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A néző lámpaláza 
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Azt hiszem, se igazgatónak, se 
színésznek, se szerzőnek nem lenne 
ellene kifogása, ha törvényben mon-
danák ki, hogy előadást csak telt 
nézőtér előtt szabad tartani. Illetve, 
hogy a nézőtérnek mindig tele kell 
lennie. Hogy ezt a törvényt mi mó-
don lehetne érvényesíteni, azon törje 
a fejét a miniszter, akinek a végre-
hajtási utasítást meg kell csinálnia. 
Minden fejtörés nélkül bizonyos azon-
ban, hogy a tele nézőtér nemcsak 
az érdekelteknek : a színésznek, szer-
zőnek és direktornak hasznos, hanem 
kellemes az érdeklődőnek is : a kö-
zönségnek. 

Nem véletlenség az, hogy a lazán 
megszállt nézőtér hűvösebb, nehezeb-
ben reagáló és fölgyújtható, mozdu-
latlanabb, fanyarabb, ellentállóbb, 
mint mikor a nézők tömege sűrűn 
borítja el a széksorokat és a páho-
lyokat. Es nem is pusztán matematika. 
Tisztán számtani alapon a hatásnak 
csak a tömegére lehelne arányos 
befolyással a nézők tömege, minori-
tásban megfordított arányban kellene 
vele állania. Mert a színpad a maga 
teljesítő, szórakoztató, lelkesítő, elra-
gadó vagy mulattató készségének 
ugyanazt a mennyiségét ad ja akár 
kétezeren ülnek a nézőtéren, akár 
kétszázan. A hatásból tehát a mate-
matika törvénye szerint, annál több 
jutna egy-egy nézőre, mennél keve-
sebben osztozkodnak rajta. 

A valóság azonban ennek a meg-
forditottja. Ugyanaz a néző sokkal 
kevesebbet nevet vagy tapsol, a ha-

tásnak sokkal kevesebb értékelhető 
megnyilatkozását produkálja az üres, 
mint a tele teremben. Mi a magya-
rázat, hogy a szinész nem ád annyit 
a kongó nézőtérnek, mint a zsúfolt-
nak, hogy a játék lendülete kisebb, 
a fénye tompább, a levegője fojtottabb, 
mikor lent üresen ásit a völgy, sem-
miesetre se helytálló. A művészet, 
mennél igazabb, annál önzetlenebb. 
Az előadó művésznek mindenesetre 
eleme a nyilvánosság. De ennek a 
nyilvánosságnak nincsen cenzusa. 
Az igazi színésznek szentség a szín-
pad és teljes áhítat a tudat, hogy 
nézik: akár egy hadsereg, akár egy 
maréknyi csapat, a melynek lelke és 
figyelme az alakítására feszül. Az ő 
ambíciójának nem motora a napi 
pénztár. A nagy tömeg fölviharzó 
tetszése mindenesetre gazdagabb, 
tehát kedvesebb jutalma : de keve-
sebbet, mint a mennyit adnia adatott, 
a keveseknek se mér. Ez a hatás : 
a derű, a kacagás, a köny, a taps, 
ezeknek az igaziaknak a szaván 
terem. A kik mindent tudnak, de 
egyet nem. Hütelenné lenni a föla-
dataikhoz é s kevesebbet adni neki ' 
csak azéit, mert kevesebben látják. 

A magyarázatot tehát nem a szín-
padon kell keresni, hanem a néző-
téren. Meg van irva : nem jó az em-
bernek egyedül lenni. Nemcsak az 
őserdőben. A színházban sem. A 
néző nem megy külön individumnak 
a színházba. A publikum, ha csupa 
külön teljes itéletü emberből áll is, 
egy egység. És ez az egység teljes-
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nek csak akkor érezheti magát, ha 
a számára szabott keretet betölti. 
Ha a nézőtér tele van. A szinház 
gyönyörűség. Aki odamegy, a bele-
merülés vágyát viszi magával. Ebben 
a vágyban kimerül vagy megteljese-
dik minden intenciója : szereplő vagy 
kezdeményező készsége. A tele né-
zőtér kitűnő és pótolhatatlan protek-
tora ennek a lélekállapotának. Egy 
bizonyos láthatatlanságot biztosit szá-
mára. Beleöleli egy tömegszolidari-
tásba, a melynek minden megnyilat-
kozásában részt vehet teljes vérmér-
séklete szerint : sirhat, kacaghat, tap-
solhat anélkül, hogy ezzel valamely 
elszigeteltség, valamely külön cselek-
vés kezdeményezését gyakorolná vagy 
figyelmét provokálná magára. 

A néző nem akar szólista lenni az 
egyetlen szerepkörben sem, amely 
neki jutott : a hatásnyilvánitásban. 
A magánosan vagy elszigetelten ül-
dögélő nézőnek egy bizonyos lámpa-
láza van, legalább is olyan mértékig, 
hogy nem igen óhajt észrevehetővé, 
hallhatóvá lenni. Nem ád hangot és 
nem mozdítja meg a kezét akkor se, 
amikor szívesen tenné, ha ezt egy 
kacagó vagy tapsoló tömeg fölvihar-
zásába beleolvadva tehetné. Ezért 

van, hogy az egészen megszállt né-
zőtér nemcsak kisebb tapsokat pro-
dukál, ami természetes, de ritkábban 
is ad ja a hálás visszhangját, bár a 
darab ugyanaz és a játék nem rosz-
szabb, mint amely a zsúfolt nézőtér 
kedvét, elismerését, gyönyörűségét és 
háláját minduntalan megszikráztatta 
és kirobbantotta. 

A színháznak tehát — tele kell 
lennie. így szép, igy egész, igy kel-
lemes és igy jó nemcsak a direktor-
nak, színésznek, szerzőnek, hanem 
magának a közönségnek is. A játék 
barátságos keretet követel akkor is, 
amikor vérben, könnyben, összeros-
kadt lelkek omladékában gázoló 
tragédiát adnak a színpadon. Es a 
keret csak akkor barátságos, ha teli 
van. A szinház élvezetének nagy és 
nobilis eleme az önzetlenség. Nem-
csak aki szórakoztat, hanem aki él-
vezi, annak is az a kívánsága, hogy 
minél többen legyenek ebben a gyö-
nyörűségben. Annyian, ahányan csak 
férnek. 

Incze Sándor hazaérkezett 
Incze Sándor, a „Színházi Élet" felelős 

szerkesztője négy hónapi amerikai útjáról 
hazaérkezeit Budapestre. 

Ahol a gyémántot köszörülik 
Vígszínház: „Gyémántköszörüs" Ill-ik felvonás (Papp felvétele) 
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tet rögtönöz, amelynek a vége az, hogy elrohan, 
nem is akar többé visszajönni. Eközben .be-
állít Ginettehez a gyémántköszörüs, aki Deus 
ex machinaként jelenik meg a szinen, épen 
abban a pillanatban, amikor szükség van 

A gyémántköszörüs Gí-
netten, egy Montmartre 
negyedbeli kis vadmacs-
kán mutatja be művésze-
tét. Néhány hónap előtt 
még kalaposlány volt ez 
a Ginette, de amikor a 
darab megindult, már Ró-
bertnek, egy fiatal kabaré-
költőnek a babája. Nem 
kap tőle sokat — amint 
maga mondja — de min-
dent, amit csak a fiu ad-
hat néki. A boldog együt-
tes nem tart* sokáig, mert 
a szembenlévő házban ri-
válisa akad Róbertnek. 
Labaume ur, aki idősebb 
kereskedő, de megunta a 
számok és polcok között 
eltöltött életét és most uj 
boldogságra vágyik. Min-
denáron megakar ismer-
kedni a csinos leánnyal. 
Addig fixirozza, gukkerezi, 
amig a bátorságra kap 
és egy csokrot küld bájos 
vis-a-vis-jének. A csokron 
azután keményen össze-
szólalkozik az ifjú pár. 
Róbert hamarosan jelene- Vigszinhá 

„A gyémánt" 
Gombaszögi Frida 

: „Gyémántköszörüs" 

Armont és Gerbidoux eredetileg^„Kokottok 
iskolája"-nak (Ecole des Cocottes) nevezi víg-
játékát, amelyet a Vígszínház Heltai Jenő 
kitűnő, ötletes és magyaros fordításában, A 
gyémántköszörüs címen adott elő. A magyar 
cime talán még találóbb 
és szellemesebb, mint a 
francia, mert a darab egy 
különös foglalkozású csi-
szolómesterről szól, aki a 
nőket csiszolja olyan fino-
makká, hogy még a ha-
misítványok is drága-
köveknek látszanak. 

(Röckel^felvélele 
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rája. Felvilágosítja Ginettet, hivatása magasz-
tos voltáról. Szinte szuggerálja a kissé bár-
dolatlan és neveletlen leányba, hogy néki 
társadalmi kiegyenlítő szerepe van, mint 
minden kokottnak. Hivatása, hogy a pénzt, 
amelyet a zsugori emberek összeharácsolnak, 
amelyet a kizsákmányoltakon szereznek, új-
ból jótékony esőként bocsássa vissza a kiin-
duló talajra. Ginette veleszületett intelligen-
ciájával, kissé hisztériás hajlékonyságával 
könnyen befolyásolható és hamar médiuma 
lesz az ügyes csiszolómesternek. Megegyez-
nek abban, hogy ha szükség lesz rá, Ginette 
hivni fogja. 

Nemsokára visszatér Róbert is és egy kalit-

Hegedűs Gyula 
Vígszínház : „Gyémántköszörüs" 

(Röckel felvétele) 

kában kanárimadarat hoz. Ez a jele a sza-
kitásnak ; még hajdan ugy állapodtak meg, 
hogy az, aki szakitani akar, kanárimadarat 
hoz a másiknak. Ugyanebben az időben 
Ginelte is leküldi barátnőjét Ameliet, hogy 
hozzon néki egy kanárit és igy ugyanebben 
a pillanatban találkoznak a kanárimadarak 
és találkozik a két ifjuember szabadság vá-
gya, amellyel egymástól válni akar. Néhány 
érzelmes jelenet következik még ezután. A 
szerelmesek elmondják egymásnak régi em-
lékeiket és egy pillanatra már-már vissza 
akarnak térni egymás karjaiba, de ekkor 
közéjük áll Amelie, aki még mindig csak 
kalaposlény, nincs szerencséje, se barátja 
és aki a fiatalok összeveszése után megkapja 
Ginette régi kis lakását. Ginette már uj la-
kásba költözik, közben tudniillik megjelenik 
Labaume szomszéd ur személyesen is és 
arra kéri Ginettet, kövesse őt. ő fényes la-
kást bérel néki XVI. Lajos korabeli bútorok-
kal. Az első felvonás azzal végződik, hogy 
Ginette a kereskedő karján boldogan távozik 
uj honéba, mig Amelie régi kis lakásában 
rendezkedik be. 

Az uj felvonás a kis kokott u jabb állomá-
sát jelenti. Elegáns lakásén látjuk, amelyet 
Labaume bérel neki. Itt találkozik legelőször 
Labaume üzlettársával Racinetvel, aki szemre-
hányást akar tenni Ginettenek, amiért a cég 
munkásainak bérét a felével felemeltette. 
Mondanunk sem kell, hogy a szemrehányá-
sok elmaradnak és a dühöngő Racinetből 
szerelmes, szelid bárány lesz. Mig Labaume 
a szomszéd szobába húzódik vissza, Ginette 
— most már uj nevén Ginevra — teljesen 
megnyeri magának Racinet-et, aki felkínálja 
neki, ossza meg véle életét és néhány millió 
ócskáját, ő sokkal hozzá-méltóbb keretet fog 
adni Ginevrának, nemcsak egy lakást, de 
egy egész palotát bérel majd neki. Amikor 
Labaume ur visszatér és érdeklődik, hogy 
intézték el a béremelés kérdését, Racinet 
boldogan hunyorgat, már más gondja és más. 
öröme van. Közben Ginevra persze állandóan 
tanul a gyémántköszörüstől nagyúri elegan-
ciát és életmüvészetet. Nagyszerűen társalog 
mér, zenéről, festőmüvészetről, színházról és. 
mindenről, ami csak előfordulhat a társa-
dalmi érintkezés során. Sztaniszlasz gróf, a 
mester, nagyon meg van elégedve tanítvá-
nyával "és minden alkalommal buzdítja,. 
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egyszersmind pedig megjósolja néki nagy 
jövőjét. 

A jósolt nagy jövő valóban Ginevra része 
lesz, aki a harmadik felvonásban már 
Genevieveként szerepel, palotája van, sok 
lakája és Amelie is szolgálatába szegődött, 
mert nem tudott megállni a maga lábán, 
mint kokott és szivesebben éli a szobalány 
nyugodt, futó, könnyű szerelmekkel diszitett 
életét. Geneviev miniszterekkel vacsorázik, 
elérkezett a legmagasabb polcra, egész Páris 
csak róla beszél és maga Racinet ur is 
büszke rá, mert mindenütt, ahol csak meg-
fordulnak, ezt suttogják: „Itt megy Geneviev 
és a barátja Racinet." 

Egy pillanatra ugylátszik megakad a Lift, 
amely a kis Ginette jelképes jelszava volt, 
mert egyszerre csak beállít Róbert a haj-
dani szerelmes és a nagy nővé lett Genevie-
vet örvényként csábítja vissza a múltba, 
vissza a kis kedves félkokott életéhez. Ennél 
a jelenetnél nagyon sok zsebkendő kerül elő 
a ridikülökből és a nézőtéren nagyon sokan 
dörzsölgetik a szemüket, akik már ott állnak 
a kis hidon, mely a szerelem partjáról a 
szerelmi ügyletek országába visz. A kellő pil-
lanatban,'mint mindig, megjelenik a gyémánt-
köszörűs maga és a megakadt liftet megrepa-
rálja. Csak néhány rábeszélő szót mond és 
Genevieve elmegy a miniszterrel vacsorázni. 
Ez a vacsora pedig uj állomást jelent ; bizo-
nyos, hogy a vacsora után folytatás is lesz, 
sok vacsora és sok éjszaka a miniszterrel. 

Ezt a történetet játszák meg ragyogó szí-
nekkel tehetségük minden nagyszerűségével 
a Vígszínház művészei. A cimpszereplő gyé-
mántköszö lüst Csorios Gyula játssza; önma-
gát is felülmúlva, játékban és tökéletes csi-
szolású alakításában. Mint igazi gyémánt-
kös/örüs nemcsak a kezébe kerülő drága-
köveket, de a saját maga drágamívü tehet-
ségét is legtökéletesebben csiszolja ki, ugy, 
hogy a Vígszínház nagyszerű foglalatéban 
kápráztatóan ragyog. Mellette Gombaszögi 
Frida játsza elragadtató közvetlenséggel bá-
jossággal és ha kell nagyúri gőggel és ele-
ganciával a kis kokottból nagy demimonddá 
váló leány szerepét, ő az, aki megríkatja az 
embereket és ő az, aki meg is nevetteti őket 
gyakran. Nagyban segítségére van ebben az 
Ameliet kreáló Makay Margit. Talán soha 
nem játszott még ilyen jól, ilyen tökéletesen. 

kedvesen és komikusan Makay Margit, aki-
nek minden mozdulata csupa humor, min-
den szava hosszú tanulmány eredménye és 
aki ezzel az alakításával pályájának uj fel-
lendülő ivéhez érkezett el. Hegedűs Gyula 
játszotta Labaume urat, a társát Racinet Tanay 
Frigyes, mind a kettő kitűnő volt és nem 
lehet tudni, melyikük volt nagyobb, rema-
kebb. Sok tapsot és sok könnyet arattak. Az 
ifjú kabaréköltőt Kertész Dezső adta. Ifjonti 
hévvel meggyőző és jellemző erővel játszott. 
Kiválók voltak mellettük Thürzó Elvira, 
Siltkei Irén, Feledi V., Dénes György és 
Szalay Károly, valamint Bernouxné, a taka-
rítónő szerepében H. Ballá Mariska. 

