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Strindberg pályafutása a verstől vezet 
. . . a versig. 

Nem tudom, miért panaszkodnak az 
irodalom ellenségei, hogy olykor a költők 
is fölrohannak a színpadra. Nélkülük 
megszűnne minden szinház. Aztán ugy 
látom, hogy egyelőre csak a költők 
népszerűek. Peer Gynt-et játsszák egy-
folytában, tul a századik előadáson, 
mert mihelyt színpadra került, egyszerre 
kézzelfoghatóvá és érezhetővé vált. így 
a homályosnak mondott norvég „drámai 
költemény", melynek értelmét tudósok 
hüvelyezgetik, kevés eredménnyel, még 
külső siker tekintetében is veri az ope-
retteket. Ibsen mindég és mindenütt 
„divatos". Másik divatos drámaíró északi 
társa, a komor svéd, Strindberg, kinek 
ezen a héten szintén bemutatóra kerül 
egy darabja. 

Akik éngedményeket tesznek a kö-
zönségnek és lakáj-módra kiszolgálják 
őt, a színházi tőzsde viharjósai bizo-
nyéra ámulva kérdezik, mit jelent ez. 
A magyarázat egyszerű. Két véglet van. 
Vagy engedni a nézőtérnek, vagy pa-
rancsolni, vagy a teljes ponyva, vagy a 
teljes költészet, vagy a masochizmus, 
vagy a szadizmus. Középút azonban 
nincs. A két északi lángész minden 
megnyilatkozásban olyan furcsa és ide-
gen volt, hogy annak idején még az iro-
dalmárok és a müveitek is visszator-
pantak tőlük. Ha alkudni kezdenek, fél-

úton eléje sietnek a sikernek, engednek 
elveikből, vagy magyarázgatják mondani-
valójukat, bizonyéra elvesztik a csatát. 
Csak azért diadalmaskodtak, mert nem 
tárgyaltak senkivel. Kedves üzletemberek, 
harminc és ötvenszázalékos kiegyezők, 
a költészet is árucikk. Mégpedig a leg-
kitűnőbb. 

Strindberg a színpadon maradék nél-
kül fejezte ki magát mint lirai költő, 
sokszor talán a lélektani és drámai igaz-
ság rovására, érzéseit azonban olyan 
hiánytalanul közölte, hogy szó nélkül 
átvettük. Haragos és fájdalmas versek-
kel kezdte. Egyetlen verseskönyvének 
cime: „Sebláz." És lírikus maradt, egé-
szen a színdarabjainak utasításáig: „A 
másik szobában egy kék kabátot porol-
nak . . ," Karácsonyi drámája igy kez-
dődik : „egy fekete keztyü hever a föl-
d ö n . . . " Általában neki a tárgyak egész 
életében olyan fontosak voltak, mint az 
emberek. Ez az áhítat abból a korszak-
ból származik, mikor apánkat óriásnak, 
az állólámpát világitótoronynak, a könyv-
tárt hegynek látjuk, ó azonban sohase 
változott meg, mint drámaíró sem. A 
házi szerek mithikus csodák, a lift, az 
ezüstgyertyatartó, a szobakulcs a modern 
élet fontos szerszáma, mellyel életünk 
szertartását végezzük. 

Érdekes, hogy ő, ki a hétköznapi éle-
tet vallásos magasba emelte és rejtéllyé 
tette, a mult életét, a történelmet szinte 
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ijesztően közelünkbe hozta. Az ő szín-
padi királyai nem koronával fejükön 
sétálnak. Pongyolában járkálnak előt-
tünk, még borostás állukat is látjuk. Eb-
ben az ábrázolásában pedig szintén 
izig-vérig költő. Azelőtt minden törté-
nelmi eseményben hajlandók voltunk 
egy szinpadi jelenetet látni, minden hős-
ben egy színészt. Strindberg sugallatos 
ihlettel megfordította a játékot, a jelent 
költészetté é s a multat prózává vará-
zsolta, hogy mindkettőt megértesse ve-
lünk. Lerombolta a „történelem szin-
padá"-t s fölépítette az élet színpadát. 

Ennyiben ujitó, alkotó, forradalmár. 
Fejlődése pedig nagyon következetes, 
bármennyi ellentét mozog is benne. A 
kedély és jellem, a teljes nőiesség és 
teljes férfiasság, az állítás és tagadás, 
az önsanyargatás és életszeretet, a ro-
mantika és realizmus, germán titokza-

tosság és finn-ugor józanság között hány-
kódik. Ifjúkori szertelensége után a tu-
dományra veti magát, a vegyészetre, nö-
vénytanra, nyelvészetre, történelemböl-
cseletre, imádja a tudást, de a tudás mel-
lett nagyon becsüli azt is, amit nem le-
het tudni. Egy költő következetessége 
ez. Sohase lett a vers tagadójává. Any-
nyit tanult, mint Goethe és ugy tudott 
hinni, mint Tolsztoj. Csakhogy a csizmás, 
puritán orosz éppen az ellenkező partra 
jutott el. Öregkorában racionalistává vált, 
aki minden lélekben és szellemben hitt, 
csak a vers szellemében van. Strind-
berg egész életében csak ebben hisz 
igazán. Ö a vallásos öreg, ki eltipegett 
az istenházába. Bogaras és különcködő. 
Van kapcsos imakönyve. (Szvedenborg) 
Gyügöl a rime, de talán nem is kell 
kifelé látni, elég. ha lefelé lát. Az élet 
eltávolodott tőle. Végül vissza kell térnie 
a teljes művészethez, ahhoz, melyben 
kiskorunkban hiszünk. Miután haragu-
dott a nőkre, haragudott a papokra, ha-
ragudott a szabadgondolkozókra, a szo-
ciálistákra, maradi politikusokra, közép-
szerű Írókra, egy boldog liget várt rá, 
ahol az ellentállók összeolvadtak, a taga-
dás helyett a töltétlen állítás birodalma. 
Mi marad egy öregembernek? A játék, 
mely a kisgyereké, a versek játéka, mely 
a lángészé. Strindberg is mint föltétlen 
költő halt meg. Utoljára egy spiritiszta 
öregurat láttunk magunk előtt, egy vajá-
kost, egy alkimistát. Ezzel a kör teljes. 

Pályafutása a verstől vezet . . . a versig. 

Honthy Hanna, Fülöp Sándor 
Revü Színház : Luxemburg grófja (Angelo fot.) 

& u to gramm-délelőtt 
Április 3-ikán vasárnap délelőtt lesz a 

Színházi Élet autogramm-délőttje, amikor 
•s az Eskütéri Színház újdonságának, 
a „Csókos asszony"-nak főszereplői: 

Magyar Erzsi é s 
Békeffy László 

adnak autogrammot. Az autogramm-
délelőtt pontosan féltizenkét órakor kez-
dődik a Színházi Élet boltjában : Erzsé-
bet-körut 29. 
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Hosszú pihenő után ismét felcsendültek 
Lehár Ferenc „Luxemburg grófjá"-nak bájos 
és népszerű melódiái. Ezúttal nem a Király 
Színház színpadjáról, ahonnan diadalmas 
útjára elindult, hanem a Revü Színházból, 
ahol egészen uj köntösben, uj szereplőkkel, 
uj beállítással újították fel ezt a szép zenéjü, 
kedves > ötletes meséjü operettet. 

A pesti közönségnek még most is fülébe 
csengenek azok a melódiák, amelyeket nyolc 
esztendővel ezelőtt tanult meg, akkor, amikor 
egész Budapesten minden veikli, minden 

cigány, minden zongora és minden szobalány 
a „gimbelem-gombolom"-ot fújta. 

Nemcsak színház-üzleti, de művészi szem-
pontból is háladatos és megköszönni való 
törekvése a Revü Színház igazgatóságának 
az, hogy ezeket a kedves emlékű operetteket 
sorba felújítja. A „Luxemburg grófja" még 
nem tartozik a régmúlt színpadi maradványai 
közé, hiszen alig több egy éviizedénél, hogy 
hallottuk Pesten. A medikusokból, akik a 
premieren tapsoltak még nem lettek egyetemi 
tanárok, a harmincon sínese lek tul a Luxem-

(Angelo fotfgrafia) 

Horti Sándor, Honthy Hanna, Füjöp Sándar 
Revü színház : „Luxemburg grófja" 
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Horti Sándor 
Revü Színház: „Luxemburg grófja" 

(Angelo fotografia) 

játszotta és valamennyien ujabb diadalra 
vitték ennek a kedves történetnek szimpatikus 
alakjait, 

A két női főszerepet Dömötör Ilona és 
Honthy Hanna játszották. Angéla koloratur-
parliját a gyönyörű hangú Dömötör Ilona 
csodálatos szépen énekelte. Játékban is kitű-
nően asszimilálódott kiváló színpadi tehetsége, 
énektudásával. Hódító, gyönyörű asszony vol', 
akiről el lehet hinni, hogy Luxemburg grófja 
elveszíti érte az eszét. 

A szötzke, fitos, kis Juliettet, a párisi 
Montmartre aranyos, vidám és szentimentális 
bakfisát Honthy Hanna vitte színpadra. 
Ennivaló volt. Szinte rászületett erre a szere-
pére. Csupa graciőzitás minden mozdulata, 
csupa közvetlenség, üdeség, temperamentum, 
sikk, elevenség és mindenekfelett nagyszerű 
színpadi talentum, alakitóképesség és kelle-
mes csengésű szép hang. Annak a duettnek. 

Galetta Ferenc 
Revü Színház: „Luxemburg grófja" 

(Angelo fotografia) 

burg grófja premierjének első ifjúsági rajongói. 
Mert akkor, amikor ezt a darabot bemulatiáK. 
az ifjúság volt a színház fő publikuma, a 
nyolcvan filléres és őgykoronás diákjegyek 
boldog tulajdonosai voltak a színház néző-
terének mindenható urai, tőlük függött a 
siker és bukás. 

A felújításon ugyanaz a lelkes hangulöt, 
ugyanaz az elragadtatás, tapsvihar zúgott 
végig a nézőtéren, mint a premieren. A szü-
netekben éppen ugy dalolták a nagykeringőt : 

Várj, várj, szép délibáb. 
Ne szállj, ne szállj tova, 
Tán édes álom játszik velünk. 
Vissza se tér soha. 
Hátha e pillanat végzetünk, 
Hátha több üdvöt, úgysem remélhetür k 

A Revü Színház a darabhoz méltó keretek 
közt hozta szinre a Luxemburg grófját. A fő-
szerepeket csupa nagyszerű, elsőrangú szinéfz 
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amelyet a második felvonásban Brissarddal 
együtt énekel, a szó sablonos értelmén felül 
is frenetikus hatása volt. Hatszor egymásután 
el kellett nékik énekelni : 

Szeretsz hát csakugyan ? 
De hogyan, de hogyan ? 
Szívesen veszel el ? » 
Esküszöm, hogyha kell, 
Te lész otthon az ur 
Sose mész el házul, 
Kitűnő lesz e pas-deux-deux. 

És a refrént utána a színészekkel együtt 
dúdolta a közönség hatszor egymásután : 

Gimbelem, gombolom. 
Légy enyém, angyalom, 
A félelemre nincs okod. 
Hiszen elveszlek, jól tudod I 

Brissard, a fiatal festő 
Sándor bebizonyította, 
hogy nemcsak kitűnő ka-
rakterszínész, hanem na-
gyon kedves és nagyon 
tehetséges siheder is. Ere-
deti közvetlenséggel, egyé-
ni szeretetreméltósággal 
játszotta a bohó festőt. 
Igen szépen énekelt és 
nagyon ügyesen táncolt. 

A darab egyik legkitű-
nőbb figuráját, az öreg 
Bazilovics Bazil herceget 
Horti Sándor játszotta. 
Nagyszerű alakító képes-
sége, sokszor méltatott 
közvetlen humora, eleven 
komikai vénája, tarka öt-
letekkel fűszerezték a kü-
lönben is groteszk figurát. 
Minden szava harsogó de-
rültséget váltott ki a pub-
likumból. Különösen nagy 
sikere volt kupléjának, 
melynek kezdet«; : 

Csak ugy döngött alattuk a színpad, csak ugy 
áradt belőlük a jókedv: 

Vén ember, ha házasságra adja a fejét, 
S átvevé a nő szivében törvényes helyét. 
Nyomban jő a jóbarát, 
Ő helyettesül ajánlja fel magét. 
Van gyanúm, nem egy, de száz, 
De száz I 
Minden bokorban így susog-: vigyázz, 
Vigyázz ! 
Fürkész, lohol. 
Csalják, de hol ? 
Rémesen bősz — 
És sosem gyoz. 

• Szép, szép, szép szeretni hej, 
Jobb, mint a mé-mé-mé-mé-mé-méz 
Ép, ép, ép, ép azért ölelj, 
Bármerre mé-mé-mé-mé-mé-mész ! 

szerepében Fülöp Szándékosan hagytuk utoljára a de rab 

Lepke száll, vidám, 
csapongó, 

A kicsinyke méh felé.. . 

A harmadik felvonás-
beli tercet is nagyszerű 
száma volt a darabnak. 
Honthy, Fülöp és Horti 
énekelték olyan mozgal-
masan, amelyet már rég-
óta láttunk operettben. 

Galetta Ferenc, Honthy Hanna, Fülöp Sándor 
',Revü Színház : „Luxemburg grófja" 

(Angelo fotografia) 
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Dömötör Ilona 
Revü Szinhá; : „Luxemburg grófja" 

(Angelo fotografia) 

Nem csak mint színész, hanem mint ren-
dező is nagy elismerést érdemel Galetta, a 
beteg Tihanyi helyett ő állította be az egész 
operettet. 

Igen eredeti és kedves volt egy komika-
szerepben Tarnai Leona. Díszletek, kórus, 
zenekar, minden helyén volt, az előadás 
valóban megérdemli, hogy a nagyszerű ope-
rettet ujabb jubileumok sorozatéhoz segítse. 

' ROVOTT JÖVŐ. A Fészek 
klubban diskurálnak a pikto-
rok egy úrról, akinek a stik-
lijeiről köteteket lehetne ösz-
szeirni-

" — Ez az az ember — mondja 
Pólya Tibor — akinek nemcsak a múltja ro-
vott, de a jövője is. ő a rovott jövőjű ember. 

— No ez nagyszerű, ezt megírom — ne-
vetett fel Lippai Gyula dr. 

— Hová gondolsz — szólalt meg a társa-
ság egy galambepéjü tagja — csak nem irod 
ki róla, hogy rovott jövőjű. Ez kíméletlenség 
lenne. 

— Rendben — mondta engedékenyen Lip-
pai — majd nem róla irom meg, hanem 
rólad. 

címszereplőjét : Galetta Ferencet. Ebben a 
szerepében típusát adta az igazi izig-vérig 
bonvivantnak. Férfiasság, elegancia, finomság, 
előkelő stilus jellemzik Galettát ebben a par 
excellence bonvivant feladatban. Igazi Luxem-
burg grófja, amint belépőjében énekli : 

Az öröm volt ama Luxemburg, 
Kiről költők regélték 
Hogy nem maradt soha nála meg. 
Egy rézkrajcárnyi érték 1 
Kinyitva ajtót-ablakot, 
Nagy büszkén oda álltam 
S a pénzem, mint demokrata 
A nép közé dobáltam. 
Hej ciri-ciri lárom, 
Pazalni minden áron 
A nő, a kártya és a bor 
Bárminő kincset elsodor. 
Ma a szép lányok csókolnak 
Az ördögé a holnap. 
Az élet liri lári lom — 
Csak szürke lom ! 
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New York, 1921. febr. 27. 

Kedves Színházi Élet! 
Most amint hozzáülök neked levelet 

írni a Hargrave hotel 10-ik emeletén az 
1014-es szobában, megint nem tudok 
nagy horderejű, hatalmas kérdést fel-
ölelő írásművet küldeni. 

Csak egy napja vagyok ismét New 
Yorkban, egy hétig az amerikai magyar 
színtársulattal bejártam a New Yorktól 
nem messze lévő városokat, ahol nagy 
számmal laknak magyarok. Voltam Tren-
tonban, megnéztem az amerikaiak hírhedt 
villanyos-székét, amelynek majdnem 
minden héten akad deliquense. Voltam 
New Brunswickon, amelynek hatalmas 
repülőgép gyárában sok ezer magyar 
munkáskéz dolgozott az Entente félel-
mes repülőgépein; egész utcasorok ma-
gyar üzletekkel, 
magyar cégtáb-
lákkal, mind-mind 
egy-egy kis ma-
gyar mezőváros, 
sok nagyon ked-
ves magyar em-
berrel volt alkal-
mam megismer-
kedni, olyan jól 
esik velük elbe-
szélgetni, milyen 
nagy szeretettel 
gondolnak haza. 
csak könynyes 
szemmel tudnak 
a Magyarországot 
ért csapásokra 
gondolni. 

A színtársulat 
előadása előtt és 
a szünetekben 
mindig beszélek 
egy pár szót(ahogy 
itt mondják) az 
óhazai színészet-
ről, irodalomról. 

A közönség mindig szeretné politikára te-
relni az előadásomat, amitől én rettenete-
sen óvakodom. Igyekszem őket eltéríteni, 
hogy a Magyarországgal kapcsolatos gon-
dolataikat összefüggésbe hozzák a napi 
politika hullámverésével, de hát őket 
a királykérdés izgatja legjobban. Ne 
haragudj kedves Színházi Élet, hogy 
magam is beleestem itt a politizálásba, 
de hát Amerika, amelynek legnagyobb 
értékét abban látom, hogy a foglalkozás-
változtatás, amely nálunk hallatlan nagy 
probléma, itt hetenkint is előforduló nem 
is esemény, azt csinálta velem, hogy 
ahelyett, hogy én szoktattam volna le 
a magyarjaimat a politizálásról, ők 
szoktattak engem hozzá, node Ígérem, 
hogy mire hazaérek, teljesen kigyó-
gyulok. 

