K Í6.50. — K. H. Nincs nálunk bejelentve. 
— Csepeli. Rózsahegyi Kálmánnál : VIII., 
Népszinházi-u. 22. — L. Zoli, Kaposvár-
1. Egyelőre bizonytalan. 2. Pesten, 3. Berlin, 
ben. 4. 33. — Harry. Verebes Ernő címe : 
VIII,, Erzsébet-körut 50. 

D i r o " 3 m ú v é s z világ kedveit rózsaszín körömlakja 
" U Kapöaíó minden drogériában és illaíszeríárban 

Esíélyi-
Uícai-
Tánc- és 
Színpadi-

Cipő 
különlegességek: 
nagy választékban 

Eafayeííe 
Francia cipőáruhoz 

Budapest, IV. ker. Uáczi-uíca 35. 

Tele fonon is megrendelhet i 

AZ UJSÁG-oi 
Telefonszámok: József 16-26. József 13-35 

i k n l á s 

s elyemharlsnyáit Is 
megjavítja félcipőben hordhatóan a 

TERÉZVÁROSI HARISNyAJAVITO 
Király-utca 80. (Királyszinházzal szember.) 

F Ê R E I É S N Ő I C O N -
F E C T I O O S Z T Á L Y A 

A LONDONI 
THE ANGLO-HUNGARIAN CORPORATION LIHITED 

MAGYARORSZÁGI VEZÉRKÉPVISELETE 

BUDAPEST, VII . , DOHÁNY.U. 12. 

vöröses szekrényben 
erős hangú 
800 korona 

H a n g l e m e z - ú j d o n s á g o k 
tartalmas műsorát 
i n g y e n tessék kérni 

s e r - Fekete Mihály 
gramofon-osztályában 

Budapest, VI I I . , J6zsef>körut 9 . sz. 

URIDIVAT 6S FEHERNEHU k ü l S n l e g e a s é g e k j 
SPIKA ÉS BEREGI-nél Kossuth Lajos-utca-i CZ. 

Astória szálló mellet. JL^JI 



— Zenebarát . A „Szevillai Borbély"-t Ros-
sini (szül. 1792 febr. 29. Passeroban. megh. 
1868 nov. 14. Passyban.) 1816-ban 13 nap 
alatt irta. Nálunk Budán volt az első elő-
adása 1835 IV— 11-én. Gróf Almaviva—Lend-
vay. Bartoló—Szilágyi. Basilio—Udvarhelyi. 
Rozina — Chiabayné. Figaro — Szerdahelyi. 
Berta—Pálné volt. „Haszontalan elővigyázat" 
alcímmel, mint 4 felvonásos vígjátékot a 
Nemzeti Színház is bemutta és pedig : 1881. 
január 30-án, Palay Ede fordításában. — Fel-
i rás . Színészi kifejezés arra, akit az ügyelő 
vádolás miatt kötelességszerűen feljegyez, 
tehát felir pld. próbakésés, próbazavarás, 
esetleg szerepnemtudás stb. címén. Az ily felirt 
egyén vádját a hónap közepén és végén 
megtartandó színházi törvényszéken szokás 
elbírálni, melynek természete szerint a vonat-
kozó paragrafusok szemmeltartásával vagy 
megbüntetik a felirt színészt, vagy pedig 
— ha a véd enyhe — elnézésből elejtik azt, 
s igy a felirás tárgytalanná válik. — Hü ol-
vasó. Hegyi Aranka atyja Berger Hegyi Poldi 
cigányprímás volt. Szülei hálála után, atyjá-
nak egykori társa, Herczenberger Sándor 
primás nevelte fel, minthogy azonban neki 
is sok gyermeke volt, kik nőttön-nőve sok 
gondot okoztak. Sárközi Ferenc prímáshoz 
került nevelőbe, majd pedig a Nemzeti Szín-
ház balletiskolájába, ahonnan nemsokára 
megindölt fényes karrierje. 

Sssinóáxi képrejtvény 

Megfejtési határidő 1920 november 26. 
A megfejtést lapunk 1920 évi 49. számában 

közöljük. 
A megfejtők között a következő dijakat sor-

soljuk ki: 
I. dij : Egy könyv 

II. dij : Egy kotta 
III. dij : Egy fénykép 

A Színházi Élet 1920. 45. számában közölt 
rejtvény helyes megfejtése: „Molnár és gyer-
meke." 

Helyesen fejtették meg 598-an. 
Az első dijat Székely Bözsi (Tömő-utca 

24.), a második dijat B. Poroszlai Esztike 
(Szarvas, III. 88.), a harmadik dijat Pintér 
Kálmán (Tüzoltó-utca 33/c.) nyerték meg. 

Szerkeszti: INCZE SÁNDOR. 
Kiadja a .Színházi Élet" r . - t 

Minden szó beiktatása 3 K 
Vastag betűvel 6 K APRÓHIRDETÉSEK Felvétel : Erzsébet-körut 29 

A „Színházi Élet" kiadójában 

O K T A T Á S 
lurry Peregrin tanár, ope-
raházi tag, zeneiskolája. Ki-
rály-utca 105. (Lövölde-tér) 

Gabelsberger gyorsíró- és 
nyelviskola. Magyar, német, 
angol, francia gyorsírás. Vi-
lágnyelvek, Kossuth Lajos-

utca 11. szám. 

VÉTEL - ELADÁS 
Füzőjavitások legolcsóbban 
Therapia, füzőszalonjában 

Nagymező-utca 14. 

Szörme-kabátok, gyönyörű 
szörme-garniturák olcsón 

csakis Heves Mórnénál, Ki-
rály-utca 51. 

Veszünk, eladunk bútort, 
szőnyeget, zongorát. Behr, 

Andrássy-ut 66. 

V E S y E s 
Rejtvény-pályázatot hirdet 
a Debreceni Hét, Színházi 
Újság 500 koronás pálya-
díjjal. Állandóan közöl ven-
dégszereplő pesti művészek-
ről élvezetes intimitásokat. 
Kapható a „Színházi Élet" 

boltjában. 

„Unió" mindent fest, tisz-
titlegszebben, legjobban 6 nap 
alatt. Gyár-telep VI., Kmetty-
utca 15. sz. fiókok a város 
főbb ponttain. 

H Á Z T A R T Á S 
Konyha-edények óriási vá-
lasztékban. Olcsó árakban 
kaphatók László Kálmán vas-
kereskedésében, Király Szín-

házzal szemben. 

K Ö O U E K 
Műkedvelők a „Fehér ka-
baré" könyvtárában megjelent 
színdarabok előadási jogát 
jotékonycélu estélyekre díj-
mentesen kapják meg a Szín-
házi Élet könyvesboltjában 

(VII., Erzsébet-körut 29.) 

Az „Élet" könyvsorozat (30 
kötet) K 1320— A „Művé-
szeti Könyvtár" eddig meg-
jelent müvei. Kisfaludy Tár-
saság által kiadott müvek 
nagy választékban. Franklin 
kézi lexikon. A Földrajzi Tár-
saság diszkötésben. Rákosi 
Jenő összes könyvei (celluloid 
kötésben). Puskin : Pique 
Dama 11.— Tagore : A ker-
tész 24.20 Kaphatók a Szín-
házi Élet könyvesboltjában 

(VII., Erzsébet-körut 29.) 

Nyomta Kultura könyvkiadó és nyomda r.-t. Budapest. V., Visegrádi-utca 3. Telefon 13—31 