Tanay Frigyes 
Vígszínház : „Gyémántköszörüs" (Rockel felv.; 
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Newyork, 1921 március 21. 
( E l k é s v e é r k e z e » ) 

Kedves Színházi Elet ! 
Már második hete, 

hogy visszaérkeztem 
New-Yorkba a nagy vi-
déki útról, szeretnék na-
gyon sokat irni és min-
denről beszámolni. Az 
idő rövidsége miatt azon-
ban, sajnos, lehetetlen. 
Természetesen szorgal-
masan járom a színhá-
zakat ismét, egy héten 
háromsz:or két előadást 
is megnézek ugyanazon 
napon. Könnyű nekem, 
amikor oly kedves ci-
ceroném van, mint Char-
les Feleky. Nem győzök 
eléggé hálát adni a sors-
nak, hogy vele összeho-
zott. Mindenhova elvisz, 
mindent megmagyaráz 
és én már néha kifára-
dok a tanulásban. Hu-
szonhét színdarabot lát-
tam már eddig és a fe-
lét se annak, amit most 
New-Yorkban a színhá-
zak produkálnak. 

attrakciója. Az első attrakció egy nagy 
játékkereskedés, a 112 méteres szín-
padon. Ötszáznál több különböző 

Hyppodrom : a leg-
amerikaibb revue, nem 
revue, orpheum, nem 
orpheum, cirkusz, egy-
sem és mindegyik. A né-
zőtéren 4800 ember fér 
el és egy előadás bevé-
teli képessége 15000 dol-
lár. A műsor 3 részből 
áll és minden rész tö-
mérdek képből, minden 
résznek van egy nagy Vígszínház 

A „gyémántköszörüs" 
Csortos Gyula 

„Gyémántköszörüs" (RSckel felvétele) 
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GOMBASZÖGI FRIDA 
Vígszínház: .Gyémántköszörüs' (Angelo fotografia) 
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gyermekjáték, mind egy-egy élő szí-
nész, vagy artista, egy pillanat alatt 
megmozdul az egész üzlet és a leg-
változatosabb varieté produkciókat 
mutatják be az élő játékok. Azt se 
tudja az ember, hogy melyiket bá-
mulja. A szinpad közepén egy játék 
szinház van, amely egy pár pillanat 
alatt kis darabot játszik le. A máso-
dik ifelvonása vége, lóverseny a szín-
padon, ragyogó turfközönséggel, ter-
mészetesen pompás telivérekkel. A 
harmadik és utolsó felvonás végén 
az egész szinpad egy nagy medence, 
ahol a hableányok tényleg eltűnnek 
a viz alatt. Amerika leghíresebb női 
uszó fenoménjai vesznek ebben részt, 
csodás ugrásokat produkálnak a 
nagy magasságból a vizbe. Közbe 
természetesen a nagy képek között 

„Én is szeretnék démon lenni . . 
Makai Margit 

Vígszínház : „Gyémántköszörüs" 
(Räckel felvétele) 

apró kis varieté számok, a világ leg-
jobb artistái. Egy-két scenirozott dal, 
egy népszerű newyorki bouleward 
nóta, amelynek refrénjét 240 gyönyörű 
amerikai show girl a refrén szövegé-
nek megfelelő kosztümben énekli. 

* 

Fred Stone : Érdemes ezt a nevet 
megjegyezni. Operett szinész a leg-
javából, most a Globe theaterben a 
„Tip-Top" cimü darabban játszik. 
New-York kedvence. Tanay kedves-
sége, Boros mosolya és Csortos szín-
padi fölénye egyesül benne. Viszont 
olyan rendkívülien táncol, hogy csak 
egy figuráját említsem, beugrik a ze-
nekarba, onnan vissza a színpadra. 
A gageja heti 2500' dollár, de még 
ennél is többet keres a dalaival, 

• amelyek szerte Amerikában nép-
szerűek. 

* 

Dohnányi : Minden magyar ember 
szivét öröm töltheti el,, ha Dohnányi 
newyorki sikerére gondol. A közön-
ség extázisához a sajtó olyan erővel 
csatlakozott, hogy amint Jacobi Vik-
tor mondta: A sajtónak is nagy si-
kere volt. Olyan megértő szép kriti-
kák jelentek meg róla, ami az ame-
rikai sajtóban a klassikus zenével 
kapcsolatban nem mondható gyako-
rinak. Halmi műtermében találkoztam 
vele és Galafrész Elzával. Halmi 
hozzáfogott a portréja megfestéséhez, 
abban állapodtak meg, hogy most 
kétszer ül hozzá, közben nyárra 
mindketten hazamennek Európába, 
őszszel megint kijönnek és október 
17-én lesz a következő ülés. 

* 

Visszaérkezett Jacobi Viktor, aki 
itt a newyorki színházvilág labirin-
tusában, igaz örömömre konstatáltam, 
igen magasra emelkedett. A „Sybill" 
londoni sikere után nem pihen, ha-
nem szorgalmasan készül az uj ope-
rettjére. Haza Budapestre az „Apple 
Blossoms" premiérjével jön, ami való-
színűleg a Király-szinház jövő évi 
első újdonsága lesz. 
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Tegnap voltam a megalakulandó 
newyorki magyar clubnak a megbe-
szélésén. A soká va júdó kérdés végre 
megoldáshoz jutott. Bár a kitűnő 
piktor, Márk Lajos csak egy esetben 
tartja keresztülvihetőnek, ha az uj 
clubot „Elnökök clubjának" nevezik 
el. Node remélhetőleg most végre 
megalakul, 

* 

Előkelő newyorki magyar család-
nál vendégek vannak és a családfő 
szeretné a büszkeségét,, két fiát meg-
mutatni a vendégeknek, az egyik 9 
éves, a másik 8. A gyerekek azon-
ban nincsenek sehol, künn zuhog a 
zápor, nagy izgalom, végre 10 órakor 
beállít a két gyerek, csurom vizesen, 
két viharvert esernyővel. Hosszas 
faggatás után kiderül, hogy hol vol-
tak. A földalatti megállónál álltak és 
onnan kisérték hazáig esőtartó alatt 
az embereket csekély 10 centekért 
és á tadják a pénzt az apjuknak, 4 
dollár és 70 centet, hogy küldje el a 
pénzt a hazai nyomorgó magyar 
gyermekeknek. 

* 

Ben Blumenthal, kivel együtt jöt-
tem ki, közben még egyszer meg-
járta Európát és még pár nappal 
előbb megy vissza, mint én. Három 
szinház készül most egyszere pro-
ductiójára és a jövő héten két nagy 
mozi, a Capitol és Rivoly hozza ki 
egy-egy filmjét. Kérdem tőle, minek 
ez a rettentő sok gond, ez a bor-
zasztó sok munka. Azt feleli : Nem 
lehet megállani ! 

* 

Azt irják hazulról, hogy távollé-
temben ismét megindult egy uj szín-
házi lap. Azt irják, hogy egy kicsit 
hasonlít is a Színházi Élethez. Most 
itt elhatároztam, amint hazaérek, én 
is inditok egy konkurrenciát, azon-
ban más metódus szerint. Én a cimet 
fogom megtartani és belül próbálok 
egy kis friss szellőt lengetni. 

* 

Ez az utolsó levelem, április 9-én 

a Rotterdamon visszavonhatat lanul 
hazaevezek. 

* 

E levéllel egyidejűleg érkezett 
meg New-Yorkból maga a levél 
irója : Incze Sándor, a Színházi 
Élet főszerkesztője. 

Kertész Dezső 
Vígszínház : „Gy«mántköszörüs" 

(Rockel felvétele) 
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Gyerekszinészek 
Irta : SZÁSZ ZOLTÁN 

Nem tudom, melyik hatóság né-
hány gyermekszinészt, köztük olyano-
kat is, akik már ismert és jólcsengő 
névvel birnak, eltiltott a színpadtól, 
megfosztott ezzel legbensőbb hajla-
muk kielégítésének örömétől s egyben 
megélhetési alapjuktól is. Valószínű-
nek tartom, hogy a hatóságot a jó-
indulat vezette s a zsenge gyermek-
kort akarta megvédelmezni a szí-
nészi tevékenységgel járó vesze-
delmektől. Ugy látszik a szülők ré-
széről nem tételezte föl ezt a védel-
met vagy talán bizonyossággal is birt 

Sittkei Irén 
Vigszinhéz : „Gyémántköszörüs" 

(Papp felvétele) 

Thurzó Elvira 
Vígszínház : „Gyémántköszörüs" 

(Röckel felvétele) 

már affelől, hogy a szülők nem tel-
jesítették ilyirányu kötelességüket. 
Mindegy: a hatósági közbelépés jó-
hiszeműségét nem akarom kétségbe-
vonni, annál inkább azonban ava-
tottságát és meggondoltságát. 

Nincs kulturember, aki nem tekin-
tené szükségesnek a kiskorúak vé-
delmét bármiféle ártalommal, legfő-
képpen a koruknak meg nem felelő 
munkabeli megerőltetéssel szemben. 
Minden nemzet szociálpolit ikájának 
első lépése a női és gyermekmunka 
védelme. Kérdés azonban, vájjon az, 
amiről mo_st szó van, a gyermek-
szinész szereplése a színpadon káros-
megerőltetésnek, a testi-lelki fejlődést 
hátráltató korai igába-törődésnek ne-
vezhető-e ? Azt hiszem, hogy nem. 
A színészi játék, legalább a tehet-
ségre nézve nem munka, minden-
esetre nem az a szónak zord, gyöt-
rődést, testi-lelki elsatnyulást ered-
ményező értelmében. Persze i lyenné 
is válhatik, de természettől fogva nem 
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Király Olga 
a Renaissance tehetséges uj tagja 

(Angelo fotografia) J 
ilyen. Egy fiatal, bimbózó tehetség 
számára pedig a tevékenység, az 
érvényesülés egyenesen egészsége-
sitő és erősitő hatású. Azt pedig nem 
szabad hinni, hogy a gyermekszinész 
okvetlen egy tulkorán munkára fogott 
melegházi gyümölcs; ilyesmi is lehet-
séges, de rendesen a gyermek egész-
séges fejlődéséhez egyenesen hozzá 
tartozik, hogy ilyirányu tehetségét 
kibontakoztassa. 

Kétségtelen persze, hogy gondos-
kodni kell a szinészgyermek általános 
műveltségéről s egészségének megó-
vásáról is. Ezt azonban nagyon is össz-
hangba lehet hozni a színpadon való 
szerepléssel. Hiszen a modern pe-
dagógia is eltért a rideg könyv-kul-
tusztól s az iskolát félig-meddig 
munkamühellyé igyekszik tenni, ahol 
a gyermek ha j lamának megfelelő 
testi vagy szellemi, esetleg művészi 
munkát végez. Mert nem elzárni kell a 
gyermeket az élettől és a munkától, 

hanem a szorosabb értelemben vett 
művelést és tanulást együvé kell fo-
lyatni gyakorlati, az életre előké-
szítő, a tehetségének megfelelő tevé-
kenységekkel. 

A szinészgyereket se kell tehát el-
parancsolni a színpadtól, legfeljebb 
gondoskodni kell arról, hogy müve-
lése és egészsége ne károsodjék meg. 
Maga a színészet egyáltalában nem 
okvetlenül erkölcsrontó foglalkozás, 
s butitónak még kevésbbé mond-
ható. Semmi veszély se fenyegeti a 
gyerekszinészek testi és lelki egész-
ségét, ha még oly korán szülei, or-
vosi és pedagógiai ellenőrzés mellett 
tehetségük hivó szavát követik. 

Dénes György 
Vigszinház : „Gyémántköszörüs" 

(Papp f:lvétele) 
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A Magyar Színházban a fegforróbb francia 
vigjátéksikerekre- emlékeztető külsőségek kö-
zött adják két ötletes francia nagyszerű darab-
ját. A nagyságos asszony táncosai-t, amely-
nek szerzői H. Armont és J. Bousquet• 

A nagyságos asszony táncosai ugy, került 
a Magyar Színházba, hogy Paulay Erzsi, 
amikor Párisban járt, megnézte ezt a dara-
bot két estén ét, két színházban, mert ott 
olyan nagy volt a sikere, hogy egyszerre két 
színházban is játszották. Az egyikben már 
az ötszázadik előadásnál tartottak, a másik-
ban még csak a kétszázadiknál. Paulay 
hazajött, felhívta a darabra Beöih'y László 
figyelmét, aki azonnal megszerezte az elő-
adás jogét és felkérte a fő női szerep elját-
szására Paulay Erzsit, aki ezt a feladatot 
örömmel vállalta. Most már megállapíthat-
juk nemcsak örömmel, de teljes eredmény-
nyel is. 

A darab cselekménye az egész világon 
hallatlan mértékben elterjedt táncőrület ki-

Vágó Béla, Magyari Lajos, Tóth Böske 
Magyar Színház : „A nagyságos asszony táncosai" 

(Angelo fotografia) 

figurázása. Budapesten is érezzük és tapasz-
taltuk ennek a táncőrületnek, sokszor komi-
kus, sokszor káros hatásét, hát még Páris-
ban, ahol határtalan tombolása és kinövései 
valósággal lázba hozták a társadalom min-
den rétegét. Igen ügyes téma, hálós és szinte 
aktuális. 

A Chauvelin-házaspár családi otthoná-
nak szinterét választotta ki a két francia, 
hogy bebizonyítsa a táncőrület veszedelmes-
ségét és romboló hatását a családi boldog-
ságra. Chauvelin békésen és nyugodtan él 
feleségével, Hédyvel. Az, hogy Hédynek 
szeretője van, a legkevésbbé sem zavarja 
meg a családi élet idillikus boldogságát. 
Azért nem, mert erről a férj természetesen 
mit sem tud, Jen azonban a táncőrület, 
amely egyszeriben megváltoztatja az asz-
szonyt, nem a férj, de az udvarló káréra. 
Most már nemcsak a férjét és házastársét 
hanyagolja el, de a szeretőjét, Gersont is. 
És ha a férj ezt eltűri és nem veszi észre, 
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annál inkább észreveszi és annál kevésbbé 
tűri el az udvarló. Rábeszéli a férjet, hogy 
nézzenek utána az asszony szabad délután-
jainak és estéinek. Rájönnek, hogy Hédy 
minden idejét a táncőrületnek szenteli, ál-
landóan Maxszal, a hires táncossal van együtt, 
aki őt a modern táncokra tanitja. Chauvelin 
azonban mint afféle pipogya férj, nem mer 
felesége ügyeibe avatkozni. Gerson erre el-
határozza, hogy maga térili vissza barátnő-
jét a régi életbe. Megkéri Hédyt, hogy dél-
után jöjjön el a rendes találkára, azt akarja 
ezzel elérni, hogy ne mehessen el táncolni. 
Az asszony meg is igéri ezt de közben meg-
jelenik nála a hires táncos, Max, aki meg-
hívja egy táncdélutánra. 
Hédy piilanatig sem habo-
zik, elfeledkezik a szere-
tőjének tett Ígéretéről és 
elmegy a táncdélutánra. 
A férj egyedül marad ott-
hon, mert a szobaleány 
Susanne is kimenőt kért. 
A szerető hiába várja az 
asszonyt és amikor nem 
jön, ő maga megy a la-
kására, hogy megtudja a 
késedelem okát. Odahaza 
csak a férjet találja. Chau-
velin elmondja néki, hogy 
az asszony ismét táncolni 
ment. Gerson agyában 
érre megfogamzik az az 
ötlet, amely a bohózatí 
bonyodalmat fogja szőni, 
rábeszéli a férjet, hogy 
tanuljon meg ö is tán-
colni, mert csak ilyen 
módon ellenőrizheti a fe-
leségét. Chauvelin rááll és 
a második felvonásban 
már ott találjuk őt a hires 
Robinson tanár táncisko-
lájában, amint növendék-
nek jelentkezik. Robinson 
nagy elfoglaltsága miatt 
nem vállalhatja el, hogy 
személyesen tanítsa a fér-
jet, hanem egyik kitűnő ta-
nárét, Bernier kisasszonyt 
bocsájtja rendelkezésére, 
aki nem más, mint a 

szobalány, Susanne. Nagy meglepetéssel ismeri 
fel a gazdája, de egyszersmind meg is tetszik 