Most két hétre megint kikapcsolódom 

Tarnai Leona, Horti Sándor 
Revü Színház : Luxemburg grófja 

(Angelo fotografia) 
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az amerikai szinház világból és a ma- ezzel csak azt akarom jelezni, hogy nem 
gyar társulattal ma éjjel újra útnak in- derogál nekik semmiféle munka, min-
dulok. A főbb állomás helyek: Pitts- dent jókedvvel és odaadással végeznek el. 
burgh, Cleveland, Detroit, Chicago, tizen- És most jön az előadás, ami egyen-
hét napig tart a tura. Mindenütt a „Kol- rangú nivón áll bármely hazai vidéki 
dusgróf "cimü Ascher-operettet játsszák, jó színtársulatunk előadásával, 
amit annak idején Ferenczi Károly kreált Ma éjjel 11-kor megy a vonatom 
a Magyar Színházban. A nagyobb vá- Pittsburghba és amint nekem megsúgták 
rosokban, ahol délután is lesz előadás, a hálókocsin (mert a társulatnak egy 
Villányi Andor „Királynőm, meghalok teljes hálókocsija van kibérelve), egy 
érted" cimü drámája kerül szinre. A ^nagy kabaré előadásra készülnek alvás 
megszokás, ami a legnagyobb ok az helyett. Az alvásra azt mondják, hogy 
emberi életben, a magyar társulat mun- majd lenn a föld alatt mindent kipó-
kájában iskola példát .nyújt. Olyan ter- tolnak: 
mészetes dolog mér nekik megérkezni A szintársulatnak e pillanatban négy 
egy városba, még egypár helyre előadás direktora van, ezért irom, hogy e pilla-
megkezdéseig elmenni, színházba invi- natban, mert igen gyakran változnak, 
tálni az embereket, maguk a férfiak cso- Akár milyen furcsán hangzik, mégis 
magolják ki a ládákat, állítják fel a most van a legegészségesebb stádium-
diszleteket, végzik az ügyelő, kellékes, ban a dolog, mert az amerikai magyar 
világító, színházi segédszemélyzet mun- szintársulatnak mégis négy direktorra 
káját. Otthon erre azt mondják, hiszen van szüksége. Siposs Jenő a new yorki 
nekünk is vannak kis társulataink, akik direktor, ő szervezi be New Yorkot és 
járják a vidéket, hiszen nálunk is elő- annak környékét, Szende Béla a pitts-
fordul ilyesmi, itt az a különbség, hogy burghi és Kövessy Mihály a clevelandi, 
ezek a színészek jobbára igen jól szi- viszont a társulat művészi direktora 
tuált emberek, átlag 50 —75 dollár a heti Palásthy Sándor, a nagyváradiak volt 
fizetésük (szállodát és költséget az igaz- kedvelt bonvivantja, akiből azóta igen 
gatóság fizet) amely itt a békebeli ugyan- kedvelt komikus lett. Ö végig utazik a 
annyi forint vásárló erejének felel meg, társulattal természetesen, mialatt a többi 

direktor kibérli a kör-
zetében szükséges szín-
házakat, csinálja a rek-
lámot és szeretettel várja 
a társulatot, amelynek 
a jelenlegi tagjai a kö-
vetkezők : W . Dobó 
Böske, Hegyessy Ste-
fánia, Hegedűs Lajos, 
Zsadányi Aladár, Tóth 
István és a felesége, 
Darvas Károly és a 
felesége, Sipos Helén 
és mint legújabb tag 
Papp István (a pécsi 
nemzeti szinház tagja) 
és ezzel slussz. 

S minthogy már Zsa-
dányi itt van értem és 
noszogat az indulásra, 
búcsúzom tőled kedves 
Színházi Élet és arra 
kérlek, hogy sok szere-
tettel gondolj néha az 
amerikai magyar sziné-

Galetta Ferenc, Honthy Hanna, Fülöp Sándor szekre. 
Revü Színház : Luxemburg grófja 

(Angelo fotografia) 
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Nyilatkoznak 
a „Mámor" főszereplői 

A nézőtér sötét, a színpadon egy kis pá-
risi, kávémérésnek a díszlete világit. Házi 
főpróba van a Belvárosi Színházban, alig 
egy két benfentes nézheti végig a Strind-
berg-darabot. De ezek aztán valóban zavar-
talan élvezetet kapnak, A „Mámor," a nagy 
svéd népgyülölő legmegkapóbb munkája, 
csodálatosan szép előadásban és rendezés-
ben kerül szinre. Az irodalmi gourmandok-
nak, nagybecsű ajándék lesz ez az előadás, 
de meglepetés azoknak is, akik még Strind-
berget egyáltalán nem, vagy kevéssé ismerik. 

Az első felvonás után felmegyünk a szín-
padra, megkérni a „Mámor" főszereplőit, nyi-
latkozzanak szerepeikről a „Színházi Élet" 
olvasói számára. így nyilatkoznak. 

Titkos Ilona : 
— Nekem nem csak közönséges premier 

lesz a „Mámor" bemutatója. Ebben legna-
gyobb, legszebb vágyamnak beteljesülése az a 
nap, mikor a publikum elé léphetek Henriette 
szerepében. Ha tudná, milyen boldog vagyok, 
hogy végre Strindberget játszhatok, még hozzá 
főszerepet, még hozzá ilyen főszerepet, mint 
ez I Henriette egyike a világirodalom legér-
dekesebb hősnőinek. Egy különös hölgy ez, 
akiről ha jól vegyelemezzük kiderül, hogy 
ösztönös démon. Szob- * 
rásznőnek készül, de ta-
lán maga sem tudja el-
helyezkedését a világban. 
Egy festőnek, egy áldott 
jó embernek barátja, de 
amikor megismer egy irót, 
elönti a mámor és gon-
dolkozás nélkül veti ma-
gát az idegen karjaiba, 
kettőjük viharos szerelmi 
hónapjairól szól aztán az 
egész darab, amely tele 
van fájdalommal, keserű-
séggel, meghurcoltatással. 
Persze igy ez a szere-
lem cseppet sem egész-
séges, el kell múlnia. 
Így végződik a darab is, 
egyáltalán nem Strindbergi 
pesszimismussal. A má-
mor elmegy és marad 
minden a régiben. 

Gellért Lajos : 
Engedje meg, hogy ne annyira a szere-

pemről beszéljek, mind erről a nagyszerű 
darabról- Mert a darab lesz a meglepetés, 
amely csak itt ott mutatja a kegyetlen Strind-
berget egy néhány kinzóan éles dialógban. 
Különben a szent megnyugvás édes leve-
gője ül különösen a nyolcadik képen, ahol 
mindenki életének rendes sínpárjára ér, az 
iró pedig rájön a legnagyobb és egyetlen 
élet-filozofiára, amely két szóból áll — egy 
ártatlan kisgyerek a' legbünösebb szerelmét 
is szétszaggatja. A gyerek még akkor sem 
engedi a bűnös apát boldognak lenni — mi-
kor már régen meghalt. 

— En különben a festőt játszom, az iró 
barátját, akitől elveszik a nőt. Mély és egé-
szen különös Strindberg alak ez a festő, aki 
boldogsága megrontójának maga adja vissza 
a nyugalmat, a lecsendesedést. 

Szabados Piroska : 
- Én Jeanne vagyok, egy kis egyszerű 

polgárnő. Mauricenak, az írónak a kedvese. 
Maurice megcsal, otthagy a mámor rettene-
tes tájfunjában, én mégis megbocsátok neki, 
és visszafogadom őt. A fájdalomban megne-
mesedő nő alakját játszom, aki annyira 
szomjazik a boldogság után, hogy nem tud 
gonosz lénni. Finom és hálás ez a szerep. 

Honthy Hanna, Horti Sándor 
'Revü Színház : „ Luxemburg grófja" 

(Angelo fotografia) 
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nagyon örülök neki. Annál is inkább mert 
Strindberg a kedvenc iróm, őt olvasom, sőt 
tanulmányozom a legtöbbet. 

Petheő Attila : 
— Az irót játszom, aki nagyratörő álmait 

már-már eléri, mikor egy rettenetes szerelem, 
csaknem a romlásba viszi. Gyermeke meg-
hal, őt vádolják a gyilkossággal, letartóztat-
ják, a darabját leveszik a műsorról, ezer 
meghurcoltatáson megy keresztül amig kide-
rül, hogy ártatlan. De a sok szenvedés nem 
múlik el nyomtalanul fölötíe. Többé már nem 
tudja szeretni a nőt, aki az útjába került és 
vad szerelmével elvette a józanságát. Meg-
nyugodva, megenyhülve, lecsendesedve tér 
vissza elhagyott Jeannejához, aki mindig hü 
maradt hozzá. Igen sokszínű és nagyvonalú 
szerep, valósággal a végletek közt mozog. 
Van egy jelenetünk Titkos Ilonával, annál 
mélyebbet, szebbet még nem játszottam. Azt 
hiszem a „Mámor" lesz az idei szezon iro-
dalmi szenzációja-

MŰFORDÍTÁS 
örvend jen a Vígszínház 
Minden hölgye, 
Mert Blumenthal 
A virágok völgye. BUFTI 

A „Színházi Élet" húsvéti tojásai (Papp felv.) 

Húsvéti locsolás 
Utoljára nyolc esztendős koromban voltam 

locsolni Húsvét hétfőjén. Akkor még három-
ért adták a rózsavizet . . . Most sokkal töb-
bért vásároltam, amikor elindultam meglo-
csolni a pesti színésznőket. 

Szakmáryt a Színházi Élet rajzolóját meg-
kértem, fessen nekem kilenc darab névre 
szóló piros tojást és mindegyiken valahogyan 
jelképezze a művésznő színpadi egyéniségét. 
A tojások húsvét hétfő reggelére elkészültek. 
Valamennyi egy kis remekmű ! Blaha Lujzáé 
magyar népszínmű ruhába öltöztetett nyuszi-
kákat ábrázol, amint egy vederből önti a 
nyuszi ur, a falusi nyuszi kisasszonyra a vi-
zet. Varsányi Irénen ünneplő ruhába öltö-
zött báránykák vállukon magasra emelnek 
egy hosszunyaku hattyút. Még a felírás is 
stílusos: A Hattyúnak Színházi Élet, 1920. 
március 28. Kosáry Emmyén természetesen 
ezüstsirályok röpülnek a húsvéti mező felett, 
Solti Herminén három kis húsvéti malac, gi-
tárral az első lábukban-köszöntik a művész-
nőt és mind igen kedves, ötleteket örökíte-
nek meg a fehér tojás héjjon, gondos kidol-
gozással. 

Korán reggél nyolc órakor indultunk el a 
fotográfussá!, mert természetes, hogy a mű-
vésznőket le is akartuk fotografálni. Első 
utunk Solti Herminhez vezetett. Azt hittem, 
legjobb esetben is kidobnak ilyen korán, 
szinte hajnalban, de tévedtem. Solti Hermin 
mamája fogad és nem is csodálkozik. 

— Nem maguk az elsők — mondja Solti 
néni — mér itt volt a házmester Jancsi és 
megöntözte Katót. 

Kató mér ki is szalad az előszobába, az-
tán zsuppsz viszi a hirt a mamájának. 

— Anyuka itt vannak a locsolósok I — 
Solti Hermin jót nevetett rajtam. Viszon-

zásul ugy lelocsoltam, hogy alig tudott ki-
úszni az árból. 

— Már hét órakor felkeltem — mondja 
Solti, — tudtam, hogy nemi lesz jó ágyban 
maradni. Kató is már egés héten izgatott 
volt az öntözés miatt. Tegnap telefonon egész 
nap jelentkeztek a mai öntözők. Piros tojást 
ugyan nem készítettem senkinek, de finom 
tiszta borpárlat az kapható nálam. Kóstolja 
csak meg. 
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Mér tölt is, és már újból is tölt. Mindössze 
három stampedlit csúsztattam le, mert feltet-
tem magamban, hogy nem iszom. 

Bucsuzásul oda adom a Színházi Élet 
ajándékát, a festett húsvéti tojást. Nagyon 
örült neki Solti. 

A kocsi vitt a legközelebbi állomáshelyre: 
T. Forrai Rózához. Itt is fenn van már az 
egész ház. A gyerekek csipogása ki ömlik 
az előszobába. Törzs Jenő jön elénk és ne-
vet. Mondom : ne tessék nevetni ez egy ko-
moly ügy : Bemegyünk a dolgozó szobába, az 
asztal megterítve snapsszal. 

— Locsolás előtt locsolja meg a torkát I 
tanácsolja a házigazda. Elfogadom a taná-
csot és a valódi szilvóriumot is. A második 
pohárnál jön Forrai Rózsi, a legkedvesebb 
Sulteiszka és a legmeghatóbb Gynt anyó, 
nyoméban a három édes apróság. A festett 
tojásnak itt is nagy hatása van. Éviké köve-
teli, hogy őt is locsoljam meg, örömmel en-
gedelmeskedem, udvariasságomat a nagyre-
ményű Törzs kisasszony egy csattanós pu-
szival revanzsélja. A következő stáció : Var-
sányi Irén. Már tizenegy óra felé jár, a 
Hattyú sima hajjal és sima fekete ruhában 
« zongora előtt ül és korrepetál a kis lányé-

Solti Hermin 
(Papp felvétele) 

val. Szintén igen örvend az ajándék Hattyú-
nak a szines tojás héjjon. Olyan nemes és 
felséges itthon is az egyszerű fekete ruhá-
ban, mint színpadon, amikor a hattyú nyakú 
hercegnőt játssza. Ugy ül a gép elé is, póz 
és szinpadiasság nélkül, még a frizuráját 
sem igazítja meg. 

Csak egy pár lóugrás és már is megáll a kocsi 
a Margithidnál. Felmegyünk a harmadik 
emeletre Magyar Erzsihez. A szobalány azt 
mondja, hogy a nagyságos asszony fekszik, 
majd megkérdi bemehetünk-e ? — Ejnye, 
ejnye gondolom — de lusta ez a Magyar 
Erzsi, délfelé még alszik I Egy pillanat múlva 
már bánom, hogy meggyanúsítottam, a Baba 
a sezlonon fekszik sárga pongyolában, 
sárga selyem takaró fedi félig, ismét kicsit 
gyöngélkedik. Illetve még mindig óva-
tosan meglocsolom, nehogy meghütse magát 
egészen közelről csak a hajét. 

A chezlong mellett két kisasztal, csupa 
virág. Mind ma küldték. Az egyiken likőr. 
Muszáj inni. Cürasszo. Elsőrangú. Kétszer 
két pohár, összesen négy pohár. Egyet még 
bucsuzásul is. Roppant csúszós, ugylátszik 

A 
(Papp felvétele) 
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olajat öntöttek .bele. Itt meg majd elfelejtem 
átadni a piros tojást. Természetesen a hatás 
elmaradhatatlan. Isten látja lelkemet, önhi-
bámon kívül kellett ezért még egy pohárral 
eltüntetnem, A lépcsőn vettem észre, hogy 
a fotografálással most már egy kis baj lesz. 
A mester határozottan csigavonalban haladt 
a földszint felé és a feje hamarabb ért le, 
mint a lába. Még jó, hogy meglehetős hosszú 
utat kellett megtenni R. Lábass Juciig — 
addig valami elpárolgott. A kapuban talál-
koztunk Rátkai Marcival. Éppen jött haza. 
Odafenn az asztal már megterítve várta a 
ház urát és Lábass Juci olyan szép volt 
abban a sokszínű selyenï pongyolában, 
hogy na I 

— És innen elmenni Amerikába ! — 
mondom. 

— Látja itt a sarokban az uj bőröndök, 
félig bepakkolva — odamutat Rátkainé szo-
morúan. Én is nagyon szomorú voltam. 
Bánatomat nég.y kupicával igyekeztem 
enyhíteni. De nem enyhült. 

— Szombaton utazom — mondja Rátkai 
— de azért nem kell busulni. Nem örökre. 
Majd visszajövök, addig szétnézek odakinn 
is, kíváncsi vagyok, hogy a tapsol a jenki I 

R. Lábass Juci 
(Papp felvétele) 

Arra kéri Papp Rezsőt fényképezze le a 
dolgozó szobáját, hogy elvihesse magával. 
Juci a zongora elé áll egy hatalmas cserép 
virág mellé, ugy marad a lemezen. 

Rátkai még marasztal: 
— Ne menj még, van itt egy nagyszerű 

ital, kostold megt 
Kinyitja a szekrényt és tölteni akar egy 

nagy üvegből : 
— Ejnye, hiszen ez a kölni víz, mondtam 

már ne tartsátok itt, mindig összetévesztem I 
Előkerül a másik üveg. Erdélyi barack. 

Egy pohárka és megyünk. A helyzet kezd 
veszedelmessé válni. A házak furcsán mo-
zognak a Szondi-utcában, mire leérünk a 
körútra, két óra felé jár. Blaha Lujza ablaka 
előtt áll meg a kocsi. Megigazítom a nyak-
kendőmet meg a frizurámat, ide még sem 
illik igy felmenni. Az első emeleten veszem 
észre, hogy a fényképész masine nélkül jött 
fel. Ő nem vette észre. Nagyon elgondolko-
zott. Visszamegy érte. Én meg i/árom. Be-
csöngetünk. Az ismerős szakácsnő jön elénk : 

— Ejnye, ejnye, sopánkodik - - a méllósá-
gos asszony most nem számítolt látogatóra. 

— Azért csak jelentsen be — kérem. 
Ebben az előszobában kissé én is elfogó-

dott vagyok mindig. Most is azt gondoltam, 
hogy Blaha Lujzát nem igy kellene meg-
locsolni húsvét hétfőjén, hanem amúgy, al-
földiesen odavinni a kúthoz és vederrel vizet 
Török Zsófi nyakéba , . . 