. neki a csinosra kiöltözött leány és szívesen 
fogja ét a derekát, hogy táncolni tanuljon tőle. 
Chauvelinné barátnője Micheline féltékeny 
Maxra és arra törekszik, hogy elhódítsa őt 
Hédytől. Éppen együtt vannak Robisonnál, 
amikor betoppan Hédy és látja, hogy Max és 
Micheline bizalmas kettesben vannak. Termé-
szetesen azonnal szakit a tánctanárral. A bo-
nyodalmat tetézi, hogy meglátja a szobalányát, 
és röglön felmond néki, Susanne azonban nem 
nagyon bánkódik emiatt, mert közben a férj 
megígérte, hogy lakást bérel a számára és 
a barátja lesz. Chauvelinnek most mér az a 

Paulai Erzsi, Z. Molnár László 
Magyar Színház : „A nagyságos asszony táncosai" (Angelo fot.) 
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törekvése, hogy a feleségét kibékitse a tán-
cosával, mert hogyha ezentúl az asszony 
odahaza marad, néki sem lesz szabad ideje 
és abba kell hagynia gyönyörűen induló 
szerelmi kalandját a szobalánnyal. A leg-
okosabban ugy véli ezt elérhetni, ha a tán-
cot használja fel a kibékítés eszközéül. A 
gramofonba csempészi a tánctanár egyik hi-
res táncának lemezét és éppen akkor inditja 
el, amikor Max és Hédy el akarnak vélni. 
A táncritmusa egyre közelebb hozza őket 
egymáshoz, nem tudnak ellenállni és ismét 
táncba fognak, kibékülnek. A harmadik fel-
vonásban ahelyett, hogy a cselekmény és a 
bonyodalóm esne, még sokkal jobban emel-
kedik. Chauvelinék lakásán táncestély van, 
miután a kormány betiltotta a nyilvános 
táncmulatságokat és tánciskolákat. Főképen 
Gerson közbenjárásának eredménye ez, aki 
jóbarátja a miniszternek és ő kérte meg erre 
a rendeletre, hogy az asszony ne ?mehessen 

Paulai Erzsi, Urai Tivadar 
Magyar Szinház: „A nagyságos asszony 

t á n c o s a i " (Angelo fotogr.) 

el többé táncolni. Csakhogy alaposan kifog-
nak a tilalmi intézkedésen, az egész ház 
táncol. Alattuk, fölöttük, előttük, mellettük, 
minden lakásban táncmulatság van. Chau-
velin, hogy megszabadulhasson otthonról, 
kijelneti, hogy nem birja ezt a rettenetes 
lármát, éjszakára szállodába megy. Termé-
szetes, hogy Susannehoz készül. A táncoló 
társaság azt indítványozza, hogy miután a 
harmadik emeleten és az első emeleten is 
bál van, egyesítsék a három zenekart és 
együtt táncoljanak tovább. Az indítványt el-
fogadják és mér készülnek lemenni az első 
emeletre, amikor jön Susanne, aki szintén 
vendég az egyik házibálon és Hédyt keresi-
Elmondja néki, hogy a férje barátnője és 
hogy a szegény becsületes Chauvelint csak 
az vitte rá erre, mert felesége a tánc miatt 
elhanyagolta. Kedves és meleg szavakkal 
bizonyítja be az egyszerű szobalány, hogy 
a táncőrület miatt a leghűségesebb férjből is 
csapodár ember lett. Hédyre olyan nagy 
hatással vannak az egykori szobalányának 
szavai, hogy elhatározza magában, hogy 
szakit a tánccal. Amikor Susanne eltávozott, 
jön vissza a férj azzal az ürüggyel, hogy 
talált helyet a szállodában, pedig Susanne-

Tóth Böske, Vágó Béla 
Magyar Szinház: „A nagyságos asszony 

t á n c o s a i " (Angelo fotogr.) 
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nál volt, aki egy levelet hagyott a száméra 
az asztalon, amelyben bejelenti, hogy szakit 
vele. Az asszony ezt már tudja, meg is 
mondja az urának és megfogadja, hogy ezen-
túl csak néki fog élni. Utolsó szavakul azon-
ban odasúgja a szeretőjének. Gersonnak : 
holnap délután ötkor találkozunk. így tehát : a 
kecske is jóllakott és a káposzta is megmarad. 

Az előadás a lehető legtökéletesebb. 
Paulay Erzsi Hédyje kedves szimpátikus, 
ragyogóan szép asszony, akinek varázsos 
egyénisége belölti az egész színpadot. Csupa 
szeretetreméltóság, csupa ötlet, graciözitás 
és finomság. Még a hisztériája is finom és 
előkelő. Még a romlottsága is rokonszenves, 
szinte naivul bájos. Különösen a második 
felvonásban emelkedik művészetének tető-
pontjára, minden szava gyémánttal csiszolt 
tehetség. A férj szerepében Vágó Béla ismét 
közvetlen, természetes alakítást produkált. A 
nemes, egyszerű játékstílus az ő legnagyobb 
erénye. A címszerepet Uray Tivadar játszotta. 
Valóságos kabinetfigura, amit ad, sohasem 
túlzó, élesen megrajzolt színekkel, a groteszk 

kómikumnak azon a határán, amelyen a 
művészet értékei megtalálják az érvényesü-
lést. Ebben a darabban mutatkozott be a 
Magyar Szinház színpadán Magyari Lajos 
Robinson tánctanár szerepében. Egy felvo-
násban játszik és kétszer is nyílt tapsot kap. 
Igen eredeti alakítás az övé, teljes sikerrel. 
A barát Szerepében Z. Molnár László csil-
logtatta ismét egyéni humorát és kedvessé-
gét. igen jó volt Jankovich Magda, aki má-
ris legjobb színésznőink között foglal helyet. 
Tóth Böske szobalánya pompás színészi 
munka. Nem a sablonos párisi léha kis frus-
kát játszotta, hanem egy aranyos lelkű csupa 
szív teremtést, aki a fél-zülött életben is 
megtartja a melegen érző szivét. Egy epizód 
szerepben igen kedves Gaál Franciska. 

Az előadást Tornai Ernő rendezte stíluso-
san, művészi érzékkel. 

Gál Franciska 
Magyar Szinház : „A nagyságos asszony 

t á n c o s a i " (Angelo fotogr. 

Paulai Erzsi, Tóth Böske 
Magyar Szinház : „A nagyságos asszony 

t á n c o s a i " (Angelo fologr.) 

PÍROS BUGYELLÁRIS 
H v ígsz ínház m á j u s b a n 
Mikor zöld a p á z s i t ; 
P i r o s bugye l l á r i sbó l 
Fizeti a gázs i t . (BUFTI) 
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Vágó Béla, Magyari Lajos 
Magyar Színház : „A nagyságos asszony táncosai" 

(Angelo fotografia) 

Burmesíer 
mini humorisia 
nyilatkozik: a Színházi Éleinek 

Négyesztendei távollét után végre ismét 
ellátogatott Budapestre a világ egyik legkivá-
lóbb hegedűművésze, Willy Burmester. A 
Vigadó falai már régóta nem visszhangzottak 
akkora tapsvihaitól, mint Burmester fellépé-
sekor, akinek első hangversenye végeztével 
öt ráadást kellett adnia. Második hangver-
senye alkalmából fényképező gépemmel fel-
szerelve kerestem fel szünet közben a nagy-
szerű hegedüst, aki szívesen vetette alá 
magát ugy a magnéziummal való fotografá-
lás, mint az ezzel kapcsolatos intervju kelle-
metlenségeinek, közben vidáman társalogva 
tíz-tizenöt hodólójával. Itt derült ki, hogy 
Burmester nemcsak hegedűművésznek, ha-
nem humoristának is elsőrangú. Minden 
mondata szellemes spercu-val végződik és 
miközben megnevelteti hallgatóit, ezt olyan 
komoly arccal teszi, hogy a legünnepeltebb 
komikus is megirigyelné érte. 

— A lámpájának majdnem olyan erős a 
fénye — mondja Burmester a magnézium 

« 
Burmester 

(Vasadi felvétele) 

fellobanásakor — mint a 
tüzesszemü magyar nő pil-
lantásának. 

A hegedűjét nag\on 
félti a mester, de van is 
rá oka : két esztendővel 
ezelőtt vette 800.000 már-
káért, a mai értéke há-
rom-négy millió korona. 
Hatalmas testű Stradiva-
rius, a nagy olasz he-
gedükészitő fénykorából, 
1722-ből való. 

— Jövő esztendőre ün-
nepli a kétszázadik szüle-
tésnapját — mondja az 
angolos külsejű művész 
— de azért még egészen 
szépen tud énekelni 

Megkérdem Burmestert, 
hogy tulajdonképpen hol 
lakik? 
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Paulai Erzsi, Urai Tivadar 
Magyar Szinhéz : 
„A nagyságos asszony 
t á n c o s a i " (Angelo fotogr.) 

— A vasúton — hang-
zik a válasz. De azért 
elárulja Burmester, hogy 
Kopenhága mellett a ten-
gerparton, van egy bájos 
kis villája, ahol nyaralni 
szokott- A gyönyörű kert-
jében tavasztól őszig több 
mint százezer rózsa te-
rem, itt szokta a halk, 
finom kis dalait kompo-
nálni. 

— Milyen származású. 
Mester ? — kérdem az-
tán. — Dán vagy hol-
landi ? 

— Sem az egyik, sem 
a másik — felelt szeré-
nyen, szinte szégyenkezve 
Burmetster. — Egész egy-
szerűen német vagyok, 

hamburgi születésű. De hiszen azért mi 
aem vagyunk vademberek — teszi hozzá 
csodálkozó pillantásomra — csak nálunk 
egy órával tovább tart, hogy közlékennyé 
váljunk, mint a többi európai bennszülöt-
teknél. 

Végül megkérdem Burmestert, igaz-e, hogy 
annyira irtózik a hortyogástól, hogy bárhová 
száll is, három szobát bérel, hogy ne legye-
nek szomszédjai. 

— Igaz, — mondja mosolyogva a művész 
— sőt annyira igaz, hogy néhol, ha a fo-
lyosó nagyon keskeny, még a szemben lévő 
szobákat is kibérelem, csakhogy nyugodtan 
alhassak• V. 0. 

Paulai Erzsi, Z. Molnár László 
Magyar Szinház : „A nagyságos asszony táncosai" 

(Angelo fotográfiái 

AZ ÖSSZEESKÜVŐK. Szo-
maházy István találkozik az 
Otthonban Pólya Tiborral. 

— No mi újság Pólya ? — 
kérdi. 

— Újságom nincs, de pechem van — vá-
laszol búsan Pólya — képzelje: két nagy-
szerű képrendelésem volt a mult héten s 
mind a két megrendelő hirtelen meghalt. 

— Nem akarom felhúzni — mondta Szoma-
házy — de ezek biztosan összebeszéltek. 
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C M H 

INTIM PISTA, hogy most mindent, 
mindentel kell mesélnie Amerikáról ? 

— Mindent elmondok, ha szép 
sorjába kérdeznek. 

— Legelőször Gyenge Annáról b 
izéljen. Mit csinál 7 i » 
[• — Bizony a kis Gyenge Annus, 
akit itthon Panninak hivtunk, a fé-

Magyari Lajos 
Magyar Sain ház : „A nagyságos asszony táncosai" 

(Ansel* fotográfiai 

nyes nagy Metropolitannak nemcsak 
tagja, hanem komoly tényezője. A 
„Bohémélet" Mussettejében hallottam 
énekelni és nagyon csábítottam haza, 
hogy legalább egy kicsit jöjjön át 
most tavaszszal, ne csak halljanak 
róla, hanem hallják is idehaza. 
Sajnos, nem jöhet a kis Panni, aki-
nek egy csodaszép fia is van. A jövő 
tavaszra azonban megígérte, hogy 
föltétlenül haza rándul 

— Igaz-e, hogy Rózsa Lajost is 
leszerződtette a Metropolitan ? 

— Igaz. Én április 9-én hagytam 
el New-Yorkot és 8-án este jött a 
hire, hogy leszerződtették hatszáz 
dollár heti fizetéssel. A szerződése 
egyelőre egy évre szól. Mikor ide-
érkezett sokáig nagyon beteg volt. 

— Hát a kis Hajós Mici 
nagy nő-e odakint ? 

— Bizony a kis Hajós 
Mici nagy nő. Mint ahogy 
mi Fedák Sárit Zsazsának 
ismerjük, ugy őt odakint 
nem ismerik máskép, mint 
a Mici, de nemcsak New-
York, hanem széles Ame-
rikában. A „Lady Bilit" 
cimü operettben láttam és 
egyebet nem hallottam a 
körülöttem ülő közönség-
től, mint „jaj de drágái 
jaj de aranyos !" A vetitő 
reklámok nagyon hirdetik 
a Mici szót és nekem egy 
amerikai, mikor megtudta, 
hogy magyar vagyok, azt 
mondta '. „Szóval a Mici 
honfitársa." 0 is nagyon 
készült a nyáron hazajön-
ni, dehát heti 2000 dollárt 
nehéz otthagyni. 

— Mikor jönnek haza 
Lengyel Menyhért és Pász-
tor Árpád 7 

— Mind a ketten egy 
hónapon belül itthon van-
nak. Lengyel Menyhért 
„Táncosnő"-jét láttam, ami 
Amerikában nagyon ritka 
dolog, hogy reprizt csi-
nálnak. Igen szép cikkek 
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jelentek meg tőle amarikai folyóira-
tokban és lapokban. Pásztor Árpád 
szerencsésen elhelyezte a „Venger-
kákát." Most pedig beszélek tovább 
kérdezés nélkül, hogy gyorsabban 
menjen. A kedves Márk Lajos, akit 
mindennap várunk haza, szeretne a 
kis fiából magyar gyereket nevelni 
és a feleségével, a szép Rózsa asz-
szonnyal mindennap tárgyalnak a 
hazajövetelről, de hát nem tudják 
magukat rászánni a hazajövetelre, 
ami náluk végleges volna. Halmi 
viszont, mint mindig, most is meg 
fog jelenni Pesten és Karlsbadban, 
hogy a zöld asztal-
nál hagyjon egy kis 
pénzt jó baráti kör-
ben. Végül Palásthy 
Irénről valamit. Na-
gyon szorgalmas, na-
ponta 5— 6 órát tanul 
angolul, énekelni, és 
táncolni és meg va-
gyok győződve, hogy 
szép karriert fog csi-
nálni. 

— Rátkaival talál-
kozott? 

— Ha én magam 
nem is, de a hajóink 
igen. Az ötödik na-
pon ki volt téve a 
hajómon egymarconi 
táviró, hogy 12 óra-
kor éjjel találkozunk 
az Olympiccal, ame-
lyen Rátkai utazott. 
Elhatároztam, hogy 
kimegyek üdvölni, de 
hát éppen bál volt a 
hajón és elmulasztot-
tam felmenni. 

— Mit gondol, ér-
demes volt Rátkainak 
kimenni? 

— Ebbe nem lehet 
beleszólni. Ha itthon 
lettem volna, feltétle-
nül lebeszéltem volna, 
mint ahogy minden-
kit lebeszélek, de ha 

már kint van: szerencse fel! ;Most 
pedig kezüket csókolom. 

— Hová siet ? 
A menetjegyirodába. Jegyet 

váltok Amerikába. A nyáron újra 
kimegyek pár hétre. Kezüket csó-
kolom. 

Aranyfüstből csinált királyi korona, 
Üveg-gyémánt, festett város, papir lombok. 
Változtatott alak, kendőzött érzelem. 
Nagyért küzdő hősök, ugráló bohócok, 
Papok, jósok, kiket ma bámulva nézett 
S holnap feled a nép — te vagy, óh színészet ! 

Farhas Antal (Szegedi Hiradó, 1882—39) 

Urai Tivadar, Gáli Franciska 
Magyar Szinház: „A nagyságos asszony táncosai" 

(Angelo íotogratia) 
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Jl megboldogult 
Alajos 

(Bemutató az Apolló-Kabaréban ) 
A megboldogult Alajos sokáig fog még 

sírjában forogni, bér nem a meghatottság, 
de a kacagás könnyei öntözik sirjét Szoma-
házy István drága kis vígjátéka a kiváló iró 
legjobb kvalitásait egyesíti, a szivből á 'adó 
humort, amely egy igazi iróművész finomító-
ján átszűrődő kerek és tökéletís formál ka-
pott. A megboldogult Alajos fiatal és bájos 
özvegye a gyászév leteltével újból Térjhez 
ment egy fővárosi orvoshoz. De ezzel a mult 
nem zárult le egészen, mert a megboldogult 
Alajosnak van egy testi-lelki jótarátja, Fürj 
Mátyás az agglegény, aki Alajos jogutódjá-
nak tekinti magát azon a réven, hogy egykor 
sorsot húztak, ki vegye el az asszonykát. 
A sors akkor a megboldogult Alajosnak 
kedvezett. 