— Adjon isten jó ünnepet I — köszön 
most ránk Blaha Lujza. — Köszönöm hogy 
ilyen kedvesek ! Nagyon szeretem ezt a ked-

Magyar Erzsi 
(Papp felvétele) 
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Koséry Emmy 
(Papp felvétele) 

ves régi magyar szokást és jól esik ám 
hogy rám gondoltak I kerüljenek beljebb ! 

Leülünk a nagy szalonban, a sok emlék 
közé, alig tudja itt az ember, mit nézzen 
előbb ! Aztán semmit sem néz — csak Bla-
hánét . . . A piros tojás, a parasztruhás nyu-
lakkal nagy örömet okoz a nagyasszonynak. 
Menten tintát, tollat vesz elő és levelet ir a 
szerkesztőnek, amelyben megköszöni a figyel-
met. Olyan akkurátus, szép betűkkel, mint 
egy diák leány. Nem rezeg a toll a kezében. 
íme az jrás : , » 

/sr.. .. 

Aztán tölt a nagyasszony a karcsú vékony 
pohárba, valami édes italt. Ez a legjobban 
esett, Blaha Lujza töltötte. 

Az ajtóig kisér bennünket és csicsereg a 
hangja, mikor elköszön. 

Isten megáldja, a viszontlátásra. 
Ezután Somogyi Nusil és Mészáros Gizát 

akartam meglocsolni. Sajnos nem találtam 
őket otthon. Két festett tojást megettem. 

Hideg, poros szél söpri végig a körutat, 
amikor Kosáry Emmyhez megyünk. A szo-
balány roppant szigorú, nem akar bebo-
csájtaní bennünket. 

A nagyságos urék épen ebédelnek 1 Ven-
dégség van ! 

Hosszas rábeszélés után sikerűt' bekül-
deni a névjegyemet. Buttykay Ákos jön elénk, 
szalvéta lóg a nyakában, ebédtől kelt föl-

— Odabenn épen ebédelünk, olt nem le-
het fotografálni, hanem lalán'a szalonban. 
Előre megyek, Bultykay Akos beszaladj a 
feleségéért és egy perc múlva kész a kép. 
Itt is tele van az egész szoba virággal és 
három pálinkás üveg várja a húsvéti vendé-
get. Természetesen megismerkedünk a tartal-
mával, de bocsánatot kérek, hogy milyen 
volt arról nem tudok beszámolni, mert az 
emlékező tehetségem elvesztettem alighanem 
még a Rátkaiéknál. 

Mi lenne, ha pálinkával kellene locsolni 
és vizzel kínálnák az embert ? . . . 

Zsoldos Andor 

Varsányi Irén* 
(Papp felvétele). 
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Van rokona 
Amerikában ? 

Ha van, de nem tudja mi lett vele 
Amerikában, azonnal írjon a Színházi 
Életnek. Küldje be rokona nevét, hogy 
mikor vándorolt ki, hány éves, minden 
rendelkezésére álló adatot, s pünkösdi 
számunk utján biztos hirt kap róla. 

150.000 példányban fog meg-
jelenni 200 oldalas pünkösdi 
számunk, melyet eddig közel 
100.000 amerikai rendelt meg. 

„Magyarok Amerikában" lesz a cime 
ennek a számnak, s Incze Sándor számol 
majd be benne amerikai útjáról. Gran-
diózus riport, mely érdekfeszítő módon, 
egy regény izgalmasságával irja le az 
amerikai magyarok életét, karrierjét, 
Írásban és 

szenzációs 
fényképfelvételekben 

mutatja be az itthonievőknek, hogy mit 
tett é s mit tett, hogy él és hogy élt az 
amerikai magyarság, milyen tekintélyes 
szerep jutott honfitársainknek az újvilág 
színházi életében, a zenében, a hang-

« Clavinyi Alice 
a Rákosi filmiskola növendéke 

versenydobogón, az irodalomban. Egy 
riporter könnyed csevegésében, de egy 
jó riporter pontosságával számol be ma-
gyar orvosok, ügyvédek, üzletemberek 
merész ivelésü pályafutásáról, s nem fog 
megfeledkezni azokról sem, akik — leta-
gadták magyarságukat. Mert sajnos, 
ilyenek is akadnak. 

A riport newyorki anyaga kész van, 
Incze Sándor most 

Amerika nagyobb vidéki 
városait járja be, 

mindenütt felkeresi a magyar koloniákat, 
s szorgalmasan gyűjti riportjához az 
adatokat. A Színházi Élet főszerkesztője 
nem egyedül utazott „vidékre". Magával 
vitte azokat a magyar művészeket is, 
akikkel New-Yorkban jelentős sikerű 
hangversenyét rendezte. Az Amerikai 
Magyar Népszava legutóbbi számában 
„A budapesti Színházi Élet szerkesztője 
vidéki körúton" cimmel a következőket 
irja : 

Még mindnyájan emlékezhetünk a 
„Színházi Élet" február hatodiki pompás 
koncertjére/aminek a fénypontja, derűje 
Incze Sándor páratlanul elmés konfe-
ránsza volt. 

Most ezekből a kedves budapesti szín-
házi és irodalmi mókákból a vidéki ma-
gyarságnak is kijut. 

Az „Amerikai Magyar Szintársulat"-
tal, amely most indul útjára, mindenüvé 
elmegy a fáradságot nem ismerő Incze 
Sándor is és minden előadás előtt és a 
szüneteken elcseveg az ő kedves behí-
zelgő modorában. 

Az az általános népszerűség, amire 
Incze Sándor rövid ittléte alatt a new-
yorki magyarság körében szert tett. arra 
a feltevésre jogosit bennünket, hogy min-
denütt szeretettel fogják várni és a kelle-
mes egyéniség mindenütt utat fog nyerni 
a megyarok szivéhez. 

A pünkösdi szám ezer ötlettől fog 
csillogni, s amellett, hogy egy könyv 
vaskosságával, hatalmas terjedelmével 
a legérdekesebb olvasmány lesz, missziót 
is teljesít, közelebb hozza az amerikai 
magyarságot — Magyarországhoz. 
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T a v a s s s i r i p o r t 

a m o s z i n ö v e n d é K e k r ő l 

Elmentünk tavaszi riportot csinálni a mozi-
növendékekről. Három nagy moziiskola van 
Pesten, mindahármat meglátogattuk, hogy 
felfedezzük a jövő Psylanderét, A s/a Niel-
senét, Lenkeffy Icáját. A felfedező ut meg-
döbbentően szenzációs eredményt hozott. A 
három iskolában összesen 18 Psylanderrel, 
37 Asta Nielsennel és 2 Lenkeffy Icával 
találkoztunk. Pardon és egy Petrovich Szve-
tiszlávval. Az igazival. A Rökk Szilárd-
utcában. 

Rózsahegyi mester tanit. 
A „Szerkesztői üzenetek" cimü rovat ve-

zetője legutóbb fizetésemelést kért munka-
szaporodás cimén. A munkaszaporodást az 
idézte elő, hogy naponta tiz-husz levelet 
kapott a szerkesztőség, s minden levél a 
Rózsahegyi-iskola cime után érdeklődött. Le-
vesszük a rovatvezető válláról a terhet és 
közöljük a nyilvánossággal, hogy az iskola 

a Népszinház-utca 22. szám alatt van. Mi is 
idementünk először. Délután négy órakor. 

A második emeleten egy előszobán jut^az 
ember az iskolába, amely két diszes sza-
lonból áll. Itt ül a mester a tanítványok 
között, akik félkörben fogják körül. Óra ele-
jén nagy veszekedések vannak a félkör 
miatt, mindenki a mester mellé akar ke-
rülni. Irigyelni lehet a mestert, annyi szép 
lány van mellette. Irigyelik is a növendék 
urak. Itt nem lehet kurizálni, mindenki egy 
férfiba szerelmes, „a rózsahegyibe." 

Mikor belépünk, éppen óra van. A pódiu-
mon Szentiványi ur, az Apolló kabaré tagja 
játszik egy kis jelenetet Zanothy Bäbyvel. 
A jelenet cime „Színészek", Molnár Ferenc 
irta. Amilyen nagyszerű a kis darab, olyan 
jól játsszák Szentiványi és Zanothy Bäby. 
Mert a Rózsahegyi-iskola nemcsak filmszí-
nészeket, de színészeket is nevel. Egymás-

1. Zeller Ilus, 2. Kvanka Béla. 3. Molnár Böske. 4. Nyerges Gabi a Rákosi filmiakola 
növendékei. 5. Vingárdi Endesz Péter. 6. Várossy Lucy iPapp íelvétele) 
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után produkáltatja a mester a növendékeket, 
egyik kitűnő mozistar, a másik pompás hangú 
énekes, a harmadik kész drámai színésznő. 
Surányi Andornak például, az egyik legte-
hetségesebb növendéknek olyan hangja van, 
hogy Rózsa Lajos utódjának tartják, Bérczy 
Gézát, egy régebbi növendékét az iskolának 
nemrég szerződtette a Renaissance Szinház. 
Egész sereg növendék van még, akikből 
hamarosan ünnepelt mozicsillag lesz. Külö-
nösen a hölgyek között. Direkt gyönyörűek 
a Rózsahegyi-iskola hölgyei, ritkán látni 
együtt ennyi előkelő és szép leányt. 

Egy Mattyasovszky-óra. 

A riport második állomása Mattyasovszky 
Ilonának, a nagyszerű filmprimadonnának a 
moziiskolája. A Liszt Ferenc tér 18. szám 
alatt van, a Lovas-féle vívóteremben. Het-
ven növendéke van az iskolának, ezt a het-
venet a művésznő nyolcszáz jelentkező kö-
zül választotta ki. El lehet képzelni milyen 
tehetséges ez a hetven hölgy és ur. Ezt külön-
ben azonnal tapasztaltuk is — egy Mattya-
sovszky-ó rán. 

A Mattyasovszky-óra a Bolváry-óra" után 
jött. Bolváry ur esztétikát és rendezést adott 

IS: 

Gerőffy Böske filmszinésznő 

Vértes Tilly filmszinésznő 
0 

elő, Mattyasovszky Ilona játékot. Nagyszerű 
egy ilyen játékóra. Tessék elképzelni : a felelő 
növendékeknek egy egész szindarabjelenetet 
kell mozira eljátszani. 

— Ki nem csinálta még a tükörjelenetet? 
— kérdi a művésznő. 

Egész sereg kéz emelkedik ki a hölgyek 
oldalán. Ur, annál kevesebb jelentkezik. 
Mattyasovszky észreveszi a csalást. Föl is 
fedez azonnal hátul egy Olaf Fönsshöz ha-
sonló urat, aki megszégyenülve vallja be, 
hogy ő még tényleg nem csinálta. 

Az Olaf Fönsshöz hasonló ur talán egy 
rossz tanuló ? - Nem. Pompásan eljátssza a 
kitűzött jelenetet. A Mattyasovszky-iskolában 
még a rossz tanulók is nagyon tehetségesek. 

A riportot itt külömben egy kellemetlen in-
cidens zavarta meg. A fotográfussal történt 
a kellemetlen incidens, aki éppen Mattya-
sovszky Ilonát akarta levenni, mikor a do-
bogóra felugrott egy fiatalember és vérben 
forgó szemekkel rámutatott : 

— Nézd bibornok, ott van az a gazember, 
aki elcsábította Tinka nénit 1 

A fényképész rémülten kezdett szaladni az 
ajtó felé. Meg sem állt hazáig, a gépét is 
nekünk kellett hazacipelni. 

Másnap tudta csak meg, hogy a borzas 
fiatalember is csak felelt. Játékból. Hét jől 
játszott. Mattyasovszky is egyest adott neki. 

Pásztoróra 

Nehogy félre tessék érteni, ez a pásztoróra 
csak annyiban pásztoróra, hogy Pásztor Béla 



SZINHA2Í ÉLÉT i f 

Rákosi filmiskolának két kurzusa van. Fele 
növendék délután jár Rákosi Szidi Király-
utcai lakására, a délelőtti kurzus viszont a 
Csengeri-utca 1 szám alatt van a Boross-
féle tánciskolában. 

A délelőtti kurzust látogattuk meg, a fent-
emlitett Pásztor órát. Még pedig nem is ri-
porteri minőségben. Egyszerűen beültünk a 
tanterembe, mintha növendékek volnánk. 
Nagyon jó növendéknek lenni. A mellettünk 
ülő hölgytől a tavaszra való tekintettel rögtön 
randevút kértünk. Megkaptuk. Egy másik 
úrtól tiz koronát kértünk- kölcsön. Ezí nem 
kaptuk meg. 

De viszont láttunk egy pár nagyon tehet-
séges növendéket. Nyerges Gabi kész mözi-
szinésznő, Zeller Ilonával még a szigorú 
Deésy Alfréd tanár ur is meg van elégedve. 
Molnár Böske és Kvanka Béla is igen tehet-
ségesek. De kivülük is még nagyon sokan 
vonnak.szépek és talentumosak. 

A Llmtzinéaz elosztóban 

A moziiskolák után még egy igen érdekes 
helyre mentünk el. A budapesti Szinészszö-
vet8ég filmszínész elosztója ez, amely o 
Manyar Szinház kávéházban tanyázik- Nagy-
szerű az elosztó, naponta száz meg száz 
hölgy és ur jelentkezik itten, aki mind mo-
zizni szeretne. Persze csak statisztálni. Ha 
jó alakjuk és ruhájuk van, azonnal kapnak 
is ideiglenes játszási igazolványt, amelyet 
aztán ha csakugyun megfeleltek véglegessel 
cserélhetnek ki. 

Este hat óra volt, mikor beléptünk a ká-
véházba. A sűrű füstben csakúgy hemzseg-
tek a színészek, színésznők, joghallgatók, 
gépirókisasszonyok, akik közül különösen az 
utóbbiak ábrándozva hallgatják a tapasztal-
tabbak elbeszélését. 

A kávéházból függönnyel elválasztva kis 
iroda nyilik. Itt ül Déry János a Szinészszö-
vetség szerződtetési osztályának vezetője két 

A RÓZSAHEGYI ISKOLA NÖVENDÉKEI I. 
Alsó sor. balról jobbra: Zipscher Nelly. Zanóthy Bébi, Doihay Ily. Friedner Ancy. Középső 
sor ; Zederborg Dagmár. Szemezy Mariska, Pozscnyi Mid. Angyal Oly. belső sor : Kálmán 

Sándor, Surányi Arul»r. Gábor Anny, Geríffy Bél«. (Paw felvitele) 
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h«<ke*é«lével Sárossy Nándor és Weinberger 
urakkai. Déry János atyai jóindulattal kezeli 
a moziszinészjelöltek ügyét, ugy szereti őket, 
mint ha az apjuk lenne. Minket is azonnal 
karonragadott. 

— Jöjjön, megmutatom maguknak az én 
két legtehetségesebb gyermekemet. 

Az egyik „gyerek" egy roppant elegáns 
fiatalember, Schalk Ferencnek hivják. A 
polgári életben igen előkelő társadalmi po-
zíciót tölt be, alig van ideje a filmezésre, de 
már is feltűnt nagyszerű alakjával és nagy 
tehetségével. 

— Ez lesz a jövő szezon Psylander Wal- > 
fémárja — súgja nekünk Déry ur — ez a 
művésznő pedig a jövő Asta Nielsenjé. 

A jövő Asta Nielsenje régi ismerősünk1: 
Vígh Erzsébet kisasszony, akinek már szép 
sikerei voltak színpadon is. Biztos, hogy 
karriert csinál a moziban is. 

Kettőjükön kivül egész sereg fiatal film-

színész és filmszinésznő van itt, akiket már 
a nagyközönség is ismer kisebb szerepeikből. 
Vértes Tilly egy csinos szőke hölgy, a 
„Bosszú" cimü Star film operajelenetében 
táncolt. Gerőffy Böske pedig valóságot 
Gombaszögi Frida zsáner, aki Amerikába 
kapott meghívást az őszre. 

Késő este volt mér, amikor ott hagytuk a 
Magyar Szinház kávéházat. Az ajtó mellett 
meglepetve ismertünk f e ' mongolfejü urat, 
Endesz Péter volt, a híres detektív I 

Detektív, a moziszinészek között — való-
ban megijedtünk, és egy megértő pillantás 
után aggodalmasan hajoltunk Endesz ur 
füléhez. 

— Mit keres itt? 
— Napi ötszáz koronát — válaszolta 

Endesz ur, aki pompás moziszinész, a „Nir-
vana" cimü filmben már főszerepet játszott. 
Most egy film betörőszerepére készülődik. 

Szilágyi László 

A RÓZSAHEGYI ISKOLA NÖVENDÉKEI II. 
Alsó sor, balról jobbra : Szűcs László. Hajdú Teri, Fülöp Ica, Gámán Kató, Békeffy Olga. 
Középső sor : Mazuri Juci, Raffay Gabv, Kondor Iby, R a f f a y Jolán, Szentgaáli Annie. 

Felső sor : Karvázy Lala, Palotai Tibor, Berczy Géza, (Papp fel*.) 
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Törzs Jenő 
szinigazgaló 

Április elsején színigazgatót avat Pest. Az 
uj színigazgató : Törzs Jenő, A városligeti 
Colo'szeumban fog lejátszódni az ünnepélyes 
esemény, amely egész Budapest színházi 
publikumát legalább olyan nagy mértékben 
érdekli, mint akármelyik nagy téli vigszinházi 
premier. Törzs Jenő színigazgatói ambíciói 
természetesen inkább a művészi eredmények 
felé törekszenek, mint sem a kassza-raporto-
kat fürkésznék. Amolyan Thália fajta komoly 
művész hajlékot akar csinálni a kedves li-
geti színházból Törzs Jenő, ahol a színpadi 
műfajok kevésbbé terjedelmes és még ke-
vésbbé terjengős fajtái találjanak jó színé-
szekre és jó publikumra. Végig néztük az uj 
társulat első főpróbáját és ez után meg kell 
állapitanunk, hogy Törzs Jenő törekvése 
minden kétséget kizáróan sikerülni is fog. 

Csupa elsőrangú fővárosi művész, elismeri 
és friss tehetségek, nagyszerű irók pompás 
kis darabjai, ötletes tréfák, finom és dus hu-
moru dalok sorakoznak a színes műsorban. 

A műsor középpontjában Uray Dezső kis 
drámája a Partraszállás áll. A darab érde-
kes exotikus milieuben történik, hinduk kö-
zött. Egy fiatal angol tengerész tiszt és egy 
szépséges hindu leány szerelmi történetét 
szövi a kipróbált talentumu szerző, izgató je-
lenetek sorozatán keresztül. A tengerész 
tiszt két évi távollét után tér vissza a szi-
getre, ahol megtudja, hogy közben e leány-
nak fia született, akinek ő az apja. A hinduk 
elfogják az angolt és halálra ítélik. Odakö-
tözték egy bálványhoz, ahova az angol egy 
grammophont is magával vitt. Az utolsó pil-
lanatban megszólal a grammophon, amelyre 
a hinduk azt hiszik, hogy o bálvány szava. 
Most már rábízzák o leányra, hogy ölje meg 
a fiatal embert, de ez sem tudja végre haj-

A MATTYASOVSZKY FILMISKOLA NÖVENDEKE1 1 
Alsó sor, balról jobbra : Borbás Vilma, Verbóyi Gitta, Bánky Vilma. Kürthy Gizella, Köuessy 
Piroska, Dolly Rip. Középső sor. Lázár Elly, Árpád Jucy, Bondy Bella, Karmazyn Magda. 
H*rt Mária. Haláx Margit, Schwetz Aranka. Felső sor : Auer Jancsi, Tamás György, WfWy 

Kattauer. Wésníras József, László József, s Takács László, Oách János. 
(Papp 
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tani a gyilkosságot, mert megtudja, hogy 
szerelmesének is fia van Angliában, aki most 
az apját veszítené el . . . Az angol megsza 
badul — győz a mindent legyőző, négernél, 
hindunál, eszkimónál egyaránt mindent meg-
ÍK)Cséjtó szerelem, 

Ebben a pompásan felépített történetbert 
Törzs Jenő nagyszerű színészi zsenije meg-
azóan emberi hangokban kell életre. Csupa 
ingyszerü kirobbanás, csupa sziv és közvet-
enség. Méltó partnere Füzess Anna a leány 
izerepében, aki egyike a legkiválóbb fiatal 
lősnőknek. Vándori, Fekete, Makláry, Mikó 
zintén pompás alakításokat produkáltak. A 
nŰ8or másik kiemelkedő darabja egy egy-
tlvonásos Eisler Operette, a Pompadour 
isosszony. amelyben Nádor, Sziklai, Nagy 
•én, Vaéli Ilona, Pappné és Fekete játszák 

főszerepeket egytől-egyig kiválóan. 
Szántó Armand Éjjeli lecke cimü pompás 
lenetét Vágó, Füzess, Vándori viszik si 

Kökény Ilona és Boross Géza egy fényes 
letü tréfát visznek sikerre, amelyben a 

nagyszerű Kökény egy színésznőt, Boross pe-
dig egy szereposztót játszik. 

Balassa Emil Nulla ur cimü eredeti témájú 
vígjátékát Kőváry, Domby, Mihó és Szánté 
Rezső viszik sikerre. Kőváry egy Tavaszi 
bluett-et is irt a bemutató műsor számára, 
amelyet Vaáll Ilonával és Feketével együtt 
játszik el tengernyi kacagástól kisérve. 

Nádor, SziMay Béla. Nagy Irén, Vaáli 
Ilona, Pappné. Fekete. Somlyó Zoltán, Ba-
lassa Emil, Zágon, Békeffy Imre, Pallós. 
Nádor, Vince magén számait éneklik nagy 
sikerrel. 

Kétségtelen, hogy Törzs Jenő szinháza nem 
csak a nyári Budapestnek lesz kedvenc szó-
rakozó helye, hanem hosszú időre állandó 
keretek között is fenn fog maradni. 
mmrni^mifmmammmmimammmmmimmmmmimmmmmmmmmmmmmmmimmmitmmmmmmmmm 

FELÚJÍTÁS 
Nem tudom, 
Észrevették e már azt, 
Hogy a Jóistenke 
Minden évben felújítja 
A Tava8z-t. 

v BUFT1 

A MATTYAS0VSZKY FILMISKOLA NÖVENDÉKEI II. 
só sor, balról jobbra : Bory IIa, Kalmár Mancy. Takács Anny, Boloáry 11a, Angeli Boriska, 
zépső sor : Ben Lucy, Szente Böske, Pavlovszky Ella. Hatvany Lola, BánkylDódi.'.Braun 
ti. Felsf sor; Bánky Aca, Gábor László, Hetényi (Hirschl) Sándor, Trümmer Gyérgy, 

Csirroen István. Stépan Eugén, Braun Andor. Rmy Viktor Ntményi Editb. 
(Turf felvílele) 
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Kis magyar 
pályamuiaió 

Elhatároztuk, hogy a pályaválasztás 
előtt álló, serdülő ifjúságot tájékoztatni 
fogjuk az egyes foglalkozási ágak termé-
szetéről. Alább fölsorolunk néhányat a 
legajánlatosabb mesterségek közül : 

Molnár. Kétségtelen, hogy valamennyi 
pálya közt a molnáré a legirigyeltebb. 
Egyike a legsokoldalúbb foglalkozások-
nak. Liliomot termel, hattyút tenyészt, 
farkast vezet elő szabadon, testőrt képez 
ki, sőt az uri divatot is ő teremtette meg. 
Hogyan csinálta mindezt? — ez az ő 
titka. Ördöge van ennek a molnárnak. 

Her<»eg. Ez sem rossz pálya, mele-
gen ajánlhatjuk a vállalkozó szellemű 
ifjúság figyelmébe. Persze nem megy 
olyan egy-kettőre, sok türelem, de sok 
tehetség is kell hozzá. Azonkívül nem 
is örökölhető. 

Lakatos- Sokat dolgozik és nagyon 
ól keres, de hatalmas fizikum, óriási 
estierő és emberfölötti munkabírás kell 
lozzá. Pörölyhöz szokott ujjai ellenére 
s nagyon jól ért a kényes kisasszonyok-
é i é s bécsi táncosnőkkel való bánás-
nódhoz. 

Korc»mâro». A korcsmáros vesze-
ielmes ember, mert nemcsak bort mér, 
anem színdarabokkal é s regényekkel 
égia mellbe a gyanútlan közönséget, 
irdekes, hogy a pesti közönség, amely 
z egyéni akciókkal egyáltalán nem ro-
onszenvezik, a korcsmáros egyéni ak-
ióit tapssal fogadja. 
Szene». Nem buta ember a szenes, 

lindenki tudja, mert olyan cikkel szol-
ál a közönségnek, ami a legritkább és 
leginkább kelendő, ő szállítja a meie-

rt és a kedélyt, ami nélkül megfagy-
ânk a mai tüzelőhiány mellett. Azelőtt 
csínyben dolgozott, de most már a 
izönség őszinte örömére egész estét 
ítöltő fuvart szállít. Szállítmányai osz-
ly és felekezeti külömbségre való te-
ntet nélkül egyformán népszerűek a 
r8adalom minden rétege előtt. 

HegedQ». A hegedűs nagyon népszerű 
nber, akár a színpadon lép föl, akár 
: ország pénzügyeinek rendbehozásén 
radozík. Lehet, hogy hegedülni is 
lokott, de errfil nincsenek megbiriiató 

értesülések. Legsikeresebb pénzügyi mű-
veletei a Vigszinházhoz fűződnek, leg-
hatásosabb szerepeit a parlamentben 
játszotta el. A karzat mindekét helyen 
egyenlő lelkesedéssel tapsolt neki. 

Király. Király mindenki szeretne lenni 
azért ezt a pályát nem is kell külön fi-
gyelembe ajánlanunk. Ahhoz, hogy va-
laki király lehessen, elsősorban jó fü-
lekre van szüksége, hogy tudja mi az, 
amit egyik fülén be, másikon ki kel-
ereszteni. Ez nagyon fontos, mert kü-
lönben az udvaroncok hizelgése elbiza-
kodottá teszi, ami viszont a népszerű-
ségének árthat. 

Boro». A boros az az ember, aki ar-
ról gondoskodik, hogy egy kis újdonság 
is legyen az életünkben. Gondoskodik 
róla, hogy néha-néha elfelejthessük ezer 
gondunk-bajunkról s kissé rózsásabb 
szinben lássuk a világot. Ezért nagyon 
szereti mindenki, valósággal rajong érte 
a közönség. 

Kerté»». A kertész a virágok kedve-
lője s a rossz nyelvek azt beszélik róla, 
hogy minden órának leszakítja virágét. 
Ha szép és ifjú a kertész, akkor a vi-
rágok nem is bánják, ha egy kicsit le-
szakítja őket. 

Gács Demeter 

Schack Ferenc, filmszínész 
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Lábszépségverseny 
Ä Színházi Élet legutóbbi számában meg-

jelent lábfelvételeimet ezúttal aképpen foly-
tatom, hogy bemutatom az operai meg 
az operettszinpad, valamint a könnyed és 
súlyosabb drámai műfaj egy-egy kiváló kép-
viselőjének a lábát. 

A mellékelt képek gazdái — persze ábécé 
sorrendben — a következő primadonnák: 

Dömötör Ilona, 
Mészáros Qiza, 
Tisza Karola, 
Vdradi Aranka. 

Aki mind a négy láb tulajdonosnöjét ki-
találja, megkapja az általa kijelölt prima-
donna lábainak a fotográfiáját, autogram 
mal együtt. Nem lesz könnyű dolog, amit 
Í.Z bizonyít a legjobban, hogy a Színházi 
Hletben eddig beérkezett számtalan válasz 
.gyike sem találta el mind a négy prima-
donnát. Sőt az az ötven-hatvan színházi . 

1. s z á m ú l á b (Vasadi felv.) 

2. számú láb 
' (Vafadi felvétele) 

benfentes ismerősöm — direktorok, színé-
szek, színésznők — akiknek pedig az ere-
deti kéjeket mutattam meg, szintén belesült 
a biztosra vett találgatásba, csak Egyikük 
nevezte meg habozás nélkül a négy láb 
gazdáját: Rátkai Márton, aki ezúttal is be-
bizonyította, hogy tényleg a legsokoldahthb 
magyar színész. 

A beérkezett rengeteg pályázó közül csak 
azoknak a nevét közöljük, akik a négy láb 
közül legalább kettőt eltaláltak. Ezek: Fe-
hér Juliska (Nsfelejts-utca 17. j, Freund 
Endre (Csengeri-utca 9.), földes László 
(Nagymező-utca 61.), Pohl Rudolf (Podma-
nicky-utca 5.), Friedner Anci (Rökk Szilárd-
utca 22.). 1 

A helyes megfejtést három hét múlva, u 
«szépség verseny» eldőlte után fogjuk kö-
zölni, egy héttel az összes képek megje-
lenése után, amikor már a Szinházi Élet 
olvasói leadták szavazatukat arra a lábra, 
amely — Szerintük — a legszebb. (v » j 
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INTIM PISTA, hogy mi volt Bécsben 
a Molnár premierjével ? 

— Mint előrelátható volt, óriási 
siker. Molnár, aki pesti létére is leg-
fontosabb és leglényegesebb szerzője 
a Burgszinháznak, most is a hajdani 
monarchia legelső szinmüirójának 
bizonyult. A Hattyú, amely „Der 
Schwan" cimmel ejtette elragadta 
tásba a bécsieket, nemcsak itthon 
volt szenzáció, hanem a császár-
városban is. A távirat, amelyet a, 
szerző magyar vezérkarától kaptam' 
a főpróba után, röviden jelezte már, 
hogy a bécsi előadás is nagyszerű. 
De nehogy azt higyjék, hogy a be-

3. számú láb 
(Vasadi felvitele) 

4. számú láb 
(Vísadi felvétele) 

mutató sorsát talán jelenlevő magya-
rok boldog buzgósága döntötte el. 
A részletes levél, amelyet a premier 
után kaptam bécsi barátoktól, el-
mondta, hogy a bemutatón alig vol-
tak magyarok, a közönség telivér 
bécsi publikum volt, a bécsi közön-
ség óvatos kritikájával ült le a 
Hattyúhoz s a bécsi intelligencia 
elragadtatott érzékével ünnepelt; a 
nagyszerű irói munkát. De . azért 
nem maradtak çl a pestiek sem : 
Molnár egész halom pesti táviratot 
kapott a bécsi bemutatóra, amelyek 
gratuláltak az első külföldi sikerhez. 

— Mi van a külföldi magyarokkal 
egyébként ? 

— Ujabb semmi, mindössze annyit 
újságolhatok, hogy Incze Sándor a 
napokban hajóra szállt New-Yorkban 
és miután dolgát Amerikában jól 
végezte, legközelebb már iithon lesz 
a kontinensen. 

— Rég mesélt valamit Somogyi 
Nusiról. 

— Somogyi a mult héten Bécsben 

tß+c* 
C M H 

w e j 
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járt A Kék mazurt nézte meg, mert 
az operett pesti premierjén ő Játssza 
majfi a női főszerepet. 

— Itthon mi újság ? Tud valami 
érdekes szerződést? 

— Hát már hogyne tudnék. 
Németh Juliska megvált a Renais-
sancetól. Hivták régi kedves szín-
padára, az Apollóhoz és igazgatója, 
Harsányi Zsolt, van olyan jóban az 
Apollóval, hogy a dolog elé nem 
gördített komoly akadályokat. 

— Mit tud az idei nyárról ? 
— Sokat. Egyelőre annyit árulok 

el, hogy két kabaré lesz a Ligetben. 
Egyik a Törzsé, másik a Góthéké. 

— Ez már beszéd. Mit tud jó 
pletykát ? 

— Az egyetlen pletyka-téma most 
Egyed Zoltán és Kaczor Gizi házas-
sága. Az ifjú szerelmespár Nagy-
péntek napján döntött ugy, hogy 
össze kell házasodni és másnap már 
meg is indították a dispenzációhoz 

szükséges lépéseket. Nem kis pikan-
téria, hogy Kaczor Gizi egy igen 
jónevü és feltűnően szép moziszinész 
menyasszonya volt Nagypénteken 
délután, de az eljegyzés estére fel-
bomlott, hogy, helyet adjon a má-
siknak. Most pedig kezüket csókolom. 

— Hova siet 7 
— Megyek haza aludni. Húsvét 

alatt folyton lumpoltam, délelőttig 
vacsoráztam és vacsora után mind-
járt ebédre voltam meghiva. Viszont-
látásra. 

Kérelem az olcsósági hullámhoz 
Tisztelt olcsósági hullám 
Arra kérem kegyedet, 
Ne tagadja tőlem meg az 
Olcsósági kegyeket. 
Ruha, cipő, ékszer, caipke' 
Legyen olcsó mind, 
Hogy barátnőm, a .táncosnő 
Engem szeressen megint. 

; BUFTI 

A NIZZAI'V1RÁGK0RZÓ GYŐZTESE 
magyar nő lett az idén. Kozma Böske autója nyerte el az első dijat. Kozma Böske testvér-
húga Vértes Marcelnek, akinek Párisban a Salaberl-cég most aáta ki egy tánc mappáját. 
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Mii csinált Cecil 
a Török: utcában? 

Emlékeznek még ? Hogyne emlékez-
nének reá. Amikor egész Magyarország 
a háború közepette is egy-egy nyugodt 
pillanatban igyekezett erra a kérdésre 
felelni, hogy mit keresett Cecile asszony 
a Török-utcában, ahol Trill báró lakik, 
ahol azonban, meg kell adni. szűcs-
mester is lakik. À szűcstől kék rókát 
lehet vásárolni és Trill bárótól? Hat 
éppen e körül forgott a kérdés. Csak-
ugyan akart-e valamit a bájos, rokon-
szenves és szellemes Cecile attól az 
üresfejű, elegáns fiútól. „Mit csinált Cecil 
a Török-utcában?" Ez volt a Színházi 
Élet pályázaténak a cirne, s olyan nagy 
volt az érdeklődés, hogy hetenként százan 
és százan próbálták megfejteni a rejtélyt. 

Hát ez a találgatás csak játék volt, 
de mégis egy gyönyörű tünete annak a 
nagy sikernek, annak az örvendetes ha-
tásnak, amelyet Herczeg Ferenc szín-
játékával elért. 

A genialitás terméke a Kék róka ; egy 
elmésen kigondolt, érdekfeszítő cselek-
mény, feltálalva a legcsiszoltabb, leg-
kellemesebben pergő dialógus diszével. 
Nem csoda, hogy Herczeg Ferenc min-
den müve közül ez érte el a legnagyobb 
sikert a külföldön is. 

És emlékeznek az előadásra ? Hogyne 
emlékeznének! Feledhetetlen volt az az 
együttes, amelyet most egész pompájá-
ban látunk viszont. Varsányi Irén Cecilje 
a nagy művésznő legjobb esszonyszerepe. 
Habár körülbelül mindig az a legjobb 
szerepe, amelyet épen játszik. Milyen 
finom, milyen kulturált,,"mennyire nagy-
világi volt! Arról ne vitázzunk, hogy 
szabad-e egyáltalán a Török-utcára gon-
dolni é s szabad-e egy férjet egyáltalán 
kétségben hagyni, hogy m©nt-e az asz-
szony az udvarló autóján, de ez a Ce-
cile megérdemli, hogy egy megértő férj 
»Maién találja meg a boldogságát. És 

Pál tudósra, akármilyen uri és rokon-
szenves, rászolgál, hogy a kis vipera 
Lencsi befogja. Hegedűs Gyula egyik 
legszebb emberábrázolása, amelylyel 
Pauluszt személyesiti. És a kis Gomba 
szögi Ella végtelenül mulatságos n ha-
marosan parancsolásra szokó alamuszi 
leány alakjában. 