A doktor és a hűtlenné vált özvegy éppen 
a nászutról térnek haza, amikor betoppan 
vidéki tanyájáról Fürj Mátyás (Újvári) talpig 
gyászban, hatalmas koszorúval, amelyet a 
megboldogult Alajos sirjára hozott. Ennek a 

Szöllő-isy Rózsi 
Az Apolló Kabaré diző/e 

lAnvtelo otí'Kraha 

Berki Lili 
Apolló Kabaré: „Mint a mező virágai" 

(Angelo fotografia) 

koszorúnak külön nevezetessége az, hogy 
hétszáznyolcvan koronába került és fény-
űzési adt^t kellett fizetni utána. Ami azért 
furcsa, mert kiderül belőle, hogy a mai vi-
lágban a haláleset is fényűzésnek számit. 
Az özvegy letagadja az uj férjet, a ravasz 
Fürj pedig ugy tesz. mint hogyha nem tudna 
a dolrgról és megkéri az asszonyka kezét. 
Majd, amikor nem kapja meg, örömének ad 
kifejezést, mert elmondja mindazokat a haj-
meresztő babonákat, amelyekkel a néphit 
szerint az elhunyt férjek a hűtlen özvegyek 
boldogságát megszokták keseríteni. A párat-
lanul mulatságos kis darabot Szomaházy 
ezer ötlettel tűzdeli tele. Újvári pedig Fürj 
Mátvás sze.epében olyan alakítást produkál, 
amely még az Ujvári-alakitások között is 
klasszikus. Hosszú, száraz alakját belepré-

'selte egy szűk redingotba. régidivatu kürtő-
kalapjától térdigérő fekete crépe lengett s az 
óriási koszorúval a kezében ugv ' ézett ki, 
mint a pompes funébr s vezérigazgatója. 
Hi ruszti Mici és Herceg Jenő kitűnő partnerei 
voltuk . ' 1.1 

A m«iU irodilmi darab Móricz Ztigmond-
i>l. Kiint i. mező virágai oinü víg kis-egy 
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Herczegh Jenő, Haraszthy Mici 
lApolló Kabaré: „A harapás" 

(Angelo fotografia) 

felvonásosa, amely a Nemzeti Szinház műso-
réról került ide, hogy Rózsahegyi Kálmánnak 
egy régi, parádés-szerepét elevenítse föl. 
Móritz Zsigmondnak ez a paraszt-darabja a 
paraszt büszkeséget figurázza ki, a telkes-
gazda gőgjét, a nincstelen dohánykertésszel 
szemben, másrészt a föld egyszerű fiainak a 
házasság intézményével szemben alkotott 
természétes fölfogását, amely abban áll, hogy 
végeredményben nem a töiveny és nem a 
papi eskü köti össze a házasfeleket. 

A dohányos válópört indit a felesége ellen, 
nem azért, mintha nem szeretnék egymást, 
hanem mert megakarja mutatni, hogy a per-
költségre rámegy a ház, amelyet ő örökölt 
és nem az asszony. Az Ítélet megjön, a 
jegyző beidézi őket, de meglepetéssel kell 
látnia, hogy az elválasztott felek a legjobb 
barátságban távoznak. 

— Furcsa emberek ezek a parasztok — 
mondja a jegyzősegéd. 

— Nem parasztok, dohányárusok — pöki 
megvetőleg a bíró. 

S mikor a két szép tiszta ember kilép az 
ajtpn a jegyaő utánuk néz és megérti őket. 

Gózon Gyula 
Apolló Kabaré : „Mint a mezők virágai" 

(Angtlo otografiii) 

— Mint a mező virágai 1 — sóhajtja utá-
nuk, mert valóban, ez az emberpár és ez a 
darab olyan kedves és egyszerű, mint a mező 
virágai. Az Apolló csodálatosan szép diszle-
tet állított be Móricz Zsigmond darabjához. 
A községháza nyitott ajtaján át tarka virágos 
mezőre látni, mely fölött a nyári ég bárány-
felhői játszanak. 

A kis darab még Berky Lilinek é s Molnárnak 
adott alkalmat kitűnő alakításokra. 

Török Rezső és Váradi Aladár énekes já-
téka beállított kávéházi jelenet, amélyben 
Gózon Gyula egy szerelmi bánatában duhaj-
kodó gazdatisztet játszik. A darab meséje 
az, hogy a tiszttartó menyasszonya máshoz 
ment férjhez s most indul az éjszaka egyórás 
vonattal. Az állomás szemközt van a kávé-
házzal- Pár perccel egy óra előtt megjelenik 
a részeg tiszttartó, magával hozza a cigány-
bandát, hogy még egyszer istenigazában ki-
busulja magát. Bánatában hallatlanul kedves 
dolgokat művel, provinc-szellemességeket 
mond és mindent összekombinál a mostaná-
ban divatos „bur kalappal". Például rendel 
nyolc csésze teát. 
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— Citrommal tetszik, vagy rummal ? — 
kérdi a pincér ? 

— Bur kalappal — bömböli a bánatos 
tiszlarló. . 

A kaszirnőtől, aki szerelmes belé, ezt kérdi: 
— Hol lakik, galambom ? 
— A Malom-utcában — mondja boldogan 

a kaszirnő-
— Ott hervadjon el ! — vágja rá nagy go-

rombán, a pincér és a cigányok röhögése 
közt. 

Gózon egészséges humortól duzzadó játé-
két, temparementumo8 és szép énekszámait 
tomboló tapssal hálálta meg a közönség, 

Békeffy László Nagymogul cimü érdekes 
szkeccse a szokott kitűnő, de még többet 
kacag a közönség a másik Békeffy tréfán, 
amely egy pesti újságíróból kisgazdapá/ti 
képviselővé lett politikust figurázza ki, egyút-
tal elmondja az interjú keletkezésének törté-
netét, amely abból áll, hogy valaki mond 
valamit s az újságíró megírja ennek az ellen-
kezőjét. A harapás cimü szkeccs, amelyet 
Bálint Lajos alkalmazott magyar színre, a 
férjek indokolt féltékenységének ismert motí-
vumait dolgozza föl egészen eredeti megol-

Békeffy László, Faragó Sári 
Apolló Kabaré : „411/*" 

(Angelo fotografia) 

„A Szollőssy nővér :k" 
Pál Piroska, Szöllősy Rózsi 
Apolló Kabaré : Uj műsor 

(Angelo fotografia) 

dással s ugyané témakörben mozog, bér sok-
kal burleszkîbb eszközöket alkalmaz Békeffi 
István, akinek Balog ur gyanakszik cimü tré-
fája a műsort megnyitotta. 

Magánszámokkal Szöllösi Rózsi, Berky Lili, 
Mihályi Vilcsi és Pál Piroska szerepelnek az 
Apolló uj műsorán. Különösen bravúros 
Harsányi Zsolt Táncdémon cimü egyvelegje, 
amelyet Szöllösi Rózsi sok humorral és tem-
peramentummal ad elő. Berky Lili számai a 
szeriőz kupiéirodalom legjavából valók. 
Mihályi Vilcsi kedves, kis bakfis dolgai hó-
napról hónapra egyénibb szint kapnak a fia-
tal művésznő előadásában. 

A műsor általán gonddal és ízléssel van 
összeállítva és méltán illeszkedik az,eddigiek 
sorába. Az Apolló nézőterén .még soká nem 
fogjuk észrevenni, hogy kifelé megyünk a 
szezonból. 

színházi hír 
Beöthy László énekesi 
Babérokra pályázik, 
Ezért május közepétől 
Szeptemberig Skálá>zik. 

BUFT! 
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Lábszépségverseny 
(Utolsó sorozat) 

Ezzel a sorozattal befejeztük a lábszép-
ségversenyen résztvevő művésznők lábainak 
közlését. Jövő számunkban közöljük azok-
nak a nevelt, akik egy-egy sorozatot tel-
jesen megfejtettek. Közülök hatot kisorso-
lunk, s akiknek neve az urnából kikerül, 
megkapják az általuk megjelölt művésznő 
lábalnak autogrammos fotográfiáját. Ezután 
kezdődik meg a tulajdonképeni lábszép-
ségverseny. A Színházi Élet legközelebbi 
számában közöljük az összes eddig meg-
jelent, számszerint 24 láb fényképét, meg-

1 s z á m ú l á b (Vasadi felv) 

nevezve- azok tulajdonosáit, s az olvasók 
szavazhatnak, ki a legszebb lába színész-
nő Pesten? A szavazás ugy történik, hogy 
az olvasó kitölti a Sxinházi Életben megje-
lenő szavazóbáredt, s azt küldi be postád a 
szerkesztőségbe. Levélben, levelező-lapon 
nem lehet szavazni. A legtöbb szavazatot 
kapott színésznő, díszoklevelet kap. Azok 
között, akik a győztesre szavaztak, uj sor-
solást rendezünk. Hárman kapnak ezúttal 
dijat, még pedig: 

egy-egy doboz Floris-bonbont és a 
győztes primadonna autogrammos arc-

képit. 

Az utolsó sorozatban közölt lábak tu-
lajdonosai, természetesen ábc sorrendben: 

Lábass Juci 
Péchy Erzsi 
Somogyi Nasi 
Várady Ili 

Itt közöljük azoknak a nevét és címét, 
akik az eddigi sorozatból legalább két 
láb tulajdonosát eltalálták: 

Párdusz Gizike (Kispest), Nagy Piroska 
(Frenc^körut 3), Újhelyi Sándor (Buda-
pest), Csepreghy László (Ráday-utca 45), 
egyszerre küldi be négy sorozat megfejté-
sét. Sajnos, nem sok siarencséval. Kálmán 

2. számú láb (Vasadi íclv.) 
István (Ráday-utca 43),- is egyszerre küldi 
be a négy sorozatot. A negyedik sorozatban 
három láb tulajdonosát találta el. Kovács 
Károly (Budapest) három sorozatból egyet-
se, a negyediket telfesen megfejtette. Pir-
chala Imre (Mester-utca 51 ) négy sorozatból 
csak két láb tulajdonosát találta el, épp 
ugy, mint Matus Sándor (Esztergom) Ma-
tus Rezső (Esztergom), Schneider Pál (Esz-
tergom), Prubszky István (Ráday-utca 43), 
Strauszner Márton (Esztergom), Szedner 
József (Esztergom), Iván András (Váci-ot 
7), Tevész Pál (Ráday-utca 45.), Löwy Sán-
dor (Csengery-utca 84), I f j . Fekete Géza 
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3 s z á m ú l á b (Vasadi íelv.) 

(Albrecht-ut 11), Lendvay Lajos (Ráday-
utca 15), Tarnay Antal (Szt. Háromság-
utca 5), Bázony József (Sopron) a III-ik 
sorozatot nem találta el, a negyediket telje-
sen. Ugyancsak megfejtette a negyedik so-
rozatot Seßök Ferenc (Ráday-utca 43), 
Weisz Ilona (Budapest) ezúttal eredmény-
telenül pályázik. Ugyanúgy járt Löwi) Irén 
(Györ), Weisz Annuska (Budapest), Plötz 
Rezső (Budapest), Klein József (Vilmos, 
császár-ut 17), Ruth Teréz (Esztergom), 
Csapó Ödön (Esztergom), Balogh István 
(Budapest), Delczinani Imre (Budapest), 
Vitái József (Esztergom) azt í r ja : «Ha fiye-
rek, amit biztosan tudok, a következő. ä| 
elmem stb.» Nem nyert, bármily bizto-
san is tudja. Két láb tulajdonosát találta 
el Morász Ferenc (Fehérváry-ut 15), Hovák 
Rózsika (Budapest), Puskás Sándor (Esz-
t cgom) . Schneider Pál (Esztergom), Der-
ner Józsa (Viola-utca 3.), Taky Imre (Rá-
day-utca 43), VVoreczky Endre (Ihász-utca 
5), Göndör Sándor (Esztergom), Laiszky 
László (Fehérváry-ut 15), Rochlitz Elemér 
(Esztergom), Pirchala Gyula (Esztergom), 
a ll-ik sorozatban mind a négy láb tulajdo-
nosát eltalálta. a többi sorozattal már nem 

4. s z á m ú l á b (Vasadi felv.) 

volt szerencséje. Eaész serea esztergomi elő-
fizetőnk Dályázik még ezen a héten. Köz-
tük Kührner Agnes két láb tulajdonosát ta- 4 
lálta el. csak úay, mint Matus Margit és 
Rochlitz Tibor. Több szerencséjük volt Esz-
tergomból Velencei Rózsikának, aki a II. 
sorozat. Kürchner Imrének. ak!i a III. soro-
zat . özvegy Kovács Istvánné /. sorozat lá-
bait tálálta el. Ugyancsak nyertek a kö-
vetkezők: Laiszky Béla (I. sorozati, Po-
rUbszky István (I. soro'zat). Fekete Eta 
(I. sorozat). Nem nyertek, mert csak két láb 
tulajdonosát találták el: Grensoerger Pál 
(Budaoest). Kálmán Károly (Budapest), H. 
Nagy Böske (Debrecen), Steiner Tibor (Bu-
dapest), Stelner László (Rózsa-utca 59), 
Krausz Lajos (Dembinszky-utca 33), Hajós 
Pál (Verpeléti-ut 5), Bartos flney (Ráday-
utca 47), Kardos Ilka (Kecskemét) a II. 
sorozatot teljesen eltalálta, a többit nem-
Nem nyert Löwy Erzsi (Budapest), Reich 
Lili (Kmetty-utca 18), Freund Endre (Bu-
daepst ), Pollák Gréte (Szondy-utca 55), 
Garami Géza (Budapest), Lichtenstein An-
ci (Budapest), K. Manei (Erzsébetfalva), 
Szalay Ilona (Mester-utca 12), Rotter Er-
zsike (Hernád-utca 40). : ' 
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A Pesti asszony 
díszletei 

A Renaissance Színház azzal, hogy meg-
nyílt, egész sor karriernek adott egyszersmind 
szilárd és biztos kiinduló pontot. Például 
megindította pesti karrierjét Dezséri Gyulá-
nak, ennek az országosan nagyszerű, bámu-
latos művésznek, aki eddig vidéken volt 
eldugva, Utat adott egy Unghváry Kálmán 
nevű kitűnő színésznek, máról-holnapra ne-
vessé tett egy Erdős Alice nevű nagyszerű 
komikét és igy tovább. És azok között, akik 
a Renaissance nevével indultak igy el, a 
legkitűnőbb és kétségkívül legeurópaibb ne-
vek egyike : Ferenczi Sándor. 

A Vígszínháznál mér feltűnt egy pár elra-
gadóan ízléses színpadi díszlettel. De volta-
képpeni elindulása a Renaissance Ő tervezte 
a színházat, amely nemcsak Budapestnek 
iegfinomabb színháza, de egész Európában 
párját kell keresni, ő tervezte a Renaissance 
éttermeit, amelyeknek sikerült voltát legki-
vált az igazolja, hogy ezekben zajlik le a 
budapesti mondain életnek kilencvenkilenc 
percentte, És főként ő tervezte a színház 
megnyitó darabjának, a zseniálts Liptai Imre 
megvesztegetően kellemes és ellenállhatat-
lanul hatásos, „Pesti asszonykának dísz-
leteit. 

A Pesti asszony díszletei azt jelentik a 
magyar színházi életben, hogy Budapest 
szinház-iparmüvészete egy előkelő fórummal 
lett gazdagabb. A Renaissance attól a nap-
tól kezdve, hogy első darabját a közönség 
elé adta, azonnal tekintély lett a színpadi 
kultura terén és pár hetes színház létére 

iramot diktál az összes pesti színházaknak. 
És mintahogy a magyar közmondás szerint 
az ostor a végén csattan, éppen ugy annak 
a névsornak a végén, amelyet a Barna Ká-
roly páratlan stílusa és gavallériája, Harsányi 
Zsolt előkelő ízlésű egyénisége, Góth Sándor 
tévedhetetlen színházi kulturája adnak, point 
gyanánt csattan a Ferenczi Sándor ragyogóan 
tehetséges és meglepő művészi készsége. 