Csortos Gyula, mint Sándor, maga a 
férfiasság, még pedig egy érdekes szen-
timentális vonással. Az a régi mondá», 
hogy a férfiban mindig van valami a 
C3itrilányból, itt is igazolódik. Az erős 
óriás mégis csak meghódol egy szelíd 
tekintetnek, egy édes mosolynak. 

Tanay Frigyes szerepe, Trill báró, ter-
jedelemre nézve nem imponál, de egyike 
a legpompásabb vigjátékfiguráknak. Há-
romszor akkora szereprevaiót nevetnek 
rajta. 

A Vígszínház uj igazgatóinak szeren-
csés ötlete volt, hogy Cecilet megint 
megidézték a Lipót-körutra és bizonyos, 
hogy még nagyon sokszor fogja ott gyö-
nyörködtetni a közönséget. 

AZ ELVESZETT OPERETT. 
Az. elmúlt hét egyik délután-
ján feldúlt arccal, rémülten 
állított be a New York kávé-
házba egy közismert fiatal 
zeneszerző. Nagy Endre törzs-

asztalának egyik üres székére rogyott le, s 
olyat sóhajtott, hogy az asztalon álló feketék 
összetévesztették magukat a Balatonnal. Hul-
iámzani kezdtek. 

— Mi történt veled ? Mért vagy ugy két-
ségbeesve ? — kérdezte Herczeg Jenő a 
zeneszerzőt 

— Hogyne lennék kétségbeesve. Ma fejez-
tem be az operettemet, s az utcán vagy ki-
esett, vagy kilopták a zsebemből. 

Mály Gerő csendesen ftiegszólalt : 
— Vagy nem tud zongorázni a tolvaj, é* 

akkor vissza hozza a partiturát, vagy tud 
zongorázni s akkor még* inkább vi&szahozza. 

Málynak igaza volt. Az operett másnap 
visszakerült a zeneszerzőhöz. 

1 



2 6 SZÍNHÁZI ÉLET 26 

A 3üllötíeU Klubja 
Két héttel ezelőtt egy furcsa és rejtélyes 

piaiét jelent meg a pesti utcákon. Mindössze 
ez/a két szó volt ra j ta : 

r J 
ZÜLLÖTTEK KLUBJA 

A hirde/ő oszlopok eíőtt csoportosan állot-
tak az emberek, találgatták : mi lehet ez a 
fantasztikus p laká t? Voltak, akik azl mond-
ták, biztosan valami uj párt neve, sokan 
viccnek tartották, egyes erősebb fantázia pe-
dig egyenesen holmi bűnszövetkezetet sejtett 
o plakát mögött. Nohát nem uj párt, nem vicc 
és nem bűnszövetkezet a Züllöttek klubja, 
hanem egy szenzációs amerikai színdarab, 
melyet u j áprilisi műsorában mutat be a 
Royal Orfeum. Az idegfeszítő, grandiózus 
darab szerzői Rob. Renards és Wiiiiam 
Dorrit urak és „The Club o! crimes" címen 
New-Yorkban már vagy ezerszer játszották. 
Múltkoriban Pesten járt Mr. Thomas Allitsen, 
amerikai színházi ügynök, tőle vásárolta meg 
a darab előadási jogát a Royal Orfeum di-
rekciója és leforditatta Török Rezsővel 

Csupa izgalom, trükk, meglepetés ez az 
amerikai szkeccs, idén aligha kerül le majd az 
•rfeum műsoráról. Az érdekes darabot meg-
illető érdeket! szereposztásban megy az uj-
•Unság, melynek szinlepját itt adjuk : 

Züllöttek klubja 
Írták: Reb. Renards és William Barrit 

Fordította : Török Rezső 
Rendezte : Vtrdgh Jenő 

Személyek 
John Tomson milliomos Fenyő Emil 
Mary Hopkins Mihólvi Lici 
Tontmi. a klub elnöke Dezsőffv László 
A Medici Agátha Felhő Rózsi 
A vámpír Nváriné 
A részeges Nell Gömőry Vilma 
A keserű Georges Gyenis Ede 
Az óriás Szécsi Ferkó 
ftlosko I Perénvi 
Ceimorov . orosz nihilislák Sárossv 
Bortics I Rajháíhv 
Bumi bácsi karcamáros Ivánvi Dezső 
Simpson Forgács 
(Rendőrök, csibéssek, álarcosok, zenészek. 

Történik San Franciskóban) 
Külön érdekessége ennek a szereposztás-

nak, bogy a milliárdos szarepét Fényé Emil 
a VisMÍflház valt lóvéit tehatoéeü möv««zc 
játaga. 

Az amerikai szkeccsen kivül egy. végtele-
nül bájos, kedves muzsikáju operettet is hoz 
az uj műsor. Akik ezt az operettet a hézifő-
prdbán hallották, a legteljesebb elismerés 
hangján szólnak róla. Itt közöljük az aperett 
szinlepját is : 

Kvitt 
Kis operett 1 felvonásban 

Szövegét Irta : Harmcth Imre 
Zenéjét szerezte : Zerkovitz Béta 

A primadonna Sándor Stefi 
A bonviván Falus Imre 
Ügyelő Arányi József 
Öltöztetőnő Csillag Mári 
Nemecsek szabó Perényi 

Megható szerelmi történet ez a kis operett. 
Mint a színlap már elárulja, színházi milliő-
ben játszik, a bonviván és a primadonna 
szerelme, élete, szenvedése, öröme, bánata, 
sóhaja, csókja, ölelése a .Kvitt". Zerkovitz 
Béla bravúros muzsikát irt Harmath Imre 
szövegére. Biztos, hogy nagy sikere lesz a 
kis operettnek. 

Még egy szenzációja van a Royal Orfeum 
áprilisi műsorának : Myriam Barka. A direk-
ciónak sikerült a nagyszerű néger szubrett 
vendégszereplését egy hónappal meghosszab-
bítani. Myriam Barka áprilisban nemcsak 
pompás táncaival, de szenzáció* párisi kosz-
tümjeivel is feltűnést fog kelteni. 

« 

SZENES BÉL* uj reg-nye: 

J t i z e n e g y e d i k p a r a n c s o l a t " 
megrendelhető f SZÍNHÁZI ÉLET Soltjában 
(Efz«ei)et-körut 29.) — Ara TI k«i 

N Ő I J & M A K A ' J T 
művésziesen a l u k l i modellek: ezerlnt. 

FÜREDI BÉLÁM-; angol, francia női divatterme, 
Kossutb-Lajos-utca J ^ 

11 Retikül, levéltárcát, szivar-
IS tárcát, pénztárcát hozott 

anyagból vagy'rigi táskákból a legjutányosabb áron ké-
szít, Tavit vagy átalakít a legdivatosabb mintára. Bőrön-
dök javítása. B I E D E R M A N N HUGÓ bördlazmüáru 
és bóröndös VII., I s t v á n - u t 32. sz . Vidéki reneelések 
a legpontosabban eszközöltetnek. Pontos cimre ügyelni 

T e l e f o n o n I s m ^ r e n ä e l h a t i 

AZ UJSÁG-ot 
T e i e f o n e z á m a k : ,'jézsef J é s se f 13.JS 
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A baritonista f enomén 
Az olasz Tita Ruffo, az orosz Saljapin, a 

francia Andrade is nagy becsületet szereztek 
a bariton hangnemnek. A mi Rózsa Lajosunk 
kíséretébe is szegődött a hírnév, a dicsőség, 
az ünneplés, de általában véve soha mély-
hangu énekes nem tudott népszerűség tekin-
tetében vetélkedni a magas C lovagjaival. 
Bohnen talán az első, aki felveszi a versenyt 
akár Carusóval is. Néhány év alatt foga-
lommá lett a neve, legendás az alakja és 
horribilis a gázsija. 

Valamennyire emlékeztei Bonnra, akinek 
neve is annyira hasonlít az övéhez. Bonn 
egyike a legjobb, legérdekesebb német szí-
nészeknek, de egyúttal egyike a legnehezeb-
ben kezelhető művészeknek, aki nem igen 
tud beletörődni sok mindenfélébe, amit bi-
zony türelmesebb lelkek lenyelnek. Bohnen 
is minden izében egyéniség, aki nem szeret 
járt utakon haladni, akinek uj és eredeti 
eszméi vonnak és aki szereti, ha utána iga-
zodnak, 

A karmesterek ezt tudják és sokszor el-
kaseredett küzdelmek folynak közte és egy-
egy előadás dirigense között. Néha a közön-
ség is beleszólt már az ilyen küzdelmekbe 
de végeredményben mindig Bohnennek volt 
igaza. A karmester vért izzad, de a közön-
séget Bohnen mégis magával ragadja. A kri-
tikusok heves harcokat vívhatnak érte és 
ellene, de azt mindenki elismeri, hogy párját 
ritkító egyéniség, okit nem igen lehei össze-
mérni senkivel, aki egészen különéli« mii-
vészi jelenség. 

Nem csoda, hogy elyen sikerekre is tekint-
het vissza, mint aminőt a Cezarina cimü 
rengeteg filmben ért el, mint alakító színész. 
Ugy tud játszani, hogy akárhányszor feles-
legessé válik az ének az operában is. De 
ekkor aztán megmutatja azt is, hogy nem 
azért mellőzi az éneket, minlha nehezére 
eafiék ée kiereszti orgonaszerüen bugó bari-
tonját és egyszerre meg van bocsátva min-
den ; a legkonzervativebb zenesmokkok is 
meghódolnak genijének. 

A Városi Színházban Faust Mefisztójában 
ée Carmen Escamillójában lép fel. Hatalmas 
operai alakítás mindkettő. Feledhetetlenek 
mindenki számára, oki gyönyörködhetett 
termük- De amily nagyszerűen interpretálja a 

francia zenét, ép oly remek Wagner énekes 
is. Mindent tud és hogy tökéletes énekes, azt 
a Városi Színház közönsége "bizonyára uj-
jongva fogja nyugiázni. 

Bohnen Mihály társai is kitűnőségei a né-
met énekművészeinek. Schubert Richárdot 
Burriánnal szokták összehasonlítani. Kétség-
kívül egyike a legnemesebb hangú tenoris-
táknak, akit öröm hallgatni, ő'örn nézni. 
Mindig ízléses, finom és mindent keiü', ami 
tenorisláskodás. Lehmitnn Lotie és Gutbeil-
Schoder Mária tulajdonképpen riválisok é3 
a kritika sokszor vitatkozik azon, melyik 
jobb, melyik nagyofab. Most a mi közönsé-
günk is mondhat Ítéletet, hogy Lehmann 
Lotte Margitja, vagy Gutheil-Schoder asszony 
Carmenje-e különb-e ? Mindenesetre örülhe-
tünk mindkettőnek és köszönet illeti a Vá-
rosi Színház igazgatóságát, hogy ezt a gyö-
nyörködést lehetővé tette. 

egér 
(A Yeeht-filmválialat elsë filmj«) 

A „Yacht" magyar filmválialaí április 
2-án tartja az első filmjének bemutató 
főpróbáját meghívott szakemberek és 
közönség előtt. Eduárd Pailleron „Az 
egér" cimü klasszikus hirü színdarabját 
Forró Pál szcenirozta filmre, Gaál Fran-
ciska a címszerep alakitója a szom»ru 
sorsú Clotildot Jankovich Magda adja, 
Simiers Mex parádés alakját — akit 
Buday Ferenc felejthetetlenül ábrázolt 
— Petheő Attila játssza. Epizód szere-
pekben Bera Paula, Fehér Gyula, Szen-
tes János ékkövei a darabnak. Gellért 
Lajos rendezése első komolyabb törek-
vés, az ifjú, izmosodó rnágyar film 
terén. Kató-Kiszli István hangulatos in-
ieriöfjeit, Corcán József operateur lelki-
ismeretes felvételeit, Molnár Kázmért a 
„Yacht" filmvallalat lelkes igazgató-tulaj-
donosát, Máíhé István adminisztratív 
közreműködését é« a Phönix-fiiragyái 
laboratóriumának komoly munkáját c»ak 

jelismeréssel dicsérhetjük. 

Női RUHÁKAT ANGOL és FRANCIA 
modellek aserlnt Jutányosán k6ssit 
ós alakit Laky Mariska, !V. , Ssép-
utca 3. 111. Kossuth Lajes>u. s a r o k . 
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Csarias a 
Fővárosi Orfeumban 

* 

Régen hozzászokott már a publikum ahhoz, 
hogy a Fővárosi Orfeum igazgatósága min-
den hónapban ujabb és ujabb meglepetéssel 
köszönti a nézőteret. Az áprilisi programra 
erős konkurrenriát talál a korai forró nap-
sugárban, amely az embereket nem szívesen 
engedi bs a csillárok, reflektorok és szuffiták 
fénye közé. A Fővárosi Orfeum azonban nem 
ijed meg a versenytárstól, olyan műsort 
állított össze, amely még a leghidegebb téli 
hónapban is ritka szenzáció lenne. 

Az irodalom jegyébrn komoly értékek vo-
nulnak fel a sikerért, a szinlap élén egy 
•lyan művészi márkájú név, amsiy már sok 
forró estét jelentett ezen a színpadon : Csor-
tos Gyula. A színjátszás legtökéletesebb fo-
kén áll ez a művész, ott, ahová már a kri-
tika nem. csak a hódolat követheti Most 
ismét alkalma lesz ujat, monumentálisát pro-
dukálni. Egy francia egyfelvonásos, az ítélet 
előtt főszerepét játssza. Az izgalmas levegőjű 
darab a párisi morgó-bon történik, ahol egy 
gyilkost elvisznek áldozata holttestéhez. 
Csortos olyan megrázó erővel, olyan mélysé-
ges realizmussal játssza ezt a szerepet, hogy 
a próbákon partnerei elfelejtik, hogy a szín-
padon vannak és Csortós szavait figyelik. 

Az elmaradhatatlan operett is irodalmi ér-
ték. Offenbach Uj gazdagok citnü egyfelvo-
násos operettjét adják elő, a főszerepekben 
Antal Erzsivel, Ferenczi Károllyal és Szigeti 
Jenővel. 

Az uj műsor varieté része is olyan lesz, 
amilyen még nem volt az 1920—192l-es 
színházi szezonban. Csupa nagyszerű kül-
földi attrakció, amelyeket nem az olcsóségi 
hullám, hanem a Fővárosi Orfeum igazgató-
ságának nagy áldqzatkészsége hozott ide. S'1 

Mindezeken felül szenzációja lesz az uj 
műsornak Szigeti Jenő uj magánszáma, vala-
mint Antal Erzsi dalai is. 

Az uj műsor a legforróbb téli sikereket is 
felül fogja múlni, nem csok anyagi, ale mü-
vászi tekintetben is. _ 

iföiicsöw&diivwYág! 
® Budapest, VI.. Andrássy-út 6. 
100,ü00-n*! tö&fi magyar, rémet, francia, ímgol könyv 

Levél Intim Pistához 
Kedves Intim Pista ! 
Tudom, hogy amit benfentességed a Szín-

házi Élet olvasóinak fülébe intimizál, bz 
megfellebbezhetetlen. Mégis vagyok bátor az 
elmúlt heti, különösen érdekes titkainak egy-
némelyikét helyesbíteni. Nevezetesen azt, 
amelyik azt árulja el, hogy Hegedűs Gyulá-
nak. a Vígszínház nagy művészének legköze-
lebb regénye jelenik meg Herczeg Ferenc elő-
szavával. Ez igy együtt ugy igaz, hogy He-
gedűsnek könyvalakban is megjelennek azok 
a nagy feltűnést keltett cikkei, amelyeket 
hónapok óta Emlékeim cim alatt a Pesti 
Hirlap tesz közzé. Ezen cikkek elé ír Herczeo 
Ferenc előszót, De hogy az Intim Pista még 
véletlenül sem téved (mint ahogy a megrög-
zött hazug még tévedésből se mond igazat) 
arra is jó példa ez a híradás. Nevezetesen 
Hegedűs Gyula csakugyan ír egy szinész-
regényt. De ez még a titkok titka. Verses 
formában írja ezt Hegedűs, akinek szemei 
előtt az Anyegin lebeg. És hogy már az 
Intim Pista dolgaiba igy belekontárkodtam, 
legyen szabad még kijelentenem, hogy A sze-
relem nyomorékjai címen megjelenő regé-
nyem nem színházi regény: Van benne sok 
ázínhózi vonatkozás, de ugy cselekményénél, 
mint tendenciájánál fogva egy nagy, vérző, 
emberi problémához próbál hozzányúlni. 
Három kötetre tervezett ciklus első könyve 
lesz egyébként. A második kötet is már jó-
részt készen van. Ennek a cime : Férfi a 
szégyenpadon, Hangsúlyozom, hogy minden 
kötet teljesen önálló. 

Ráskai Ferenc 
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WMíechapel 
Egy idő óra rejtelmes szó van forgalomban 

Pesten. Whitechapel ez a különös szó, amely-
ről a beavatottak is csak annyit tudnak hogy 
egy olyan nagysikerű film címe, amilyen ke-
vés volt ebben a szezonban. A Whitechapel 
tulajdonképen London külvárosa a kitaszí-
tottak városa, ahol a nagystílű szélhámosok 
és kalandorok tanyáznak és ahonnan a leg-
bravurosabb kalandok indulnak ki. Ennek a 
különös miliőnek minden furcsasága és kü-
lönlegessége tömörül össze ebben a filmko-
losszusban, amely hat felvonáson keresztül 
egyik izgalomból a másikba viszi a nézőt. 
Egy bájos szerelmi idill is tarkítja a válto-
zatos cselekményt, amely elejétől-végig a 
legizgalmasabb és legvonzóbb. 

Egy kalandos ékszerlopás története játszó-
dik le a filmen. Nem közönséges kalandok 
követik egymást, hanem csupa finom, mű-
vészi megjátszással megelevenített filmtőr» 
ténet. Elsőrangú erők viszik diadalra a film 
minden egyes jelenetét Hans Mierendorf, a 
legkiválóbb német filmművészek esek a Cae-
zarina egyik főszereplője, ilt is ragyogtatja 
gyönyörű filmjátszó tehetségét. Hatalmas, 
férfias alakja itt is leköti a nők érdeklődését, 
de maga a játéka is kifinomodott művészet. 
Partnere a női főszerepben Grit Hagesa. aki 
a berlini Glória-filmgyár női főstarja. Csudás 
megjelenés, ragyogóan szépséges arc, csak-
hamar legismertebb filmarc lesz Magyaror-
szágon is. A Whitchapel többi főszereplői 
a német filmmüyészet legelső erői : Marga 
Kierska, Carl Cleving, Ferry Sikla, Ottó Ge-
bühr, mindmegannyi nagyszerű név, amelyek 
a magyar közönség körében is nagy és ál-
talános népszerűségnek örvendenek. 

A Whiteehapelt április 3-tól kezdve játszák 
a Mozgókép Otthonban, amely nagy áldo-
zatok árén szerezte meg a filmet. A szezon 
legszebb és legérdekesebb szüzséjü filmjét 

egyébként a népszerű Pátria filmvállalat 
hozza forgalomba Magyarországon, amely a 
közel jövőben egy gigantikus történelmi drá-
mával, Schiller „Verschnőrungjával" — roi-
gyar cime friesco, Genua hercege — 1 oí 
meg a közönséget. A Whitechapelről kú öji 
fényképes képeslapok készültek, melyt k a 
Színházi Élet boltjában kaphatók. 

Damangál 
Egykoron a Ravengárnak volt olya« 

lürneve, mint most a Damangál- nak. 
Három hónappal ezelőtt alakult meg 
az Unió filmipari r.-t., amely mindjárt ar 
első megjelenésével szenzációs sikert aratott. 
Az Unió óriási áldozatok árán a külföldi 
filmtermelés szine-javát szerezte meg és 
ezek között szerepel a Damangál is. A 
Damangál Curwood «.The Revers End» cimii 
bűnügyi regényének filmváltozata természe-
tesen a legötletesebb, legpompásabb és leg-
változatosabb formája, ugy, hogy az ame-
rikai filmkultura egyik legragyogóbb alko-
tása. Marshal Neilan a darab rendezője, 
aki a legkiválóbb művészek közreműködésé-
vel viszi diadalra a regény minden szép-
ségét. A Damangált a Mozgókép-Otthon ját-
szotta egy héten keresztül és most az or-
szág többi színházaiban fog zsúfolt há-
zakat vonzani. 

Vil, BOB-ÜTCl 3fl ^ Talcfca : Jtznl ÏB-72 és Jámf M-M 

K L E I N S Á R I 
f O z ű k é s z l i e 

BUDAPEST, V., LIPÓT-KÖRUT 17. 
Tol le l le é s n e g l l g é f ü z ő k e f n 
l e g l u l â r i y o s a b b Áron k é s x l t 

Alapíttatott : 1S90. svbeo. 
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liM.i® : FEIERT Alapíttatott : 1S90. svbeo. 
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A kosztüm-pályázat e heti postája meg-
lepetésszerű küzdelmet hozott. A gyakor-
lott szimatu olvasók ugylátszik megneszel-
ték, hogy az előfutamok lezajlottak és im-
már a «döntő» mezőnyre került a sor; mert 
uj kedvenceket vonultattak csatasorba. 

Mindjárt ineglepetésszámba megy az uj 
kedvencek mellett, a régebbi diadalmas ope-
rett figurák előretörése. Igy például Fedák 
Sári, verve az összes eddigi rekordokat, 
(János vitte» kosztümével 

26 szavazatot kapott. 
Ezek a Fedák Sári választópolgárai: Me-

zei Teri, «Janón), Ilus és Bérci, Wrabecz 
Ilonka, Róth Bella, K. Manci, «János vitéz-
rajongón, Anday János, Manci II., Sándor 

Alice, Schwarzenberg Frigyes, B. Iván, Bu-
dahiizy László, Sc/i. /., «Xénián, Bruckner 
lluci, M. /.., «Egy rózsaszál», Martinék Lo-
Iránt, Mártonjfy Ica és Blanka, «Bagón, 
Sándor Irén, Szeifert József, I. Elemér. 

Ugyancsak Fedák Sári, mint »Bessy », a 
«Leányvására-bán, 6 szavazattal kosztümös 
kedvenccé lett kikiáltva. Korfj Bandi, R. 
L., «Ilona és Piri», Lándorv Ernoke, «Fe-
dák-imádó» szavaztak ezúttal Fedák Sárira. 

Nagy előnyt kapott az uj fordulóban 
Péchy Erzsi is. Ezúttal nem mint az «Of-
fenbach» Eugéni-je, hanem, mint «Lili bá-
rónő». Elsőfelvonásbeli piros utiköpenyét 
2 olvasó találta győzelemre méltónak, még 
pedig: Sz. G. Jucika, «Lili bárónő», I. Kál-
mán, Bellák Péter, Rozman Malvin, «Tisza 
Kálmán-tér», Császár Mária, Kohut Tibor. 

Azért a másik úgynevezett «lila»-párt sem 
hagyja magát. Az «Offenbach» első felvo-
»ásának lila tüllruhá^ára szavazók ezúttal 
öten vannak: Margaréta, Jónás Milike, H.-
né, Wohltan S., Márton Ibolyka. 

Természetesen az előző heti favoritok is 
erősen képviselve vannak az uj postában. 
Még mindig a legnagyobb izgalmat kelti. 

különösen a hölgyolvasók között a reieh-
stadti herceg fehér egyenruhája, amit Törzs 
•Jenő visel a «Sasfiók»-ban. Ezen a hétea 

9 szavazatot kapott 
Balogh Mica, R. Mariska, Törzs-rajongó, 
«Színházi Élet-olvasó», .Búzavirág», Sz. 
Olga, Bányai Edit, Margit 423. szavaztak rá. 

Ugyancsak 9 szavazattal jött be Kosdry 
Emmy zöld estélyi ruhája az « Ezüstsirály »-
bóL A kilenc olvasó: S. Hedvig, «Szolnoki 
előfizető», Kánitz Nusi, Szabó Ily, /. Ma-
riska, Klein Béla, iF.ziistsirályi>, Aj. Irénke 
és M. Manci. 

Király Ernő elsőfelvonásbeli fehér tengc-
részruhája e héten négy olvasónak tetszett, 
a legjobban. Angeli Mici, «.Ciáky», Hü ol-
vasó, Kállay Csöppi ez a négy olvasó. 

Mint uj kosztümös kedvenc szerepel a 
héten Albert Böske, a Sebestény-társulat 
vendégmüvésznője. A «Gül Babában» tetszik 
nagyon B. Margit kisasszonynak. Olyan na-
gyon, hogy direkt versben pályázik. így 
szól a vers: 

Legkedvesebb az a szőke, 
Kinek neve Albert Böske, 
Az a legszebb drága diák, 
Dallos diák, Gábor diák, 
h i játszik a Gül Babában, 
Fehér selyem díszruhában. 

Klaniczay Erzsébet Petrovich SzvetLsziá-
vot tartja legszebbnek a «Lengyelvér» tí-
mü filmben, a fehér ruhában. Lót h Hát 
pedig az «V. osztály» pettyes bakfisru-
liájában. Kianiczay Erzslka igy végzi levelét: 
"Adják át a csókomat Petrovichnak. Pá! 
10000 puszi.» 

Dr. Veres Ernő az «Eskütéri Szinház* 
legfrisebb újdonságából a «Csókos asszony-
ból merit ihletet a pályázathoz. Békeffy 
L-ászló első felvonásbeli barna ruhája teí&zik 
neki a legjobban. 
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Lgf Varsányi-imádó viszont Varsányi 
Iráaore szavaz. Az a díszmagyar nyerte meg 
lagj óbban tetszését, amelyet a művésznő az 
«Oeskay brigadéros»-ban visel, valamint az 
a sárga ruha, amely a «Táncosnő» cimü 
Lengyel Menyhért-darab nagy toalettje. 

Deutsch Margit Sopronból értesít, hogy 
mindenkinél szebb D' Ar rigó Cornél a «Lu-
cia* cimü Royal Orfeumban játszott ope-
rettben, ahol Manzonit, az apacsot játsza. 

Egy bus székely meghatóan kedves levél-
ben küldi be pályázatát. Ide iktatjuk a le-
vél következő részét. «Székelyországból ki-
üldözött székely fiu vagyok. Pesten már na-
gyon régen nem voltam; jelenlegi állásom 
vidékhez köt. Hogy mégis résztvehetek ezen 
a pályázaton, azt Angeló mesternek köszön-
hetem, akinek gyönyörű képeit élvezettel 
nézem a «Szinházi Élet» számaiban.» «Egy 
bus székely» tehát a «Szinházi Élet» képein 
látott kosztümökkel pályázik. Ä kép llos-
vay Rózsit ábrázolja a «Farsangi kaland» 
hercegkisasszonyi rokokoruhájában és Qóth 
Sándort a «Hamar egy asszonyt» amerikai 
kapitányi zöld uniformisában. 

A színésznő 
Csupa ragyogás, csupa kacagás 
minden selyem és csodás bársony 
s egy vonással vérpiros szádon 
tüzesen hallgat a kármin. 

Idegen testen idegen ajak 
rátapad csókolni a szádra : 
pedig lehet, az is más lányra 
vágyódik sirua, égve. 

Mosolygtok hányan, mosolygasz 
[lágyan 

mikor bennt fetreng a szived 
és haldoklik sirua a hited, 
mit vetettél az életbe. 

... Egyet kacagsz — aztán szaladsz... 
kint felzug a hangos tapsolás 
s szivedben egy gyönge mosolygás 
ugy kél: mint hajnalba a nap... 

Dr. H. SIMON ERZSÉBET 

Kedélyes fogház 
a Teréz-köruion 

Ä kedélyes fogház a Teréz-körutoti lát-
ható minden este. Az Intim Kabaré uj mű-
sorának a szenzációja a kedélyes fogház, 
ahol egyetlenegy igazi csirkefogó nincsen, 
viszont a személyzet, Bobokoff igazgató úr-
tól kezdve Csicserin fogházőrig a legna-
gyobb gazember. Ettől a vicces orosz fegy-
háztól kapta cimét a Ping-Pong operett, 
az uj műsor clouja. Szilágyi László és 
Hetényi-Heidlberg uj darabja elsőrendűen 
sikerült munka, flz előadása pedig külön 
érdekesség. A női főszerepet a kabaré pri-
madonnája, Szeless Elza adja, partnere 
D'Arrigó Cornél, a Király Szinház kltüni 
bonvivantja, aki egy rendőrminisztert ját-
szik pompásan. Mint rendező kiváló és mint 
komikus is nagyszerű Németh Nándor. Kw-
thy Teréz egy udvarhölgyből, Vigh Miklós 
egy fogházőrből csinál kacagtató figurát. A 
táncosnők karát pedig Weszelyi Ili, Lón-
czy Mici és Patkós Eszti adják kedvese«. 
A kisérő műsor vezető darabja, még Ur»i 
Dezső frappánsan megirt bohózata, a <iCsw-
ládi kör» D'Arrigó, Doktor János, Kürthy 
Teréz, Ferenczy Magda, Arányi viszik si-
kerre. Balázs Sándor, aEgy hajszáls cimen 
irt ötletes komédiát, amelynek női főszerepét 
Weszely Ili játszotta sikerrel. Vigh Miklós 
egy kereskedősegéd figuráját pompásan ál-
lította be. Németh és Kürthy is kitűnőek 
voltak a Balázs-darabban. Még két kis tréfa 
egészítette ki a műsort. Suchv Árpád < Re-
cept 27» cimü kis bohózata, amelynek mó-
kás jeleneteit Rónay, Kürthy, Lánczy Mici 
adták elő és Török Rezső «Büszke* ci»S 
pajasztjelenete, amelyben Rónai, elsőrangú 
parasztfigurái nyújtott. Balogh Juci is meg-
érdemelt sok tapsot kapott. 

A magénszámok között Szeless Elza, Né-
meth Nándor, Vig Miklós, Weszly Ili és 
Lánczy Mici számainak volt szép sikere. 

is kozmetikai ktlünlegcsiégck 
KOSZTELITZ KÁLMÁN. V., Derottya-u. 12. 
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Csábifsa el a feleségem ! 
Játék. Irta : SZILÁGYI LÁSZLÓ 

Szinrekerült az Apolló Kabaréban, a következő szereposztásban : 
Az aszfaltbetyár . . . Pártos Gusztáv 
A pápaszemes ur . . . Sándor József 

fátyolos hölgy . . . Faragó Sári 
Öreg inas Rittka Ferenc 
Történik az aszfaltbetyár legénylakásán 

(Elegánsan berendezett uriszoba. Hátul 
ajtó az előszobába, jobbról a hálószobába. 
Bőrgarnitúra. Chaiselongue. A falon nöi 
fényképek. Mikor a függöny szétmegy Asz-
faltbetyár a chaiselongue-n fekszik, Dreg 
inas előtte áll levelekkel a kezében.) 

1. JELENET. 
Aszfaltbetyár, Inas. 

Asz/altbetyár: (leteszi az újságot) Szé-
•(Ljelje magát, János! ilyen tapasztalt ősz 
öreg ember és ugy retteg, mint egy kis-
gyerek. Vagy engem is olyan ostobának 
képzel, amilyenek ezek a villatulajdonosok 
voltak, akik minden indokolás nélkül ki 
engedték rabolni magukat két agyafúrt és 
szellemesen tréfás betörő által? Egészen 
nyugodtan elmehet este hazulról, az én 
eszemen nem feg túljárni két geniális gent-
leman. Még akkor sem, ha az egyik hölgy 
közülük. 

Inas: A környék összes nyaralóit meglá-
togatták már, nagyságos ur. 

Aszfaltbetyár : flnnál jobb nekünk. A 
rendőrség ugy őriz, hogy egészen nyu-
godtak lehetünk, Nem kell minden sza-
márságon megrémülni. Szeretném látni kü-
lönben azt a pszichológiai trükkökkel dol-
gozó apacspárt, amely rabolni tud, ha ott-
hon van a gazda, helyén van a zár, és 
jók a lakatok. Nevetséges! (elveszi a le-
veleket) Már megint ilyen hallatlan posta? 
János ma akárki jön, nem vagyok itthon. 

Mielőtt elmegy csináljon fürdővizet. Egy 
nyugalmas délutánt akarok. Telefonok nem 
voltak? 

Inas: De igen. A kis doktorné: meghívás 
ebédre. Szilvásy grófnő: meghívás uzson-
nára. Csumpi a Casinóból: meghívás estére... 

Aszfaltbetyár: Rendben van, elmehet. 
(Inas nem mozdul) Mi az? Van még va-
lami? 

Inas: Nagyságos ur, kérem, egy ur vá-
rakozik az előszobában. Nem akar elmen-
ni, mindenáron beszélni szeretne a nagy-
ságos úrral. 

Aszfaltbetyár: Hogy hivják? 
Inas: Dr. Báránynak. Tessék fogadni 

nagyságos ur, valami nagyon fontos dolog-
ban jöhet. 

Aszfaltbetyár: Biztosan jó borravalót 
adott, azért pártolja annyira, öreg János. 
No engedje be. (Inas el) Dr. Bárány. Nem 
is hallottam a nevét. 

2. JELENET. 
Pápaszemes ur, Aszfaltbetyár. 

Pápaszemes ur: (körgallérban, kézitáská-
val, fekete pápaszemmel, roppant komor je-
lenség, belép) Vanszerencsém! (Torduy ur 
személyesen? 

Aszfaltbetyár: Igen, Torday vagyok. 
Pápaszemes: Nagyon örülök, hogy meg-

ismerkedhettem. Szeretem a híres embere-
ket. Ön hires ember, Torday ur. Mái-
amennyiben hírnévnek lehet nevezni azt a 

I 
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kétes népszerűséget, amit ugy szerez az 
ember, hogy egyszerre harminc szeretőt 
tart, gáláns kalandjai vannak és tökélete-
sen birja azt a léha nyelvet, amelynek se-
gítségével gyönge nőknek szokás a fejüket 
elcsavarni. 

tezfaltbeiyár : Kérem... kérem... 
Pápaszemes: (közbevág) Dr. Báiány va-

gyok... Ne szaporítsuk a szót. Azt hiszem 
ez a név mindent megmagyaráz önnek. 

Aszfaltbetyár: Sohasem hallottam a ne-
nét, uram. 

Pápaszemes: Ha ezt őszintén mondotta, . 
akkor egy adattal ismét gazdagabb vagyok. 
Azaz hogy várjunk csak. Ebből még nem 
következik, hogy ön a feleségemet sem is-
meri. Felteszem tehát a kérdést: ismer-e ön 
egy Bárányné nevezetű uriasszonyt, aki a 
gyengébb percekben a Frici névre hallgat? 

Aszfaltbetyár: Nem ismerek semmiféle 
Báránynét, és semmiféle Fricit, de ezt a 
kérdezősködést furcsának tartom. Beszél-
jünk nyíltan és világosan, a többi nem ér-
dekel. Ön egy hölgyet akar tőlem számon-
kérni. 

Pápaszemes: Igen. A feleségemet. 
Aszfaltbetyár: Nahát. Akkor tessék más-

hova menni, mert ez egy rossz cím. Ne-
kem nincs szerencsém őnagyságát ismerni, 
nekem önagyságával semmiféle dolgom nem 
volt. 

Pápaszemes: Volt vagy nem volt, a fe-
leségem ma meg fogja önt látogatni. 