A Pesti asszony három díszlete ma beszéd 
tárgya egész Budapesten. Igy kell elindulni 
egy színháznak, amely a hivatott és maga-
san szárnyaló költő müvét pazar gavallériá-
val öltözteti a legméltóbb köntösbe- Ferenczi 
Sándor egészen fiatal ember még, alig van 
tul a kamasz éveken, — de a magyar szín-
padi művészetben a Pesti asszony premierje 
óta számbaveendő és irányító súlyt jelent. 

Autogramm-délelőtt 
A mult hétről elmaradt autogramm-

délelőttöt vasárnap, május 1-én tartjuk 
meg a Színházi Elet boltjában. 

A Renaissance szinház újdonságának 
két illusztris főszereplője: 

Góthné Kertész Ella és 
Góth Sándor 

fog autogrammot adni. Az autogramm-
délelőtt pontosan féltizenkét órakor kez-
dődik. 

ERÉNYCSŐSZ 
Mivel Buda B u d a p e s t e n 
Hz e rkö lcsök őse, 
Keltett is, h o g y végre legyen 
Egy jó »Érénycsőszo-e. 

BUFTI 

„A Pesti asszony" Il-ik felvonásának színpada (Röckel felvétele) 



26 SZÍNHÁZI ËLET 

Mészáros Giza 
bécsi bravúrja 

Bécs, április 23 

A Renaissance-Bühne környékén mostaná-
ban a legérdekesebb magyar társaság ad 
találkozót Mészáros Giza tiszteletére, akit a 
bécsi közönség és a bécsi kritika tetszésének 
jeleivel halmoz el. Mészáros Giza Garrick-
Vajdának „Szerelem vásárá"-ban lép föl, 
amely itt tudvalevőleg Geständniss néven 
aratja sorozatos sikereit. 

A Geständniss, amely Molnár Ferenc 
„Ördög"-e után december óta egyfolytában 
van a műsoron, női főszerepében ötvenes 
szériánként más start foglalkoztat. Egytől 
ötvenig Maria Fein, a hires Reinhardt-szinész-
nő, ötventől százig Gita Staub játszotta, aki 
most az Ördög fő női szerepét kreálja Ber-
linben. Száztól százötvenig uj női szenzá-
cióról kellett gondoskodni. Róbert Jenő. a 
Renaissance-Bühne népszerű társdirektora, 
(tudvalevőleg Harry Waldennel együtt igaz-
gatja a Renaissance-ot) Mészáros Gizára 
gondolt, április elsején megállapodott vele 
azzal, hogy két hét alatt meg kell csinálni 
a szerepet. Mészáros Giza vállalkozott, bár 
soha német színpadon nem lépett föl és 
soha németül nem játszott. Elment tanulni 
— Pestre. Oíthon Harsányi Rezsőnével egy 
hét alatt megtanulta a szerepet, megcsinál-
tatta a ruháit és hetedikén mér Bécsben 
volt, hogy a tizennegyedikére kitűzött első 
föllépés próbáit megtarthassa. 

Hétfőtől csütörtökig három próbát tartottak. 
A harmadik próbán Geyer dramaturg-igaz-
gató és Harry Waiden megtapsolták Gizát. 
Ugyanaznap este Geyer autón száguldott 
Mészáros Gizéért. A Kneidínger nevű bécsi 
színésznő, aki elsejétől tizennegyedikéig a 
szerep eljátszására vállalkozott, lemondta az 
előadást. Giza habozás nélkül beugrott. 

A szerepváltozást kis vörös cédulák tudatták 
a közönséggel. Nagy meglepetés volt : a ma-
gyar művésznő egy csapásra meghódította 
a közönség szivét. 

Ilyen kedvező ómen után nem csodálatos, 
ha a tizennegyedikén megtarlott premier 
óriási sikert hozott Mészáros Gizénak. Elő-
adás után — melyről az összes bécsi lopok 
a legnagyobb elismeréssel emlékeztek meg, 
nagy bankett volt a Grand Hotelben, amelyen 
Fedák, Rultkay, Szép Ernő, Korda Sándor, 
Herceg Géza, Geyer, Róbert Jenő, Nagy 
Kamilla, Kardos Dumi vettek részt és még 
sokan a legjobb bécsi művésztársaságból 
Másnap a lapok a legjobb kritikái hozták 
Mészáros Giza szerepléséről. Itt adok egy 
párat mutatóba: 

A Nette Freie Presse pénteki estilapja 
. . . Nagyszerű színpadi jelenség, a nagy je-
lenetekben utolérhetetlen színészi biztonság-
gal játszik. Lebilincselő, nagy talentum, öröm 
vele megismerkedni. 

8 Uhr Blatt : Reméljük, a művésznő más 
szerepekben is bebizonyítja, hogy nagyszerű 
ötlet volt átlépni német színpadra. 

Neues Wiener Journal: Zseniális és gyö-
nyörű színésznő. Külön pikantéria csöpp 
magyar akcentusu német beszéde. Alakítása 
a legnagyobbikra emlékeztet. Ilyen főszerep-
lővel a Geständniss ujabb száz előadásra 
tarthat számot. 

N. W. Tagblatt : . . . Egészen speciális je-
lenség, izgató, érdekes szipadi látvány. Cso-
daszép orgánum. 

Wiener Allgemeine Zeitung : Laviniának 
erősen egyéni játékra fektetett szerepét a 
Geständniss-ben Mészáros Giza játsszotta, a 
budapesti Belvárosi Sszinház művésznője. Mé 
száros Giza még sohasem játszott német kö-
zönség előtt, német nyelven. Annál csodálato-
sabb tehát nagyszerű alakítása, amely az itt-ott 
kicsendülő idegen akcentus által még nyer 

Mapi t la ts t t : 1890. évben. FELEKY KAROLY Kábele in: FELEKY Newyork 
színházi vállalatai 

Palace Theatre Building, New-york 
Magyar színműveket, opere t teke t szinrehoz, d ráma i «s zene i kitűnő-
ségeket Amer ikában és Kanadában. Színmüveket vess és elhelyez. 
Megszerzi amer ika i d a r a b o k előadási jogét Magyarország terü le tére . 
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is pikantériában és eredetis* gben. Mészáros 
Giza mindenesetre egyéni ós finom művész-
nő aki a hatásos darab drámaian mozgal-
mas jeleneteit igazi virtuozitással uralja. 
Pompás játéka, amely tetszésvihart váltott 
ki, hatásosan támogatták csodaszép toileltjei, 
amelyeket a művésznő Ízlésesen alkalmazott 
a darab helyzeteihez. 

Így ír a bécsi kritika a mi Mészáros Gi-
zánkról, akiről már az első színházi szójáté-
kot is megcsinálták a bécsi magyar színház-
rajongók. Azt mondják ugyanis, hogy a 
Renaissance-ot Renaissance-Bühnének hívják. 
De ha a Gairick-Vajda darab megéri a két-
századik előadást, sőt azon is túlmegy, akkor 
az már Mészáros bűne lesz. Sz.-i 

A kék monokli 
A kék monokli nemsokára feiíünik Buda-

pest színházi életében. És mintha csak a 
legendás kék gyémánt, a bűvös, babonás 
erejű drágakő szegény rokona volna, annyi 
zűrzavart és felfordulást okoz majd, olyan 
bohókás helyzeteket, annyira mulatságos je-
leneteket idéz elő, hogy az elképedt közönség 
számára nem marad más hátra, mint ne-
velni, nevetni és nevetni . . . A kék monokli 
a Szerencsetánc, a Városi Szinnáz legköze-
lebbi operettjének egyik mindenesetre szerény, 
csöndes, de nagyon fontos szereplője. Az 
Alhambra mulatóban találkozunk vele. A kis 
Bierbach gróf szemén ül, azzal a rendel-
tetéssel, hogy ismertetőjelül szolgáljon, ha 
belép Lici kisasszony, akitől a gróf az összes 
lapokban elhelyezett hirdetések utján kért 
lehetőséget a tisztességes ismeretségre. A vi-
rágkorzón látta meg Licit és azóta őrülten 
szerelmes belé. Szóval a kék monokli, mint 
az újságokban közölt ismertetőjel, ott csillog 
büszkén Bierbach gróf szemén, amíg csak 
Desirée, a gróf kis barátnője, nemes egysze-
rűséggel szólva, le nem pofozza onnan. És 
szelid kedvében letépi a gróf gallérját, ie-
szeggatja a nyakkendőjét, ugy, hogy az 
kénytelen menekülni és a találkozásból nem 
lesz semmi. Azaz hogy . . . a kék monokli 
ott marad a csatatéren és felszedi az éjsza-
kának egy frakkos lovagja, aki a nappal 
józan óráiban borbélylegény valamelyik kül-
telki műhelyben. És őt nézik nagyúrnak, 
grófnak. Méltó inasra tesz szert a furfangos 

Plützerbaa, aki az Alhambra jegyszedője és 
csavarteszü fickó. És most kezdődik a bo-
nyodalom. De micsoda bonyodalom ! Az 
operett szövege irodalmi és finom, emellett 
azonban csupa fékleien jókedv, bolondos 
móka. Magyar Erzsi játssza a primadonna 
szerepet. Halmi Tibor a grófot, Desiréet 
Tisza Karola játsza. Az úrhatnám borbély-
legényt Sziklai József, az operett mesteri 
táncainak betanítója alakítja. Táncolni bi-
zony csodásan tud és szívesebben is foglal-
kozik vele, mint a borotválással, mert hi-
szen a harmadik felvonásban ~ a műhelyébe 
tévedt Mutzen bar her kalapgyérosí sem sze-
mélyesen szolgálja ki, noha azt Solymossy 
Sándor személyesiti. Elienkezöifg rábízza a 
szerencsétlent Platzerra, aki ördöngösen vi-
dám szive mélyén bosszút forrai Mutzen-
bacher elien és ugy borotválja meg. ahogyan 
csak bosszuszomjas jegyszedők tudnak bo-
rotválni, akiket ráadásul Sarkadi Aladár 
játszik- Bécsben ennek a jelenetnek leírha-
tatlan hatása volt. az operett történetében 
olyan sierepet fog betölteni, mint az operá-
kéban a Szevillai borbély hires borotválko-
zása. Május másodikéig még gyö-
nyörködhetik a közönség Kosáry Emmyben. 
tapsolhat Király Ernőnek. Az Ezüst sirály 
azonban nem széli el velük, az uj főszerep 
'ők, Járay és Karácsonyi Ily, megfogják a 
szárnyét kétfelől, hogy a Városi Színházban 
tartsák még jó ideig. 

Kényelmes, jó 
szabá&uak a THERfifM FŰZŰ! 

THERAP1A Budapest, VI., Nagymezö-utoa 14. 
Sïerecsen-Utca Sarok (Hygenikus cikkek) 

B r i l i i ó n s t 
aranyat, ezüstöt, platinát és 
ékszert iegmsgasabb 
napi árban v s s i e k 

SINGER J., Egyetem-utca II. Telefon 124-21. 
S 

H n l m i f n r i w r r n H i ondulációval. manikür, szépség-
n u i y y i u u r u u u i ápolás és archojszálak eltávolítása 
legradikálisabb módszerrel. Mérsékelt árban elsőrangú 
munka. — Taniiványok teljes kiképzésié felvétetnek 
S Z Á N T Ó N É BUDAPEST, HORN EDE-UTCA 12. SZ 

Telefonon is magreníleihets 

AZ UJSÁG-< 
Telefonszámok! Jôr.sef 16.26. József I3«3i 
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Ulaxás a földi Körül — a Royal Orfeumban 
Gazdag és parádés lesz a Royal Orfeum 

tavaszi műsora. Akik látták ezt a műsort a 
főpróbán, azt mondják, hogy a májusi Pro-
gramm túltesz még a mult havin is, melyen 
padig olyan attrakció szerepelt, mint a Zül-
lötten klubja" cimü grandiózus amerikai 
szkecs. Operett, prózai darab, táncok, dalok, 
világhírű artistaszámok váltakoznak oz uj 
műsoron. Csak nagy vázlatokban ismertet-
jük itt a májusi programmot. 

Mindenekelőtt Török Rezső „Utazás a 
föld körül" cimü parasztkomédiájáról kell 
szólanunk. Vidám, ötletes ez a kis komédia, 
melyet sok dal és tánc tarkit. Egy jómódú, 
pesti ügyvédről szól, aki ráunt Pestre, a 
porra, füstre, a Körút körülkalitkázott, cse-
nevész fácskáira, vidékre vágyik, zöld me-
zőkre, erdőkre. És ami még több mezőnél, 
erdőnél, valami falusi kislány lesimitolt fri-
zuráját szeretné simogatni, rnert megcsö-
mörlött a pesti éjszakák loknis, dekoltált, 
agyonfestett tündéreitől. Elhatározza, hogy 
itt hagyja a fővárost és birtokot vásárol vi-
déken. És ezzel itt hagyja a pesti nőket is, 
falun választ magának élettársat. A rajongó 
pesti ügyvéd megkezdi utazását .a föld 
körül." Vidám és kacagtató bonyodalmak 
után ébred rá szegény arra, hogy nem vet-
heti le az ember máról holnapra a pesti 
mázt, erkölcsöt, szokásokat, a falusi lányt 
pedig csak falusi legény teheti boldoggá. A 
falu és a város ha politikában végre együtt 
is tudnak érteni, a szerelemben sohasem 
fognak- Mihályi Lici, Dezsőffy László, Gyenis 
Ede, Forgács és Iványi játsszak az ötletes 
parasztkomédia főbb szerepeit. 

Másik főszáma a műsornak egy pikáns és 
hallatlanul mulatságos kis francia oporett, a 
„Segítség". Egy szerelmes komornyikról s 
egy még szerelmesebb komornáról szól a 
darab. Nem ösmerik egymást, csak a „távol-
ból" esküdnek örök hűséget s akarnak meg-
halni egymásért. Egy álarcosbál előkészüle-
teinél aVad össze véletlenül a két szerelmes. 
Nem ösmerik fel egymást, a komornyik az 
álarcosbálon feliépő hires énekesnőnek nézi 
a komornát, mig a leány veszedelmes be-
törőnek vagy gyilkosnak nézi a komornyikot. 
Izgalmas jelenetek következnek, egyik pilla-
natban megdermed a néző a rémülettől, má-
sik pillanaiban afvonkacagja magát. A két 

végzet között perdül a darab a kibontako-
zásig, mely alkalomból a lány és a férfi 
összebontakoznak. A komornát Sándor Stefi 
játssza, a komornikot Falus Imre. 

Naey sikere lesz az „őnagysága tán-
cosai" cimü tánctercettnek, melyet Elek y 
Anny két uj partnerrel táncol ; Haraszthy-
val és Gáchcsal. 

A műsor artistaszámai, mind európai hirü 
szenzációk. Sovereign a diaboló király. Re-
marc és Rilay páratlanul érdekes misztikus 
jelenete, Elsa Orella társa a világ leghí-
resebb sodronykötél táncosai, Dtry holált-
megvető mutatványa — főbb számai az ar-
tista résznek. És nem szabad megfeledkezni 
Germandre Risac kisasszonyról, aki ösmert 
budapesti társaságbeli úrilány s aki külföldi 
turnéja előtt a Royal Orfeumban mutatkozik 
be a közönségnek. 

Solti Hermin és Virág, az Orfeum két 
kedvence uj Weiner-dalokat fognak éne-
kelni. 

Ezekután a számok után könnyű sikert 
jósolni a Royal Orfeum májusi műsorának-

SEBES IYÉNIÁDA. A Se-
bestyén- iegendakörhöz egy 
ujabb adalékot kaptunk. 
Pár évvel ezelőtt, amikor 
még Sebestyén temesvári 

direktor volt, éjszaka kigyulladt a szín-
ház. Sebestyén a színházban lakott és 
történetesen otthon volt, sőt aludt. 

A színházi porlás lélekszakadva rohant 
hozzá és dörömbölni kezdett a lakása 
ajtaján. 

— Sebestyén ur, Sebestyén ur, iessék 
azonnal fölkelni ! 

— No,mi baj? — kérdezte Sibesiyén. 
— Kigyulladt a színházi 

. A budaiak direktora a világ legfleyma-
tikusabb hangon csak ennyit mondoit : 

— Np és ezéit kelt föl engem ? 

D'Orsay, Roger-Gallet 
Coty, Houbiganl, FARFOMOK 

és kozmetikai különlegességek 
KOSZTELITZ KÁLMÁN. V., Üorottya-a. 12. 
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Beöthy László, aki a közgyűlésen a Buda-
pesti Színigazgatók Szövetségét képviselte, 
magas szárnyalású beszédben telte szóvá 
azokat a méltatlan vádakat, amelyeit a sziné-

Az Országos Sz inészegyesü l e í k ö z g y ű l é s e 
Hat esztendei kényszerű szünet után most 

tartotta meg az Országos Szinészegyesület 
első rendes küzg> ülését. Ez a közgyűlés 
egyszersmind jubileumi ünnepség is volt, az 
Egyesület fennállásának ötvenedik évfor-
dulója alkalmából. A vidéki színészek kép-
viselői nagy számban jöttek fel a közgyű-
lésre — sajnos, nem annyian, mint a régebbi 
években, mert a társulatoknak több mint a 
fele megszállott területeken működik• így is, 
mintegy ötven kiküldött képviselő foglalt 
erélyesen és önérzetesen állást Szabó Dezső 
ismeretes támadásával szemben. 

Amig az évente összeüllő szinészparlament 
nem tudott intézkedni a színészek ügyeinek 
rendezésérői, addig Szilágyi Vilmos tejlhatal-
mulag vezette az Egyesületet, Most be-

V T j ö ' 
A titkári jelentés 

(Szigethy rajza) 

szet egyetemét érték. Szabó Dezsőtámadásának 
kel lő formájú és értékű visszautasítására Beöthy 
László vezetésével bizottságot választottak. 

Almássy Endre beszél 
(Szigethy rajza) 

számolt eddigi : üködésének eredményéről, 
amelyet a közgyűlés teljes jóváhagyással és 
elismeréssel fogadott. A tanácskozások elnö-
kéül Sebestyén Gézét választották, aki emel-
kedett beszédben vázolta a színészek mai 
helyzetét Csonkarnagyarországon és különö-
a megszállott területeken, ahol semmiféle 
más munkával össze nem hasonlítható ha-
zafias missziót teljesítenek Ezek a színészek 
ma az egyetlen képviselői a magyar kultú-
rának az elrabolt országrészeknek, akik éb-
ren tartják az élő magyar testvéreink lelké-
ben a hazafiaság és remény tüzét. 

A közgyűlés megválasztott^ a fővárosi és 
vidéki tanácsosokat, akik azután saját kebe-
lükből egyhangúlag ez Egyesület e'nöki szé-
kébe emelték Szilágyi Vilmost, mig alelnö-
köknek jzintén egyhangúlag Sebestyén Gézát 
és Vágó Bélét választották meg. 

TALÁLKA A FERENCVÁ-
ROSBAN. A zeneszerző, aki-
ről itt szó van, nem annyira 
zenéiről hires, mint arról, 
hogy szívesen használja fel 
szerzeményeiben egves világ-

hírű muzsikusok dallamait. Mindennek da-
cára mégis népszerű, különösen ifjú midinet-
tek és masamódok rajonganak érte. Ennek 
a rajongásnak köszönheti, hogy a minap 
rózsaszínű levélkéi kapott, melyben egy 
„ábrándos bakfis" randevúra hívja — a leg-
sötétebb Ferencvárosba. A zeneszerző pon-
tosan megjelenik a randevún, este kilenc 
órakor. Rémes helyen volt a randevú. Sehol 
nem égett egy árva lámpa sem, ház is alig 
volt a környéken. A zeneszerzőt a frász törte 
a félelemtől. Egyszer csak lépéseket hall. 
Gyorsan kinyitotta zsebkését, az egyetlen 
fegyvert, ami nála volt, és megnyomta zseb-
villanylámpájának gombját. A lámpavilágánál 
egy ösmerős hírlapírót pillantott meg. 

— Mi az ? — kiáltott fel a hírlapíró — tol-
vajlámpával jársz a Ferencvárosban ? Hét 
mo t ide jársz zenét szerezni? 

A zeneszerző előbb beleakarta döfni az 
újságíróba a zsebkést, de szerencsére meg-
gondolta a dolgot és elrohant. Nem várta be 
az „ábrándos bakfis"-t sem. 
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Kosztümös kedvencek; 
Pályazatunkat kénytelenek voltunk meg-

hosszabitani, mert napról-napra annyi le-
velet ihoz a posta, hogy nem tudjuk fel-
dolgozni. Egyik munkatársunk egész nap 
a telefonnál ül és felvilágositja a pályázat 
iránt érdeklődőket. Mind arra kérnek ben-
nünket, hogy ne zárjuk le a pályázatot, 
mert még részt akarnak venni azon. 

Ezen a héten nagy erővel tört eiőre a 
Petrovich Szvetiszláv-párt, talán azért, mert 
a mult héten Lukács Pálnak volt többsége. 
A küzdelem legújabb eredményei: 

Petrovich Szvetiszláv fehér uniformisára 
a «Lengyelvér»-ben 40-en szavaztak. Az 
egyik levelet a «IV. osztály irta. Ä levél-
ben arra kérnek bennünket, hogy számítsuk 
ezt negyvenkét szavazatnak, mert atn yian 
vannak az osztályban és nincs elég ide-
jük, hogy mindenki aláirja. Sajnálatunkra 
erről nem vehetünk tudomást, nem mintha 
visszaélésektől félnénk, de clsak azokat a 
szavazatokat vesszük figyelembe, amelyek 
aláírással jönnek. így kérem, lehet száz 
ember nevében is irni. Äkik a «IV. osztályá-
ból aláirtak, g következők: Sári, B.He-
lén, K. Ánci, K. Kató, 21. Lulu, M, Licy, 
V. Mancy, D. Ella, Sz. Janka, S: Mimy, Sz: 
G. Fricike, B. Margit, Sisa Mackó, 71 Eszti, 
és C. Lili. Petrovichra szavaztak még: ''Egy 
16 éves bakfis», «Bakfis 17», Blau Irénke 
III. oszt., «Szveti-imádó» »Rajongó», Lí-
via, «Nagykörúti leány», Krom Ella, Szí-
dón Frici, «Petrovich Szvetiné, szül. Ra-
jongó» (Ezt nem értjük!) «Egy nagy leány», 
Klaniczay E. Böske, /eus, Terike, «Szerel-
mes leány»r «Egy fiatal asszony», «Peti», 
Sz. I. «Petrovich-rajongó», «Egy ideális; 
kislány», Janekné Bánky Lola, P. Manci, 
S. Rózsi, N. Gizi, és V. Rózsi. 

Kaptunk egy francia nyelvű levelet is, 
amelyben a pályázó, «Trois jeunes pari 
siens», azt Írja, hogy nemrég jött Páris-i 
ból és lefordították neki a pályázatunkat 
és azt annyira kedvesnek, ötletesnek, fran-
ciásan finomnak találta, hogyi ő is részt vesz 
benne. Szavazatát Péchy ruhájára adja, 
a «Szép Heléna» III. felvonásából. 

Nagy és erös tábor szállt sikra Kosáry 

Emmy lobogója alatt. 33 szavazat érkezett 
az «Ezüstsirály» ruháira. Ä szavazók: Ka-
milla, Livia, «B. Kosáry Emmy-rajongó», 
Königsberg Béla, Drechsler Valéria. Izsák 
Magda, Kurzweil József né, Drechsler Ilon-
ka, Rubel Alfréd, «Büszke asszony», De-
utsch Lajos, Bacle Emil, Kurzweil György, 
Szende Dániel, Kurzweil József, «Az egyik», 
«A másik», Marinéni, Béla, Kadora Károly-
né, Tommy, Pándy, Boross Károly, Spitz 
Ilus, Petike, «Gimnázista», Wilhcim Ló-
dy. Eredi, Janka, Ilonka, B. Sándor, «Egy 
menyasszony», és báró Baratta Frédi. 

Öt szavazatot kapott Törzs Jenő fehér 
egyenruhája a «Sasfiók»-ból. Rá szava-
zott Spitz Erzsi, Spitz Ilus, Vághy Henri-
ette, Király Éva és Klárika. 

Négy szavazó állt sikra Lukács Pál ér-
dekében. A jiétjy szavazat a «Névtelen 
vár» huszár uniformisa mellett dönt. S. 
Rózsi, V. Rózsi, N. Gizi és P. Manci: 

Király Ernőre, Sziklay Józsefre, Magyar 
Erzsire, Kerényi Gabira és Dömötör Ilonára 
ad le egy szavazatot Klárika. 

Lóth IIa is két szavazatot kapott. Az 
egyiket Klaniczay E. Böske adta a «He-
gyek alján» ruhájára, a másikat Livia az 
«V. osztály» bakfis ruhájára. 

Npgy tábor száll sikra llosvay Rózsi 
érdekében. Kis társaságban mindenki le-
szavazott «kosztümös kedvencére» és hu-
szonhathat szavazó közül 24-en Uosvayra 
szavaztak. Egy Kosáry Emmire és egy Ötvös 
Gittái a. A társaság leszavazott a férfi ked-
vencekre is. Ennek az eredménye: D' Ar rigó 
Cornélra 8-an, Galet ta Ferencre 5-en, Szik-
lay Józsefre 4-en, Király Ernőre 1, Huszár 
Károlyra 1, Rátkai Mártonra 2, Törzs Je-
nőre 3, Nádor Jenőre 1, Odry Árpádra 1. 
A levél igy volt aláírva: «a választmányi 
tagok nevében: Jancsck Olga, Haimos Sz., 
Szécsi, László és L. M.» 

llosvayra szavaztak még «Pesti színházba 
járó», I. Oly, K- László, «/. R.-rajongó) 

Törzs Jenő hi vei sem maradtak el, de 
uoulátszÍA már ldfaradtak egy kicsit a ver-
senyben. E héten 4 szavazatot kapott a 
«Scsfók* fehér egyemuhájára. (S. E., Gró-
man Józsa, Kiss Kátoly, és R. Imre). 
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Lótli Iiára szintén 4-en szavaztak. Az 
«V. osztóig»- bakfis ruhájára Gróman Jó-i 
zsa, Kiss Károly és R. Imre. A «Tizenne-
gyedik» autó kosztümjére M. Stefike. 

Hárman szavaztak Bujda Jucira is. M. 
Sit/ikc, Hatházy IIa és Gróman Józsa. 

Négy színésznő kosztümös kedvence G ro-
marin Józsónak. Kosáry Emmi az «Eziistsi-
rály» zöld estélyi ruhájában, Magyar Erzsi 
a «Csókosasszony» uniformisában, Péchy 
Erzsi az «Ottenbach» tüll ruhájában és 
H o nth y Hanna a «Szilveszter» rózsaszínű 
kosztümjében és a «Nebánts virág» drapp 
köpenyében. 

P. Terika és Katóka Király Ernő tenge-
részruhájára szavaznak az «Ezűstsirály»-ban. 
R. Imre Titkos Ilonára és Petheö Attilára 
szavaz a «Buta ember» ruháiban. Ugyan-
csak R. Imre szavaz D'Arrigó Corné'ra is a 
«Bucsukeringö»-beli uniormisában. 

Sikerült még lapzárta előtt befutni a 
következő pályázatoknak: 

P Piri kosztümös kedvence Torzs Jenő 
abban a fehér tengerészruhában, amelyet a 
Colosseum «Partraszállás» cimü darabjá-
ban viselt. P. Piri szerint «nincs is igazság 
akkor a főidőn ha a pályázaton nem Törzs 
Jenő nyeri el az első dijat*. 

M. At unka budai kedvenccel pályázik. A 
kedvenc Albert Erzsi, aki «mint Gábor-
diák akár az egész világot meghódíthatná, 
ha akarná.» 

Strumpf Irénkének viszont Törzs Jenő tet-
szik legjobban, még pedig a «Szókimon-
dó asszonyság» Napoleon szerepében. 

Puchs Eleonóra már nem ilyen állhatatos. 
Nyolc hölgyet sorol fel kosztümös kedvenc-
nek. A nyolc hölgy: Góthné Kertész Ella 
(Fedora). Szebeni Margit (Debrecenbe ké-
ne menni) Petráss Sári (Bucsukeringő), 
Tisza Karola (Ezüstsirály), Dömötör Ilona 
(Szerelem királya ), Honthy Hanna (minden-
ben), Szilágyi Rózsi és Titkos Ilona (Buta 
ember). 

Ax uiólsó szimfónia 
Mindig színházi esemény a Fővárosi Or-

feum tavaszi revüjének a bemutatója. Már 
hozzá szokott a publikum, hogy ezek a re-
vük a színpad technika legcsodálatosabb újí-
tásait adják, boszorkányosan ügyes trükkö-
ket, s amellett sok zenét, muzsikát, táncot. 
Az idei revü, melynek »Az utolsó szimfónia" 
cimmel most elsején lesz a bemutatója, 
trükkökkel és meglepetésekkel túlszárnyalja 
a Fővárosi Orfeum eddigi hires revüit is. 
Kövessy Albert irta, „Az utolsó szimfónia" 
szövegét, a zeneszámok szerzője Hetényi 
Heidelberg Albert. S harmadik szerzőtárs-
nak méltón sorakozik melléjük Krättke Al-
bert, a Fővárosi Orfeum derék szinpadfelü-
gyelője, aki a revü rengeteg technikai csodá-
ját bravúrosan oldotta meg, A sok megle-
petés és csoda között különösen frappirozni 
fogja a publikumot egy repülőgép lezuha-
nása és a Troui tűzhányó kitöre'se. A re-
pülőgépről ejtőernyővel ereszkednek majd le 
a színészek. Színpompás és félelmeies lát-
vány lesz a tűzhányó kitörése. Lávatömegek, 
hatalmas kövek, tűztenger ömlik a Monie 
Trouiból. A díszletek is nagyszerűek. Külö-
nösen szép less New-York látképe a Szabad-
ságszoborral. A revü meséje izgalmas és 
mindvégig érdekes. Kövessy Albertnek egyik 
legsikerültebb munkája. Hetényi Heidelberg 
muzsikájáról is csak a legjobbat lehet mon-
dani. „Az utolsó szimfóniá"-ban a Fővárosi 
Orfeum teljes társulata fellép, az élén Antal 
Erzsivel, Ferenczyvel, Szigethyvel, Perémivél 
Novákkal 

A műsor artista-része is elsőrangú. Creton 
kutyaszinhéza negyvenöt kutyaszereplővel, 
The Hoviugs az excentrikus pékek, Crema 
Elvira kötéltáncosnő, a hires Cremo-család 
tegja, a Mercedes duett az Operaházból, s 
sok más szám teszi még elsőrendűvé a Fő-
városi Orfeum májusi műsorát. A mult havi 
nagy műsornak nem merad mögötte a mostani. 

O l c s ó b b l e t t a ß a n g s ^ r ! 

T E U N n F i l l G 

Zene-palotájában 
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H A I D E 
Vígjáték egy felvonásban, irta : HARSÁNYI ZS0L1 

Szinrekerült a Renaissance-Szinházban a következő szereposztásban : 
A pénztáros Földes 
A rablógyilkos . . . Virányi Sándor (Folytatás) 
A táncosnő Posner Magda 

A pénztáros: (kitör) Nem birom! Nem 
bírom ki azzal a bestiával. Hát veled él! 
flz igazi csókja a tiéd! (a kezébe temeti 
az arcát) Nem birom. Meg kell halni, meg 
kell halni. 

A rablógyilkos: Gyerek vagy. Én nem azt 
mondtam, hogy a szeretőm, hanem, hogy 
a feleségem. Viszonyom nekem nincs vele. 

A pénztáros: Nincs? (rábámul) Igazán 
nincs? Becsületszavadra? 

A rablógyilkos: (szolgálatkészen) Kérlek. 
Becsületszavamra. Sőt, többet mondok ne-
ked: az a nő téged soha meg nem csalt. 

A pénztáros: (nagyon izgatott) De hát 
te... a hozzá való... izé... a ti összekötteté-
setek milyen? Ej, az egészet nem hiszem. 
Nem igaz. 

A rablógyilkos: Voltál már a lakásán? 
A pénztáros: Soha. Nem engedi. Neki 

van kulcsa az én lakásomhoz. 
A rablógyilkos: Na látod. Mert velem 

lakik. De ugy élünk, mint a testvérek. 
Csak éppen összeadjuk a keresetet. Még 
Oroszországban állottunk össze. 