Aszfaltbetyár: Kicsodát? Engem? 
Pápaszemes: Igen. Mivel ön irt neki egy 

levelet. 
Aszfaltbetyár: Kicsoda? Én? Kérem... ké-

rem... rémes tévedésnek vagyunk az áldo-
zatai ! 

Pápaszemes: Nem vagyunk, ön irt a fele-
ségemnek egy levelet. Illetőleg én irtam a 
feleségemnek egy levelet az ön nevében... 

Aszfaltbetyár: Ön? 

Pápaszemes: Én. 
Aszfaltbetyár: Az én nevemben? 
Pápaszemes: Ugy van. Egy levelet, amely 

igy szól: «Asszonyom, esdve kérem hall-
gasson meg. Legyen ma délután pontban 
öt órakor a lakásomon, Pacsirta-utca 1. 
szám alatt.» 

Aszfaltbetyár: (elképedve) Szóval ön fel-
rendelte hozzám a saját feleségét, akit én 
nem is ismerek! Hát ehhez egyszerűen nem 
találok szavakat. Hát itt aztán egyszerűen 
megáll az eszem! Ekkora őrültségre egy-
szerűen leesik az állam, és azt kell gondol-
nom kegyedről... hogy... hogy... 

Pápaszemes: Hogy elment az eszem!Azt 
elhiszem1 Elég szomorú, hogy az önök szó-
tárában csak ez az egy védekezés található 
arra az esetre, ha a férj számonkérni jön 
családi szentélyének földulását. 

Aszfaltbetyár: (kétségbeesve) Uram, 
uram, hol hagyta az eszét. Én vagyok az, 
aki feldúlta az ön családi szentélyét? Nem 
érti, hogy nem is beszéltem még a fele-
ségével ! 

Pápaszemes: Az nem változtat a tény-
álláson. Ön azért egy gaz csábító. Magába 
bolondította a feleségemet öntudatlanul a 
szabályos szép arcával, a jó termetévei, 
a ruháival, a szenzációs nyakkendőivel, a 
kalandjaival, amelyeket minden buta asz-
szony mámorosan mesél el egymásnak. Ne-
kem mellékes, hogy önnek személycsen volt 
dolga a feleségemmel, vagy sem. Nekem 
az a fontos, hogy ön elvette öt tőlem, ön-
tudatlanul is elvette. A vágyai és a gondo-
latai már nem az enyémek, önbe sze-
relmes, és csak egy intése kellene, hogy 
az öné legyen. 

Aszfaltbetyár: De kérem, hát tehetek én 
erről? !Én száz más asszonnyal kokettálok az 
utcán és száz más asszony szerelmes a 
hírnevembe, mi lenne, ha minden férj ide-
jönne hozzám követelni tőlem a feleségét, 
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ahiiek éa aiefiteWítteai. Hisz ez fcarbár-
«4g! 

Pápaszemes: Igaza van, ön nem teliet 
erről! De én teszek. Én példát fogok sta-
tuálni a jövő század férjeinek, mihez fordul-
janak, ha egy ilyen aszfaltbetyárt sodor 
eléjük a sors, aki ellen az ostoba társadalmi 
fonnák miatt még védekezni sem lehet! 
Én nem fogom rejtegetni a feleségemet ön 
elől, ellenkezőleg kihivom a végzetet. Meg-
adom az alkalmat, hogy önök ketten talál-
kozzanak. 

Aizfal'oetyár • Igazán nem tudom kérem, 
mi értelme volna ennek a dolognak! Értse 
meg, én nem akarok találkozni, én nem 
kívánok a feleségével megismerkedni, nem 
óhajtok semmit, hagyjon engem békében. 

Pápaszemes: Persze, értem. Most már lát-
ja, hogy egy veszélyes harmadik van a 
játékban, hát jobb szeretne bele sem kós-
tolr.i őz édes kalandba. Bezzeg ha n pré-
da csak ugy magától kínálkozott volna... 

Asz/altbetyár: Kérem ne használjon ilyen 
Kifejezéseket egy védtelen és távollevő 
hölggyel szemben. Én azt sem tudom, hogy 
néz ki őnagysága, de vagyok olyan tisztelet-
tel... 

Pápaszemes: Most már hiába szaval, ked-
ves don Juan ur! Magába bolondította a 
feleségemet, hát tessék viselni a következ-
ményeket. Még két perc és Éva itt lesz. 

Aszfaltbetyár: (rettentő idegesen; Vár-
junk, várjunk, ne idegeskedjünk, tisztázzuk 
u dolgokat. Nem értem itt a levél szerepét. 
6)a tehát azért hivatta fel ;de az én ne-
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veuiben «nagyságát, hegy kiáfcránéitsanj ma-
gamból. 

Pápaszemes: (pokoli kacajjal) Hohó! Jó 
volna! Hát még mit nem! Nem, kedves 
uram, ilyen olcsón nem menekülünk! Csak 
tessék előbb betetőzni a szép munkát, ami! 
oly kiváló sikerrel megkezdett. Azért ren-
deltem ide a feleségemet, hogy ön szerei-
met valljon neki. Hogy ön a lábai elé bo-
rulva követelje szerelmének viszonzását. 

Aszfaltbetyár: De én nem vagyok sze-
relmes és nem megyek bele ebbe az os-
toba komédiába, nem hallja?! Hogy jön 
maga ahhoz...? 

Pápaszemes• Majd meglátja, tiszteit ba-
rátom ! » 

Aszfaltbetyár: Szerencsétlen ember, maga 
nem józan! Azt akarja, hogy oka legyek 
egy családi drámának? 

Pápaszemes: (vérbenforgó szemekkel) Azt 
akarom. Éppen azt. Végre eldönteni a kér-
dést: kié a nő?! 

Aszfaltbetyár: (kétségbeesve) Ember! Ma-
gáé a nő! Nem érzi, hogy ez hallatlan 
valami, belekergetni a feleségét egy ilyen 
bolond ötlettel a farkasverembe?! Értse 
meg, én veszedelmes ember vagyok ilyen 
ügyekben és a felesége bizonyára régen 
érdeklődik irántam. Hisz ez a legkegyetle-
nebb dolog, amit életemben hallottam, ilyen 
helyzet elé állítani két ártatlan embert! Mit 
csinál akkor, ha ő például meghallgatja 
az én szerelmi vallomásomat? 

Pápaszemes: Ebben az esetben lelövöm 
önt, mint egy aljas csábítót szokás, (elő-
rántja a revolverét) 

Aszfaltbetyár: Ez egy kiszabadult őrült! 
(az ajtóhoz akar rohanni) 

Pápaszemes: Egy hangot se, mert lövök! 
Egy moccanást se, mert lövök! (előveszi az 
óráját) Tíz másodperc és a feleségem csön-
getni fog. Ön itt marad és az inasát el-
küldi a házból kimenőre. Akkor én atme-
gyek a másik szobába, é s hallgatózni fo-
gok revolverrel a kezemben. Ha nern tör-
ténik minden ugy, ahogy azt az előbb meg-
parancsoltam, golyót röpítek az agyat», 
(szünet) Hét... nyolc... kilenc... tíz, (csön-
getés ) 

Aszfaltbetyár: (megdermedve éli) 
Pápaszemes: (lassan áthúzódik a másik 

szotrába, miközben a revolvert állandóan rá-
szögezve tartja. A félajtóban megáll ) 
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Inas: (ke) Nas»«ág»s ur kér««, egy 
hèlQiî vari odakünn... 

.tsífaltietyár: (agy neiéulattal *Í«M» w 
akar ugrani az ajtón, «Je a ïegjjrer vBUflá-
sára megáll) Bocsásd be, aztán elmehete. 

Pápaszemes: (eltűnik) 

3. JELENET. 
Aszfaltbetyár, A fátyolos /tölgy. 

fátyolos hölgy: (csinos elegáns fiatal na; 
alig látni az arcát, megjelenik az ajtóban, 
kis szünet) 

Aszfaltbetyár: Nagyságos asszonyom.. 
Fátyolos hölgy : (közbevág) Pardon, ne 

olyan hevesen. Ne közelítsen kérem... és 
ne szóijón egy szót sem addig, amig nem 
tisztázzuk a helyzetet. Megtiltom, hogy bár-
mit következtessen abból, hogy itt vagyok 
az ön legénylakásán. 

Aszfaltbetyár: Óh, nagyságos asszonyom, 
dehogy... 

Fátyolos hölgy: Ne mondja kérem, hogy 
"dehogy.» ön azt mondja «dehogy» és ma-
gában ezt ujjongja, hogy «Heuréka». Hát 
nem «Heuréka». Egyszersmiadenkorra szö-
gezzük le, csupán csak azért látogattam el 
önhöz, mert egy levelet irt nekem, amely-
ben arra kér, hogy hallgassam meg egy fájó 
szó keserveit. Uram, én nem tudok ellent-
állni, ha valakinek fáj a szive és keservei 
vannak... Én egy érző kebel vagyok. Uram, 
önnek szerencséje van, bennem jó médiumra 
talált, akinek bátran kiönthet rendent! önt-
sön ki. (egész lágyan) öntsön ki. 

Aszfaltbetyár: Nagyságos asszonyom... a? 
ön szépsége, kedvessége egészen elkábit... 
valósággal zavarban vagyok... mondhatnál,;, 
szinte magam sem tudom már, hogy mit 
akarok... illetve akarom mondani, nagyságos 
asszonyom is gondolja bizonyára, hogy mit 
akarok... akarhatok... akarhattam volna... 

Fátyolos hölgy: Nagy tévedés, nagyon 
nagy tévedés! Sejtelmem sincsen, hogy mit 
akarhat. Istenem, mit is akarhatna egy 
nagy hóditó, egy Wilde Oscár, egy hatalmas 
Casanova tőlem,-a szegény kis egyszerű asz-
szonykától. Nem is történt olyasmi, amiből 
én csak következtethetnék is valamit. Mert 

mi volt közottiuk eééíg, l á t a t t á l Sgy 
helyen találkoztunk, anélkül, hogy tajmortlk 
volna egymást. On megnézett engem, én 
raegriézfceni önt. Igaz, hogy ön (sóhajt) leg-
kevésbbé sem törődött azzal, hogy mit lehel 
kiolvasni a tekintetemből ! 

Aszfaltbetyár: Bocsánatot kérek ez neai 
áll, én mindjárt észrevettem, hogy az öi: 
szemében távoli vágyak csillognak. 

Fátyolos hölgy: Nem édes barátom, a/ 
én szememben legfeljebb néhány csepp al-
ropin cniliogott. A vágyaimat nem szoktan; 
kívül mutogatni. Azok belül lobognak ben-
nam. Mert nem mondom, hogy nem lobog-
nak. Lehet, hogy lobognak. Sőt mit tagad-
jam nagyon is lobognak. 

Aszfaltbetyár: (bután) Igen. 
Fátyolos hölgy: Kérem, ne mondja azt, 

hogy «igen». /Ait ért azalatt, hogy «igen?-
Nem tűröm, hogy gyanúsítgasson. Ön igen 
vakmerő. Még ha úgyis lenne, hogy meré 
szeli ön ezt feltételezni rólam. Jegyezz» 
meg, én tisztességes nő vagyok. Nna! 

Aszfaltbetyár: (kétségbeesve jeizi, hog i 
hisz ő nem mondott semmi sértőét) 

Fátyolos hölgy: Elég, elég, ne legyen 
olyan biztos a dolgában. Tulajdonképpen 
mért is jöttem fel magához én oktale« liba ' 
Tudhattam volna, hogy ez lesz a köszS-
net! Hogy félre fog ismerni! Hogy el fo ; 
rtélni, amiért olyan meggondolatlanul jó-
szívű vagyok! Akár ne is élne az ilyen 
gyengédlelkü teremtés a világon. Higyje el, 
kérem, nincs szerencsétlenebb az ilyenné . 
Ki tud a mai világban megérteni egy fi-
nom érzületet, (az ajtónyílásban megje-
lenik a revolver csöve) 

Aszfaltbetyár: (ijedten néz oda, egyszeri ' 
minden meggyőződés nélkül hadarai kezïi í 
Én! Én, asszonyom! Én vagyok az az em-
ber! Mert ugy nézzen rám, hogy ön előli 
most nem a nagy don Juan áll, hanem ;Í 
fájó szivü Werther, aki reménytelenül sze-
relmes a világ legszebb asszonyába. Itt ner i 
ön esett az én hálómba, hanem én estei 
az önébe! Azért írtam a levelel, mert lát 
nom kellett önt, beszélnem kellett önnei, 
meg kellett mondanom önnek, hogy... 

CITY 
Az előkelő világ legkedveltebb bevásárló helye 
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Fátyolos hölgy: Ah... He folytassa... min-
deH szava perzsel és arcomba kergeti a 
vért! Mi cél vezeti ont?! ön t valami. aljas 
cél vezeti? Ah ki ne mondja! Ki ne mondja, 
én arra ugy sem vagyok kapható... 

Aszfaltbetyár: De nagyságos asszonyom, 
önnek fogalma sincs, hogy mire gondoltam! 

Fátyolos hölgy: Ah, dehogy nincs,., ön 
azt követeli tőlem, hogy legyek az öné! 
Uram, ez hitványság, igy visszaélni egy véd-
ielen nő helyzetével. Ezt kikérem magam-
uak. Tudja meg, hogy soha sem adnám 
oda magam egy férfinek — parancsszóra. 
Azt nem mondom, hogy a magam akaratá-
ból éppen nem... azt sem mondom, hogy ha 
valaki megtetszik nekem, hát fabábu mara-
dok... de igy... igy... ilyen durva felszóli-
tásra... nem... nem soha! (fáradtan leesik 
egy fotelbe) Vesse le kérem a kabátomat! 

Aszfaltbetyár: (rémült griraace-szal le-
veti) 

Fátyolos hölgy: (izgatottan) Lássa ké-
rem... pedig ön nekem veszedelmesen tet-
szik, ön éppen az én gusztusom- és ha nem 
kezdte volna ilyen erőszakosan... hát talán 
nem is tudtam volna magának... ellent... 
állni... jaj... mit szenvedek... milyen fej-
görcseim vannak... 

Aszfaltbetyár: (tanácstalanul áll, hol x a 
nőre néz, hol az ajtóra) 

Fátyolos hölgy: Miért is jöttem ide... 
üz a szoba... ezek • a bútorok, mind lázas, 
szerelmes délutánokról mesélnek. Ah és ez 
a zenélő óra... ! 

Aszfaltbetyár: (szalad és felhúzza a ze-
,ié!ő órát, amely eddig nem is szólt) 

Fátyolos hölgy: Ez a diszkrét félhomály... 
Aszfaltbetyár: (rohan és leoltja a villanyt. 

Szin sötét lesz. Csak suttogások hallat-
szanak ) 

Fátyolos hölgy: Nem birok magammal! 
Oh ne nézzen le engem, Torday, ha én is 

elájulok a maga /érfiassága előtt... de nem 
lehet... nem tudok hazudni... egy őszinte 
asszony vagyok... egy buta asszony... na-
gyon szenvedek... nagyon szeretlek... csó-
kolj meg! 

Aszfaltbetyár: Asszonyom (rémülten) Asz-
szonyom az istenért— 

Fátyolos hölgy: Nem bánom, fütyölök a 
világra... fütyölök a tisztességre... itt va-
gyok... szakits le... 

Aszfaltbetyár: Ne, kérem... (halkan) tér-
jen magához-. 

Fátyolos hölgy: Mi ez... mi van veled... 
mért lettél egyszerre olyan hideg...? 

Aszfaltbetyár: (súgva) P s z t - értse m e g -
nem mondhatom meg... csak most ne... most 
az egyszer ne... 

Fátyolos hölgy: Mi történt magával, éde-
sem... egészen hideg a keze... verejtéke-
zik a homloka... maga beteg... maga fél-
rebeszél-

Aszfaltbetyár : Pszt., nem vagyok beteg... 
nein beszélek félre... csak most az egyszer 
ne kívánjon semmit... vágjon pofon... csak 
most az egyszer legyen erényes... mondjon 
valanri gorombát— jaj... pszt... nem mond-
hatom meg... kérem, könyörgöm... a másik 
szobában— a másik szobában ! 

Fátyolos hölgy: Torday, maga megbolon-
dult... elvesztette az eszét... én félek ma-
gától... mi van a másik szobában? 

Aszfaltbetyár: (majdnem sirva) Pszt... ö 
van itt... a férje, van itt... ott hallgatózik az 
ajtó mögött... és abban a percben, amint 
maga megadja magát, lő! Lő a fér je! A 
férje lő! 

Fátyolos hölgy: A férjem? Az én férjem? 
Te jó isten, én megyek ebből a házból, 
ahol (bőgve) art sem tudják, hogy nekem 
nincs is férjem, aki volt az is három éve 
meghalt! (veszi a kalapját és a kabátját 
és elrohan ) 

M l m t a n i m k a p h a t ó ! 
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1. JELENET, 
í Aszfaltbetyár egyedül. 

MzjuiLbtiyér: Miü? Ninos is f é r j e? De 
Íjmum, akkor engem csúnyán becsaptak! 
(felgyújt ja a villanyt és az ajtóhoz rohan) 
Bárány ur, hallja... (felrántja az ajtót, 
ijedten visszahőköl) Nagy ég_. minden kirá-
molva... és a Wertheim kassza feltörve... 
(egy székbe rogy) És én egy gaz betörő 
miatt szalasztottam el a világ legédesebb, 
legszebb asszonyát, a legszentebb asz-
szont, aki ugy tudott csókolni... ugy tudott 
ölelni... (a zsebéhez kap) hogy a tárcámat is 
Ifilopta a zsebemből! (elájul) 

(Függöny.) 

A k o r s ó i i 

—• Jónapot, drágám! 
— Jónapot! Ja j j , rém sietek! Annyi éol-

tfcm van a lakásom rendbehozatalával. 
— Hogy-hogy? 
— Itt a tavasz! Most akarok beszélgetni 

a poloskairtóval, festővel, mázolóval, par-
kette-gyalulóval és a lakástakaritóval, szö-
nyegmegóvóval és borzasztó lesz, mig ezek-
kel megállapodom, megalkuszora és beosz-
tom őket... 