A pénztáros: Ez megdöbbentő. És mondd 
kérlek, nincs valaki más, valaki harmadik? 
flki rajtunk kivül.. 

A rablógyilkos: Ugyan eredj. Mondom, 
hogy nem csalt meg. Hiszen ez egy hideg 
érzéketlen bestia. Csak téged főz a pénzed 
miatt, mert rájött, hogy te őt voltaképpen 
utálod, de ha féltékennyé lesz, akko,r a keze 
között vagy. Te pedig beugrasz a legnai-
vabb rablótörténeleknek. 

A pénztáros: Rá vocem: rabló. Ugye nem 
veszed rossz néven. Tudja ő, hogy te egy... 
hogy te mivel foglalkozol? 

>1 rablógyilkos, (sóhajt) Persze, hogy tud-
ja. De éppen ezt akarja. Maga mellett akar 
tartani. 

A pénztáros: (hirtelen rémülettel) Sze-
rét? 

A rablógyilkos: Ö, dehogy. Neki ez pasz-
szió. Élvezi, hogy szerencsétlenné tesz és 
a ma-kában tart egy embert. Ha egy olyan 
kis állást kapnék, mint a kis ujjam, már 
rég otthagytam volna. De állás? Most? Ott 
kell maradnom a szép zsebtolvajpályán. Mi-
vel pedig kitartani nem hagyon magam tőle, 
dolgcznom is kell, hogy a háztartásban 
a magam részét fizessem. 

A pénztáros: Szóval én csak egy balek 
vagyok és egyáltalán szamárság, ha félté-
keny vagyok? 

A rablógyilkos: R legnagyobb mértékben. 
Szervusz, (isznak, rögtön tölt) Sőt ha jól 
csalódom, ez a dolog a kimagyarázással el 
is mult nálad, mi? Rz előbb azt mondtad, 
hogy csak a féltékenység tart mellette és 
különben szivedből utálod. Ha van egy ci-
garettád, fordulj hozzám bizalommal. 

A pénztáros: (megkínálja) Parancsolj, 
öregem. 

A rablógyilkos: Szóval most meg vagy 
gyógyulva. Most már tisztán láthatod és 
én, aki tisztességes úriember vagyok, a 
lovagias becsületszavamat adhatom rá, hogg 
az a nő egy közönséges kis ravasz nyárs-
polgári uzsorás nő. Kell egy ilyen nö ne-
ked? 

A pénztáros: (kezet nyújt) Köszönöm, 
(meleg kézfogás) Soha többet eszembe se 
fog jutni. Holnap küldök neki valami vég-
kielégítési összeget. 

A rablógyilkos: Na látod. Amilyen ked-
ves, jó fiu vagy, igazán nagy kár lett volna 
érted, (felkel) Hát én most megyek. R re-
volverre hálistennek nincs szükséged, azt 
a biztonság okáért magammal is wszem. Én 
ezzel a pénzzel most rögtön elutazom. Ha 
valaha eszedbe jutok, akkor ugy gondolj 
rám, mint egy jobb sorsra érdemes, meleg, 
jó fiúra, aki őszinte és meleg barátságot 
érez irántad, (veszi a táskát) Szervusz. 

U > 9 1 0 4 7 9 1 1 hölgyek arcáról, karjáról végleg kiirtja felelősséggel P o l l á k 
S a r o ! l a Andrássy-ut 38. I. „ M i r a d e " hajeltávolitószer szét-

- küldése utasítással. S z é p s é g á p o l á s . Szemölcsirtás. Hám-
lasztókurák. Hajfestékek. Szépségápolószerek. 
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A pénztáros: Bocsáss meg, de izé... hogy 
is mondjam.., egy kis baj van. 

A rablógyilkos: Mi az? Mi a baj? 
A pénztáros: Ne haragudj, de izé... a re-

volverre mégis csak szükségem lesz. Légy 
olyan kedves, add vissza. 

A rablógyilkos: Ä revolver? Minek neked 
ezek után a revolver? 

A pénztáros: Ha elviszed a pénzt, ak-
kor én egr sikkasztó vagyok. Senki el nem 
hiszi nekem azt a mesét, hogy a pénzt el-
rabolták tőlem. Feljelentés, vizsgálati fog-
ság, slus.sz, vége az életemnek. 

A rablógyilkos: Ugyan. Dehogy vége. 
Majd megkötözlek, felpeckelem a szádat, 
vagy valami ilyen. Majd akkor elhiszik. 

A pénztáros: Fenét hiszik. Én már távi-
ratoztam a vezérigazgatónak, hogy én meg-
haltam, ce a pénz megvan. Erre én élek, 
és a pénz nincs meg? Lásd be, hogy ez 
nem megy Nem, nem, add csak vissza a 
revolver!. 

A rablógyilkos: Szó sincs róla. Hogy 
gondolsz olyat? Hogy engedhetnék egy 
ilyen kedves, kitűnő embert belerohanni 
az oktalan halálba? Ki van zárva, sőt, 
hogy felégessem a hidat magam mögött, 
ezennel kijelentem becsületszavamra, hogy 
nem adom vissza a revolvert. 

A pénztáros: De visszaadod. Muszáj. 
A rablógyilkos: (hidegen) Bocsáss meg, 

nem adtam okot arra, hogy a becsület-
szavamba kételkedj. 

A pénztáros: Igaz. Ne haragudj. De ak-
kor erkölcsi kötelességed, hogy te lőjj 
agyon. Ha egy kis humánus érzés van ben-
ned, megteszed. 

A rablógyilkos: Én? Aki még a csirkét 
is sajnálom, ha leölik? flki megsiratja a ku-
tyát, ha a pecér befogja? Äki elájulok, ha 
megvágom az ujjam, és vért látok? Meg 
vagy őrülve. Szervusz, (indul) 

A pénztáros: (lefogja) Ne bolondozz, na! 
Nagyon kérlek, lőjj le. 

A rablógyilkos: Mondom : meg vagy örül-
ve. (megy az ablak fel) 

A pénztáros: Nézd, ugy összebarátkoztunk 
ez alatt a rövid idő alatt. Mint jóbarátomat 
kérlek erre a baráti szívességre: lőjj le! 

A rablógyilkos: Ne szekírozz, mert meg-
haragszom. (lerázza) Szervusz. 

A pénztáros: Egyszer kérek tőled szíves-
séget és azt se leszed meg? 

A rablógyilkos: Na, elég volt, ne mér-
gesíts. (már az ablaknál van) 

A pénztáros: Elmégy? Helyes. Nem adod 
a revolvert? Helyes. Ä te becsületszavadra 
én is egy becsületszóval felelek: ezennel 
becsületszavamra kijelentem, hogy ha el-
mégy innen, felakasztom magam. 

A rablógyilkos: (megretten) Mi? 
A pénztáros: Csak eredj. Vidd a pénzt. 
A rablógyilkos: Na, ne izélj. 
A pénztáros: Lőjj le. (az asztalra csap) 

Mégis csak hallatlan, milyen barátai van-
nak az embernek. Elvégre vagy rablógyil-
kos vagy, vagy pedig nem. Ha igen, tes-
sék lelőni. 

A rablógyilkos: (gondolkozik) Kellemet-
len" szituáció. Most kénytelen vagyok itt-
ha&yni a pénzt, (gondolkozik, vállat von, 
leteszi a táskát) Itt a pénz. Itt van hiány-
talanul mind a kétszázezer korona. Äzaz 
pardon. Hiányzik belőle husz korona, (a 
fejére csap) Ilyet még nem ettem. Ezt most 
kénytelen vagyok a magaméból pótolni. (Ki-
veszi a bőrtárcáját, kivesz belőle egy ban-
kót, beleteszi a táskába. Tessék, (kissé kel-
lemetlenül) Most már mehetek a fenébe. 

A pénztáros: Itt hagyod a pénzt? 
A rablógyilkos: Nemcsak, hogy itt ha-

gyom a pénzt, hanem még rá is fizetek a 
becses egészségedre husz koronát. 
, A pénztáros: Csak ne tégy szemrehányást. 
Minek vágtad el a telefont? 

A rablógyilkos: Na hallod! Kigyógyította-
lak a nőből, visszaadtam a pénzedet, rád-

Elegáns bérautó 
városi &asxnálatra és vidéki túrákra 
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Bérauiófuvaroxólc sxövetleexeie 
VI., Klraiy-utca 112. 
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fizettem húsz koronái és még te beszélsz? 
Neked könnyű. Azt még megmondhatom 
otthon az asszonynak, hogy egy üzlet nem 
sikerült. De, hogy számolok el neki azzal a 
húsz koionával? Minden krajcáromat szá-
moníartja. Rémes nő az barátom, nem isme-
íed te azt a nőt. (hirtelen eszébejut va-
lami) Te, az eléDb valami üres állásról 
beszéltél. 

A pénztáros: Igen. Na? 
A rablógyilkos: (szerényen, habozva) öre-

gen'... nézd... add nekem az az állást. 
A pénztáros: Neked? Te bolond, hogy 

gondolsz olyat. Van neked kereskedelmi 
éicttségid? 

A rablógyilkos: Ohó, nagyon kevésre tak-
sálsz. Én voltam az osztályomban a leg-
jobb érett. 

A pénztáros: (kedvtelve kósolgatja az 
ötieíet) Neked az állást? Óriási. Erre iga-
zán nem gondoltam. 

A rablógyilkos: Mondd és mi fizetés jár 
azzal? 

A pénztáros: Hát az körülbelül rajtam 
fordul meg. Ha beleszólok, lehet négy-
ezer korona. 

A rablógyilkos, (iünődik) Négyezer? "Ha 
itt fogok lakni nálad, akkor elég lesz. 

A pénztáros: (még mindig latolgatja) 
Neked az ál 'ást? 

A ri tlógyilkos: Ne habozz, kérlek, mert 
az egy kicsit sértő. Végre is, ha jól meg-
gondoljuk, megmentettem az életedet. 

A pénztáros: (vállat von) Van valami 
igazad. Csakugyan Miért ne legyen a tiéd 
az az állás? Holnap velem jössz a bank-
ba. A vezérnél nehezen fog menni, mert 

ntked nincs semmiféle papirod, de majd 
kitalálunk valami mesét, (hangos öröm-
mel) Rendben van, tiéd az állás, (meleg 
kézszorítás) 

A rablógyilkos: (ragyogó arccal) És ami 
fő, kinn vagyunk a nőből, (megölelik egy-
mást) És mondd, hányas gallért hordasz? 

A pénztáros: Negyvenest. 
A rablógyilkos: Brávó! Az jó nekem. 
A pénztáros: Hanem te: egy kis baj 

van ám. Én már /táviratoztam a vezér-
igazgatónak, hogy öngyilkos leszek. A fő-
postára telefonon adtam le a táviratot. Ki-
csit kellemetlen lesz, ha a vezér megkapja. 

A rablógyilkos: Persze, persze. És én 
elvágtam a telefont. Tudod mit, itt a sar-
kon van egy kávéház, onnan telefonozok a 
föpostára, hogy az egész egy rossz vicc 
volt, valaki visszaélt a neveddel és hogy 
e táviratot tartsák vissza. Add ide a kapu-
kulcsot. 

A pénztáros. Nem, megyek én is. (kiveszi 
a kulcsot) 

A rablógyilkos: Ki van zárva, (elveszi és 
zsebieleszi a kulcsot) Te csak maradj itt 
és vigyázz a pénzre. Még valami csirkefogó 
bemászik az ablakon. Ezek a közbiztonsági 
állapotok Pesten, na hát egyszer annak a 
főkapitánynak is megmondom a véleménye-
met. (indul. Visszafordul) Te. Milyen em-
ber az a vezérigazgató? 

A pénztáros• Nagyszerűen lehet kezelni, 
csak érteni kell hozzá. Tudod, mulatós em-
ber, és aki a lokálokról, meg a kis nők-
ről tud neki előadni, az a bankban meg 
van csinálva. 

A rablógyilkos: (nevet) Te! Azt fogom 
neki mondani, hogy menjen el a Paradi-
csom-mulatóba, ott van egy nagyszerű mez-
tele;: táncosnő, Haidé néven lép fel török 
papucsba. Jó, mi? 

A pénztáros: (nevet) Nem jó. Az a nő 
még megbuktatja a bankot. 

A rablógyilkos: (kacag) Igazad van. Hát 
én tíz perc múlva itt leszek. Addig készits 
hálóinget, (a keze a kilincsen) Te, az jutott 
eszembe, milyen arcot fog vágni ez a nő, 
ha megtudja, hogy mind a ketten kidobtuk. 
Borzasztó mérges lesz. 

A pénztáros: (jókedvűen legyint) Ne is 
beszéljünk róla. Most már annyira nem ér-
dekel, hogy tőlem akár a vezérigazgató is 



SZÍNHÁZI ÉLET 169 

udvarolhat neki. Soha többet nem is fogom 
látni. 

A rablógyilkos: Helyes. Én se. (ünnepé-
sen) Vakuljunk meg, ha mégegyszer látjuk, 
(megfordul, hogy kimenjen, dç ebben a 
pillanetban kinyilik az ajtó) 

3. JELENET. 
tlaidé: (belép és előttük áll. Egy kis 

megdöbbent szünet. Mind a hárman meg-
hökkenve bámulnak. Végre a nő megszólal) 
Ti együtt...? 

A rablógyilkos: Szervusz. 
A pénztáros: Szervusz. 
Maidé: Hogy kerültök ti össze? Ti! Ket-

ten!! 
A rablógyilkos: Ö nekem jó barátom. Volt 

vele egy kis ügyem. Nem tartozik rád. 
Maidé: (egy pillanatig nézi őket, aztán 

vállat von) Különben mindegy. A probléma 
igazán nem érdekel. Sőt örülök, hogy együtt 
talállak benneteket és nem kell kétszer el-
mondani, amit el akarok mondani, nektek. 

A pénztáros: Foglalj helyet, (a nő leiil) 
A rablógyilkos: És ha leültél, ne beszélj 

tovább, mert közbe akarok vágni. Mielőtt 
egy szót is szólsz, vedd tudomásul, hogy 
ki vagy dobva, (leül) 

Maidé: Mi? 
A pénztáros: Igen, fiam, mától kezdve 

le vagy kapcsolva. Majd küldök valami vég-
összeget, Kigyógyultam belőled, (leül) 

A rablógylilos: Mától kezdve o t' a jy lak. 
Holnap rendes életet kezdek. Bankhivatal-
nok vagyok. 

A pénztáros: Vagyis mind a ketten kidob-
tunk. 

A rablógyilkos: Ugy kell. Eieget kínoz-
tál mind a kettőnket. 

H aidé: (a pénztároshoz) Lekapcsolsz? És 
hol van az őrült féltékenység? Hol vannak 
azok az állítólagos sirógörcsök? 

A pénztáros: Le vagy leplezve, fiam. Rá-
jöttem, hogy nem is csaltál meg. Biztosan 
tudom, hogy senkid sincs rajtam kívül. 
Nem vagy démon. Nem érdekelsz. 

Maidé: Ugy. (a rablógyilkoshoz fordul) 
És te ho! kaptál állást? 

A rablógyilkos: Ähol a barátom főpénz-
táros. fl Lombard-bankban. Holnap mutat-
kozom be báró Steinfeld vezérigazgatónak. 
Na Most aztán kezdheted a mondókádat. 

Maidé: flz én mondókám rövid. Ma dél-
ben férjhezmentem. 

A rablógyilkos: (felugrik) Mi? 
A pénztáros: (felugrik) Mi? 

Maidé Ti ma este kidobtatok. Mit te-
hettem bánatomban: már délben férjhez-
mentem. 

A pénztáros/ Most megint kezdhetem ma-
gam főbelőni. (leül) 

A rablógyilkos: Kihez mentél? 
Maidé: Báró Steinfeld vezérigazgatóhoz. 
A pénztáros: (ismét felugrik) Kihez? 
Haidt. Ne ülj le folyton, fiam, mert 

ni-ndig ftlugrálsz. Férjhez mentem a ve-
zérigazgatótokhoz. 