— Drágám, hát nem kell igy magad 
agyonfárasztani, mert ezeket mind öt perc 
alatt elintézheted, csak egy varázsnevel kell 
elmondanod és megtudod. 

— Mit kell azért fizetnem? 
— Semmit, kedvesem, mert én is igy jutot-

tam ho/aá és én is csak most tudtam meg. 
A szó: Ditrichstein. Bemész hozzájuk, ki-
küldenek hozzád, legújabban megérkezett 

Mi Kalap 
LÖ09-KALAP09ÁÍ 
nöi kalaposztálya IV., Párisi-utca 3. szára. 

Férfi kalapgyár: IV., Szcndy-utca 95. 
Nái kalapgyár és központ: VU„ KAroly-köruí9 

az udvarban 

hazai és külföldi festőminták alapján meg-
rendelheted lakásodnak festését, mázolását, 
ezzel kapcsolatosan a helyiségeknek féreg-
telenitését, a parkettának felgyaiulását, be-
eresztését és felkefélését, ragyogó arany-sár-
ga szíriben. A szőnyegeket elviszik, kiporol-
ják és ha hibásak, azokat művésziesen ki-
javítják és megvarr ják. Egyszóval a laká-
sodat tündéi palotává változtatja és mir.d-e 
munkálatok, mint a karikacsapás egyik a 
másik után lesz elvégezve. Csak egy baj 
van, amit a hölgyek közül sokan nem tud-
nak megszokni, külföldön jól bevált szolid 
elv, hogy a cég fix árakkal dolgozik, szó-
val a legragyogóbb kosztümödben is beme-
hetsz, mert épp olyan olcsó áron fogod 
megkapni, mintha két év előtti régi ru-
hádban mégysz. 

— De te ezt mind honnan tudod? 
— Nagyon egyszerű; nálam épp most vé-

gezték be és én végtelen meg vagyok velük 
elégedve. Tanácslom, hogy mielőtt a sze-
zonjuk megindul, hívd fel őket József 11— 
55. számon, mert megbízottjukat díj tala-
nul küldik ki. 

— Nagyon köszönöm. Mér is megteszem. 
Isten veled, drágám. 

Kényelmes, jó 
szabásnak a T H E R M FŰZŰK 

THERAPiA Budapest, VI., Hagymez8-utoa 14. 
(Hygenikus cikkek) 

Szakorvosi 
VB, Dohány-utca 39. 

r«9ida i& 
i n t é s « » . 

Rendel : U - I és 4 - 7 órála 

HOlgyfodrászat ondul áaőraL, hajmosás, manikür, sr&i-
sígápoiás fa fagy kezelés. Mérsékelt árbat\ elsőrangú 
munka, Tanítványok teljes kiképzés«! felvétetnek. Cini 
S s & n t ó n é , WÏ,, H o r n E d e - u t c a "S St. s » , 

d i v a t o t a P á r l s i - H t t á t e a n Sàtni ! 
Mielőtt tavaszi és nyári kalapját beszerzi, kérem nézze meg 
ufoanan átalakított női Icalapsjalónomat 
IV.,T>iirtsi-alca 3. alatt (Eisner Oszkár üzlete melleit) 

Ajánlom megtekintésre 

melyek e l s ő r e n d S UlvUelben legújabb divat szerint 
naponta készülnek. Továbbá líserie, nicco es tagálbúl készült 
k a l a p f o r m d l r a a i , melyek kivitelűk és formájuk tekin-
tetében a Külföldi gyárak ftésjUményeive] fcl-

t»esjlJc a versenyt-

Szenzációs tijűonsős Kalapok alakításénál! 
S j a l m a k a l a p o k a r fekete színből búr mily na 
s y turc átfestek és azokat a legdivatosabb formára 

átalakítják. 
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HJlC£Óf M l UJTSÂG? 

TOVÁBB. Ä fiatal poétageneráció legte-
hetségesebb tagja Andersen György. Ezt 
ircegkellett állapítani a Színházi Életben 
megjelent verseiből és meg kell most ál-
lapítani, abból a verseskötetéből, amely 
Tovább cimen gyűjti össze Andersen György 
poémáit. Csupa lirai mélység, közvetlen 
érzések, gördülékeny, ritmusos verselés jel-
lemzik a poemákat, amelyek egy értékes 
lehetség magasba lendülő utjának biztosí-
tékai. H könyv a Kultura kiadásban jelent 
meg, kapható a Színházi Élet könyvesbolt-
jában. 

NÉGY MAGYAR MUZSIKUS értékes si-
eréről számolnak be a római lapok. A Leit-

tier • Snalovits - Hartmann-Róth-quartet két 
hónap óta hangversenyez a kényes igényű 
olaszoknál a legteljesebb művészi eredmény-
nyekkel. Egymás után kapják a nagy olasz 
városok meghívásait, sőt a nyárra amerikai 
szerződést írtak alá. A négy muzsikus bizo-
nyára ott is becsülést és elismerést szerez 
hazájának. 

SZENTGYORGYI FERENCNEK, a Vár-
színházban nagy sikerrel előadott «£»>• 
pesti leány története» cimü színmüvét a 

apókban vette meg Marton Sándor ár. 
sifciházi ügynöksége negyvenöt vidéki szin-
; ad, Bécs és Amerika számára. Tehetséges 
iíjságiró kollegánk darabját különben a Vár-
színház állandóan műsoron tartja. 

FÉNYES GYERMEKMULflTSAG. Szen 
. ációsan érdekesek és mulatságosak Gizn 
»ácsi, Polgár Géza kollegánk, qijeratekdéi-
ufénjai, amelyeken egyre ujabb talentumok^ 

iíivészi képességeiben gyönyörködhetek az 
apróságok. A húsvétvasárnap! müvészdél-
i.túrni Deasewffy Flóríka és Kunitz Katóka 
hatással adták elő Chorin Géza híres «Nap-

magyar hangsze rä ruhsza 
Budapest, Józeer-k6rut 15. 
Fióktulet: Rádcry-utca 1». 

Képes ariegyzéket ingyen kflld. 

ti m mm 
VII., firasébat-klnit c e . 1/4. 

ernyő és sétabot» cimü duettjét, Csendőr 
Etus és Polgár Béla Sairmay Albert «Ci-
pészinas» cimü duettjét maszkban és kosz-
tümben, azután Surány Márta, ÍJikisch Lili, 
Adorjánné táncosnövendékeinek csoporttán-
ca, Mühlbeck rajzai, Kenedy, Sulmann, 
Fiedler és Roland cirkuszi artisták produk-
ciói nagy hatást keltettek. Meglepően hatá-
sos volt Géza bácsi és két fia: Polgár Ti-
bor és Béla hegedű-zongora-gordonka trió-
ja, amely után boldog gyönyörűséggé! tap-
solt az apró hallgatóság. 

VIZSGAELÖADAS A RAKOSIBAN. Rá-
kosi • Szidi iskolájának mult heti vizsgaeiö-
adásán Diettrichné Papp Julia növendékei 
vizsgáztak szép sikerrel. Az agilis és erélyes 
Diettrichné főpróba és jelmezpróba nélkül 
is kész előadást piodukált; a két szindarab-
részlet, különösen pedig a Gyarkovits lá-
nyok 1. szakasza kitűnően tetszett. Itt Fo-
goly Margit, Benkó Valentin, Huszka Aran-
ka, Kornél Mária, Weber Lajos, Lantos 
János, Budai Imre és Andai Béla arattak 
szép sikert, mig a Féltékenységben a szép 
alakú Timár Margit tetszett a közönség-
nek, helyenként kiforrott színésznőre vaüé 
alakításával. A színdarabokat követő kaba-
rén kellemes megjelenésével és diszkrét elő-
adásával Marton Erzsébet tűnt föl. Nagyon 
szép sikero volt Pilis Piroskának, Bosnyák 
Jolánnak, l.aurisin Lajosnak, a fiatal Leta-
karnak, aki szenzációsan táncol, továbbá Fi-
lippi Irénnek, Lantos Jánosnak. 

A SZENTENDREI IFJÚSÁGI TÁRSASKÖK 
március 28-án nagysikerű kabaré előadást 
rendezítt. A szereplők kivétel n< Ikúl igen 
jól játszottak. Steiner Viímu és Renée. Spitzer 
Irén, Szántó Manci (Székesfehérvár). Kohn 
Szerén, Klein Edit és Margit, Vass Tibor. 
Steiner riugu és Klein Samu voltak küldsa-
son jók. A siker oroszlánrésze Vass Miklósé 
aki játszott, konferált, rendezett és irt. 

Brilliánsokat, gyöngyöket, régiségeket 
mindenkinél d rágábban v a n 

Z f K i L Y EMIL ékszerész 
Király-utca 51, sz. Teréztem»!»« mai szaaifcen 
Telefon József 105—35 

fülltest 
aranyat ezüstöt, platinát és 
ékszert legmagasabb 
napi örban vess«k 

SINfiER J., EgyeteM-utsa II. Telet« 124-21. I 
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SscetMe&xiöi O j e n e í e J t 
iE rovatban készséggel adunk feiuílágosi-
ïà&t 5 színházi vonatkozása kérdésre. Kézira-
tokat, rajzokat nem adanfe rassza és azok 

megőrzésére nem vállalkozunk.) 
K. Kisvátda. Érdekes fejtegetése 

sok igazságot mond. — H. ft. A vers igen 
kedves, de helyszűke miatt nem közölhetjük. 
— Hü olvasó. Gerendau Antal pesti szob-
rász 1818-ban született. Ó készítette Egresay 
Béni, id. Lendvay Márton síremlékét 1859 ben, 
1860-ban pedig Szentpéterv Zsigmond és 
Hegedüsné Lináét. (Meghalt Piszkén, Eszter-
gommegvében, 1887. augusztus 7-én.) — 
— H. Zsigmond és ba rá t j a . „Beérkezett 
színész" azon színészre illő kifejezés, aki 
megérdemelt sikerrel emelkedik fel a nép-
szerű művészek közé, tehát küzdésével partra 
ér. — beérkezik- Legtöbb esetben gúnyos 
aláfestéssel ejtik ki a „beérkezett színész" 
kifejezést azok, akik irigyléssel néznek kol-
legáik haladása felé. — K. Gizi. A kiadó-
hivatalban tessék érdeklődni. — M. Bubuku. 
Simay Gyula, kúriai bíró. — P. Loncika. 
Kérése homályos, t-íssék megismételni. — 
Katóka. A pályázat mér lejárt. — Belvárosi 
úr i lány. A „Színházi Élet"-ben a nem elő-
fizető olvasóinknak is mindenkor készséggel 
szoktunk válaszolni 5 színházi tárgyú kér-
désre. — Pálma. 1. Bármely filmvállalathoz. 
2. 2000 K-tól feljebb. 3. Erre nézve nem sza-
vatolnak a rendezők. — Z. Pi rka. 1, 3. Címe 
az Almanachunkban megvan. 2 .Majd annak-
idején közölni fogjuk a „Színházi Élet"-ben. 
— Dr. H. Illés. A „Színházi Élet" egynegyed 
évi előfizetési ára K 125.—. 2. Rózsahegyi 

Kálmán iskoláját ajánljuk. — Hü olvasók. 
1. Álneve. 2. 21. 3. Sárga rózsá'ban. — 
Xénia. 1. Cimeit megtalálja az Almanachunk-
ban. 2. 1894. január 1-én született Buda-
pesten. 3. Levelezőlapja a „Színházi Élet" 
kiadójában kapható. — jamata. 1. Az utóbbi. 
2. Gombaszőgi Frida. — Szent iVHfíály. 
1. Fentebb Xénia jeligével válaszolunk. 
2. Téves a hír. — Vörös ördög. 1, 3. 30. 
2. 34. 4. 26. 5. 23. - Diszkréció. Nem ha-
ragszik. 2. A lapok megírták. 3. Hunyadi 
Lászlóval nyitották meg. 4. A Magyar Szín-
ház fogja bemutatni. — Szentesi. Kifogyott, 
nem kapható. Kéziratban a Vígszínház könyv-
tárosa őrzi. — Györgyike. Ebben a korban 
még nem lehet filmiskolába iratkozni. Film-
szereplésről azonban lehet szó valamely 
filmvállalatnál. — American. 1. 1899-ben 
született. 2. Jelenleg külföldön van. 3. 28. — 
Livia. Rózsahegyi Kálmán színésziskolája 
VIII., Népszinház-u. 22. — L. Z. Kaposvár. 
A színházhoz címzett levele megtalálja őket. 
— Vajda. 1920. augusztus havában volt az 
esküvője. — H—K—rajongó. 1. 1899-ben 
született. 2. Cime az Almanachunkban meg-
van. — Komoly. Ugyanazokat a tantárgya-
kat adják elő, mint más szinésziskolában. 
A részleteket ott készséggel fogják megadni. 
— Amatőr.táncosnő. 1, 2. Igen. 3. Testazin 
festéket. 4. A kiadóhivatalnál tessék eziránt 
érdeklődni. — Olvasó. 1. Családi neve. 2. 
1894. jenuár 1-én született, Budapesten. — 
B. fl. Kérdéseire levélben válaszoltunk. — 
Csókkirály. 1. 28 éves. 2. Nincs férjnél. 
3. Az akadémiát és a szinészegyesületi isko-
lát végezte, azután Pozsonyban lépett színi 
pályára. 4. Három év óta. 

ä „KirálHzínMz" öelűrGtn süsüéit 
M M I R HÄRISH9AHÜZ 

K I R Á L Y - U T C A 7 3 . 
tartja raktáron a legnagyobb színválasztékot a legfino-
mabb harisnyákban. — Színésznők harlsnyaszállltdja. 

» é n c t lber m Ä i * F É R F I É S K Ő I Ç O N -
FECTIO OSZTÁLYA t 

MOVÉSZHÖK FlfiKIMÉBEl ^ X w U 
ugy konyhaedényekéit forduljon László Kálmán 
konyhaedény különlegességi céghez a Király 
színházzal szemben, hol most 10°/o enged-
ménnyel szerezheti be a konyhaedényei!. 

Ui|iri4iKÍIHl mlnds« szépséghibákat, aroránookat, 
ftUiiiulüftUl szeműlosöt, ezepiőt, pattanást végleg el-
távolít vlliaiiykeieléssel BUOtiOLCZ HftVEREK Kozmetikai 
Intézeti Budapest, Klrály-u. 51. I. 9. Arokróraek és pu 
ásrak dUzkrAt vidéki timküldése 

A LOHDOBl 
THE AKSL0-HUS9ARIAH C0RP8RATI0N UNITE« 

BABYARORSZAGI VEZÉRKÉPVISELETE 
SU©APEST, VI»., S O H á N Y ' U . I S . 

G y a r m s k - é s b a k f i s r u f e á k a ! 
e l s ő r a n g ú a n , sweep-
S e s s ő o l c s ó n k é s z í t e k 

G r á f n é 
W.. Párisi-utca 1. 1/2. 

Tavasssi és nyári tëivaiUelme 
Mülönlegességeiiikfc mcgérUexielc 

Horváth és Halász Budapest, IV, Vá«i-u. 26. ée Pávisi-u. 2 
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H t S PATENT JELLINEK ( f i f 
U J S VILLAMOS IRRIGATOR U j t 

Lakásban, nyaralóban, szállodában nélkülözhetetlen 
Kapható: 

(ellinek, Fóbg. Sándor-u. 25. — Bán Andrissy-ít 4. 

H a m i s f o g a k a t 1 "é 
p i a t i n á t ça _ m > {EonHMSMI 

É k s z e r t S «teSEsSw m 
s 8 ESSES!? w 

r a n y a t 
- «naMMMfSRnj 

g- e 

E z ü s t ö t 1 1 
C i g a r e t t a t á r c á t a ifiSoSiwiy JI 

« rrsz*-" 2 

© i s z t á r g y a k a t S? > 

Szerketraîi: 1NCZE S ANDOR. 
Kiadja a .SzinMzi Ölet* r^-t 

Mól kalapok, díszek, kellékek 

^ é r i á r f e a n GOiDHflRR Hfl lKBPWcn 

Telelőn 128-43 IV. , HiSPÎS- 2 . SXám 

Legnjaiib RUHAésBLOUS modellek 
megérkez tek . 

H Ü L I Ő S , f¥., Bécsi-uíca 5. szám 

lakását 
festB, takarítja 

I D i t r i c h s t e i n 

SSStMk&tiLSCi TGftV&Eky 

Megfejtési határidő 1921 április 6. 
A m e g f e j t é s i l a p u n k 1921. évi 16 S í á m é b a n 

közöljük. 
A megfejtők között a következő dijakat sor-

uoijuk ki: 
1. dij : Egy doboz „Floris" csokoládé-

bonbon 
IL dij : Egy kotta 

III. dij : Egy fénykép 
Helyesen fejtették Bieg 319-en. 
Az első dijat Adorján Miklósné (Aréná-

ul 54. IL 12). a második dijat Bősze Teréz 
íDob-utca 53), a harmadik dijat dr. Lajta. 
Mórné (Verpeléti ut 14. IV. 4) nyerték meg. 

e l f e m h a r l s n y a l t i s 
megjavitja félcipőben hordhatóan a 

TERÉZVÁROSI H f l R K H M / l T Ó 
Ki rály-utca 80. (Királyszinházzal szemben 

Groinmof on - lemszeK 
if modern tánczenék ^dgSffl 
pf és művész felvételek 
ii legnagyobb választékban ß j / f S g î g â ^  

IP HAN8SZEB-OTTHON 

m Felsete Mihálynál i j m Í M 

m 
Bucíapisst, József-kBrnt 9 

Nyomta KhHotb k i b w M í d é én » y : . - t . Bcniapwi. v . , Vieer«»;-»^™ " 13—3' 