A rablógyilkos: flz nem lehet. 
Maidé. Nem lehet, de megtörtént. 
A pénztáros: Baj van. Megint kezdelek 

szeretni. 
A rablógyilkos: flz még nem baj. flz a 

baj, hogy mi lesz az állásommal? 
Haidé: Látjátok, gyerekek, nagyon vité-

zek voltatok azzal a lekapcsolással. Tudhat-
tátok volna, hogy én nem vagyok olyan egy-
szerű probléma, (a rablóhoz) Veled még 
el kell intéznem valamit. Tudod, hogy pénz-
dolgokban milyen rendes vagyok. Van nálad 
husz koronám, légy szives nyújtsd át. 

A rablógyilkos: (dühbe jön, a pénztáros-
hoz) Ez már mégis hallatlan. Most mór 
negyven koronát fizetek rá a becses egészsé-
gedre. Adj i de kölcsön husz koronát. 

A pénztáros: (átadja) Tessék. 
A rablógyilkos: (átadja, a nőnek) Tessék. 
Haidé: Most aztán semmi függő ügyem 

nincs önökkel, uraim. Ezentúl szólítsanak 
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röviden méltóságos asszonynak. 
A pénztáros: (a rablógyilkoshoz, kese-

rűn) Most már csakugyan add vissza a 
revolvert. 

H aidé, (éideklődve) Miféle revolverről 
van szó? 

A rablógyilkos: Ez a szegény fiu miat-
tad.. pardon... a méltóságos asszony miatt 
meg akart halni, (szemrehányóan) Én szed-
tem ki a kezéből a revolvert. 

Haidé: (melegen a pénztároshoz) Igazán? 
Hár csakugyan ennyire szeret? Ezt igazán 
nem tudtam. 

A pénztáros: Most már egy kicsit későn 
tudta meg. 

Hnidé: Kedvesem, az ember sohase ve-
szítse el a fejét. Remélem, gyakran meg 
fog bennünket látogatni, (kezet nyújt, az 
forrón megcsókolja) 

A rablógyilkos: Tessék. Órák hosszat tar-
tott, míg kigyógyítottam és most az egész 
kárba ment. 

Haidé: Maga nagyon jól tudja édesem, 
hogy kigyógyulni nem olyan egyszerű dolog. 

A rablógyilkos: (találva érzi magát) Én? 
Honnan tudjam éri azt? 

Haidé: Nana, csak ne adjuk a bankot. 
Igaz, emit most gondolok? 

A rablógyilkos: (lehajtja a fejét) Igaz. 
yHaidé: Na látja. Nem kell kétségbeesni. 

Remélem, magához is gyakran lesz sze-
rencsénk. Ami az állást illeti, az rendben 
van. (kezet, nyújtva, a rablógyilkos forrón 
magcsókolja) 

4 pénztáros: (a rablóhoz) Megjegyzem, 
ez disznóság. Tc nekem letagadtad, hogy 
szereted. 

A rablógyilkos: Na és te? Nem gskü-
döztél, hogy ki vagy gyógyulva? 

Haidé Nem illik veszekedni a direktorné 
jelenlétében, (feláll) A direktorné külön-
ben már haza is megy. (azok felállnak) 
Szeretnék teIefonozn! az uramnak. 

A rablógyilkos: (kiveszi a zsebéből a 
kagylót és szomorúan átnyújt ja) Tessék. 

Haidc: Mi ez? (a rablógyilkos visszateszi) 
A pénztáros: Ez az állat elvágta a te-# 

lefont. 
Haidé: (ránéz a rablóra, megérti a hely-

zetet) Ja ugy? Most már értem, hogy együtt 
vannak. Hát isten velük, uraim. Ez a szi-
tuáció nem nagyon erkölcsös. Egy kokott, 
egy öngyilkos és egy betörő... majd találko-
zunk másképpen is: a méltóságos asszony 
lés a két finanszié. Pá, isten velük, (a pénz-
táros ajtói nyit, mind a ketten szótlanul 
mélyen meghajolnak. Haidé az ajtóból a 
kezével még egyszer nyájasan és kedvesen 
visszaint. Aztán el) ; 

A pénztáros: (az ablakhoz megy, kibá-
mul egy darabig. Ezalatt a rablógyilkos az 
éjjeli szekrényhez megy, kihúzza a fiókot, 
egymásután belerakja a két revolvert és a 
kagylót. Aztán leül és gondolkozik. A pénz-
táros visszafordul az ablaktól és csendesen 
mondja) Elment, (a rablógyilkos felé for-
dul) Te, azzal a távirattal nem is kell baj-
lódni. Mejd azt mondom a vezérnek, hogy 
valaki rossz viccet csinált, (a rablógyilkos 
nem hallgal rá) Min gondolkozol? 

A rablógyilkos: Azon gondolkozom, hogy 
milyen furcsa ez a nő. Most nem tudom, 
hogy mi dobtuk-e ki őt, vagy ő dobott-e 
ki minkéi? 

(függöny.) 
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tl/i.CEÓ, MS U J S Â G ? 

SIRO ÄNNÄ: JULIETTE. A Revü Szín-
házban, a Luxemburg grófja Juliette sze-
repében egy uj színésznő debütált a héten: 
Siró Anna. A fiatal művésznő Síoll Károly-
nak volt legkiválóbb tanítványa, s bemutat-
kozásával igen komoly és érdekes kvali-
tásokról tett bizonyságot. Alakja, játéka, 
hangja, énekkulturája és színészi készsége 
méltók arra, hogy az Unió színháznak ér-
tékes és kedvelt tagja legyen. Má,r a nyá-
ron, a Skála Színház egy amerikai ope-
rettjének főszerepét fogja játszani, minden 
bizonnyal mesterére valló sikerrel. Schreide 
Hilda énektanárnő eredményes tanítása, 
énekben is a legtökéletesebb tudás formá-
jában nyilatkozik meg. 

AZ ERÉNYCSÖSZ. Sebestyén Géza nivós 
társulata a budai szezon első premierjéül 
igen kedves, muzsikáju operettet mutatott 
be : a Lengyelvér szerzőjének Nedbál Osz-
kárnak ; Erénycsőszé t. Az operettet Har-
sdnyi Zsolt csupa finom ötlettel fordította 
magyarra. A zeneszámok egytől-egyig kiváló, 
ritmusos, pattogó ütemű muzsikák. Tánc, 
tréía, ötlet, Szines mozgalmas jelenetek élén-
kítik az érdekes cselekményü operettet, ame-
lyet Vágó Géza rendezése még élvezete-
sebbé formált. A szereplők közül különösen 
Tamás Benő, Papp Manci, Szebeni Margit, 
Huszár Károly, Pataki Ferenc, Bacsányi 
Paula, Harasztos, Dózsa, Paliós tűntek ki. 

KISZEREPEZTÉK azt az operettet, ame-
lyet junius első napjaiban mutat be e> 
Vigszinház és amelyet Király Ernő ren-
dez. Az operett zenéjét Bodanszky és Ja-
cobsohn librettójára Robert Stolz irta és 
Bródy Miksa fordította. A Vigszinház igaz-
gatóságának sikerült a primadonna szerep-
re megnyerni Kosáry Emmit, akinek al-
kalma lesz egészen uj szinekben ragyog-
tatni kivételes képességeit. A partnere a 
bon vivant szerepben: Király Ernő. Az ope-
rett két pompás kómikus szerepére Ufváry 
Lajost és Pártos Gusztávot szerződtették. 

SZATMARY LAJOS kapta az idén a 
Nemzeti-Színházban a Farkas Raskó ju-
talmat, amelyet eddig mindég a seinház' 
egy fiatal tehetséges tagjának adták ki. Az 
öreg Szabji bácsi becsületes színészi múlt-
ja mellett hazafiu erényeit jutalmszse a 
megtisztelő 1Ù0 koron*. 

RÁKOSI SZID1 SZINÉSZISKOLAJÁ-
NAK növendékei vasárnap vizsgáztak a 
Revü Színházban. A Pajkos diák cimS ope-
rettben nagyon jól állották meg a helyüket 
Rott Ferenc, aki kész színész, Orbán Violu, 
Bosnyák Jolán és Forbáth Magda. Nagy-
szerűen illeszkedtek az együttesbe Lmnios 
János, Laurisin Lajos és Kaiser Kálmán. 
Az «Utolsó szerda» cimü dramolettben 
Timár Margit, Tap'oncay K. és Zágott István 
produkáltak szépet. Tanáruk Dr. Farkas Fe-
renc nagyon szép munkát végzett. A ka-
baré részben, melyet Dietrichné P. Julia 

MAKÓM™ ív—f; 
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6 hónap alatt tanitunk varrni és 
szabni. Mindenki saját ruhá ján ta-
nulhat. Hurzus kezdőd ik május 1-én. 
Ugyanitt jutányos áron készítünk 
elegáns angol és francia ruhákat . 
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rendezett, kitűnt finom játékával Márton. 
Erzsi és Gerstler Sári. De jók voltak Gefus 
Marian, Jármai Karola és Papp Miska is. 
A táncosok közül elsőnek Philippi Irént, 
Hermann Böskét és Varga Lenkét kell meg-
dicsérni. Körössy Böska, Dugász Jolg és 
Budai is jók voltak. A táncokat Schntidek 
Gizella tánctanárnő tanította be. 

DÉNES GYÖRGY, a Vígszínház kitűnő 
fiata! színésze és Iványi Martha, a Színész-
akadémia most végzett tehetséges növen-
déke, julius és augusztusra a Jardin de 
Parishoz szerződtek. Egy, a számukra irt 
pompás egyfelvonásosban fognak fellépni. 

GÉZR BÁCSI GYERMEKDÉLUTÁNJA. 
A Vigadó zsúfolt nézőterén sok száz kisgye-
rek a szülőivel együtt lelkes gyönyörűség-
gel kacagott és épült azokon a művészi pro-
dukciókon, amiket Polgár Géza talentumos 
kis művészgárdája előadott. A legmegle-
pőbb volt a Cornevillei harangok néhány 
gyönyörű részlete, amelyben Serpolettet 
Kanitz Katóka, Germaint Csendőr Etus, a 
bírót és Grenicheut Polgár Béla játszotta 
és énekelte. A gyönyörű kórusokat tíz gyö-
nyörű kis lányka énekelte, zenéjét pedig 
Polgár Tibor játszotta zongorán nagy ru-
tinnal. A többi szám: Horváth Magda és 
Feles Ilus, továbbá Dessewfjy Flóri és Ka-
nitz Kató pompás duettjei, Dessewffy Flóri 
és Schaffer Ilus spitztánca, Géza bácsi 
meséje, Csendőr Etus magyar nótázása. 

SZÍNHÁZI ÉLET 

HOL VÁSÁROLJUNK? Ezt a fontos kér-
dést azok oldják meg legsikeresebben, akik 
Sternberg királyi udvari hangszer-gyár bu-
dapesti (Rákóczi-ut 60. sz.J Zenepalotájá-
ban vásárolják hangszereiket. 

HALMAI TIBOR, a Városi-Színház ki-
váló táncoskómikusa az elmúlt héten két 
este vendégszerepelt Szegeden, igen nagy 
sikerrel. 

LEGÚJABB KÖNYVÚJDONSÁGOK a 
Színházi Élet könyvesboltjában: Borsos 
Endre: Az uj lakásrendelet K. 39.60, Strind-
berg A: !Mámor — )Hattyuvér K. 66.— Assisi 
Szent Ferenc: Virágos kertje K. 364.— Der-
rik Gyula: Uj Angol-magyar zsebszótái 
K. 110.— Bocaccio G.: Dekameron I—II, 
kötett éra K 198.— N. v, Eschruth: Len-
gyelvér ára K. 57.20, Szigethy Ferenc: Ne-
héz idők. Versek ára K. 33.— Zsuzsanna 
M. : Harag nélkül. Versek ára K. 27,50, 

A «FARKASRÉTI ATLÉTIKAI ÉS FO-
OTBAL KLUB» junius 7-én, Balázs Ár-
pád zeneszerző közreműködésével rnüvész-
estét rendez. (Hiesz féle vendéglő, Német-
völgy i-ut). 

A SZÍNHÁZI ÉLET kiadásában meg-
jelent levelezőlap-újdonságok : Lengyelvér, 
Szentmihály, Bilincsbevert folyam, Kitaszí-
tottak városa, Tizennegyedik, V. osztály, 
Gyermekszív, Csavarszoritóban stb. Viszont-
elárusitóknak kedvezmény. 

S z e p l ő k , M é i f o B t o K 
stb. ellen GUO$$ 3rC-
kenőcs és szappan 
békeminőségben újból kapható. 

Főraktár : Dr. Török József rt. gyógy-
szertára, Budapest, Király-utca 12. sz. 

S 

Hölgyek figyelmébe ! = 
anyagból vagy régi táskákból a legjutányosabb áron ké-
szit, javit vagy átalakít a legdivatosabb mintára. Bőrön-
dök javítása. BIEDERMANN HUGÓ bőrdiszmüáru 
és boröndös VII. , I s t v á n - u t 32..sz. Vidéki rendelések 
a legpontosabban eszközöltetnek. Pontos cimre ügyelni 

renâa lë 
intését. 

Rendel : 11-1 és 4 - 7 Aríis 
Sialic 
VII. Dohány-utca 39. 

zabni, varrni fsai tok magantanul^ra 
lankönyvem kapható. Varrónőknek, tanító-
nőknek külön fanfolyam. n h i . i - í i 
KÁROLY-KÖRUT 10. B . C ß l S C F £1611161 

N Q I A K I J É T 
m ű v é s z i e s e n a l a k i t m o d e l l e k sze r IM. 

FÜREDI BÉLÁNÉ angoi, francia női divatterme. 
Kosauth-Lajos-utca 

H e n i r a s s z o g l i f i 80 .000 k o r o n á é r t v a r r ó -
k e l e n g y e r é a i l e t n ô n é l « a r a b o n M n t is 
uj hálóing, nappaSi nadrág C l O l ä w a 

Budapest, IV., Aranylcéz-ulca 4. I I I . em. 21. 
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SjerbaesxtöS üyeneteR 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosi• 
tást 5 színházi vonatkozású kérdésre. Kézira-
tokat, rajzokat nem adunk vissza és azok 

megőrzésére nem vállalkozunk) 
Hkácvirág. 1. Elvélt. 2. Leitner Pál zene-

szerző. 3. 1887. április 23-án születet*. 4. A 
80-as évek végén. Pontos dátumát legköze-
lebb megüzenjük. 5. Mindkettő helyes. Leg-
megfelelőbb azonban az „üdvözlöm"-szó. — 
rt. Bébi. „Betét" a. m. pótlás; betoldás ; tu-
lajdonképeni célja operetteknél az eredeti 
énekrész helyett, amely kevéssé nyújt re-
ményt sikerre, ujat, mást, hatásosat betol-
dani. Előfordul azonban népszínműveknél 
is a betét, sőt vidéki társulatoknál a drá-
mákba is tesznek betétet, alkalmas részlettel 
— a hatás fokozása érdekében. A régi szí-
nészvilágban Déryné sűrűn használt betéte-
ket, leginkább gitár-kísérettel. — Mi ketten, 
Szombathely. Tessék valamely kabaré igaz-
gatóságánál érdeklődni. — Régi olvasó. 1. 
Igen. 2. Az utóbbi szerint kell eljárni. 3. 
Nőtlen. 4. 10 év óta. — Párduc . Ceruzával 
irt sorok papírkosárba kerülnek. — K«K« 
imádó. 1. Pesten. 2. A Városi Színházban. 
3. Addig még 6 hónap van hátra, tehát csak 
türelem, megírja a választ a „Színházi Élet" 
fotográfiákkal egyetemben! — N. T. 1, Nem. 
2. Esztergomban. 3 Családi neve. — B. C. 
(Szentkirályi-utca 47.) A szerkesztőség azért 
nem küldte el cimére kért képet, mert ön a 
megfejtést nem a szerkesztőségnek küldte be. 
— H. flndor. Helyszűke miatt nem közöl-
hető. — Tilla. 1. Ez megállapodás kérdése. 
2. Nem. 3. 4 Családi neve. 5. 200 K-tól fel-
jebb. — ». V., Nagydobos. Üzenetünk ki-
kerülte figyelmét, tehát mogismételjük ; mél-
tóztassék kérdésével az Országos Szinész-
egyesülethez (VIII., Baross-tén 9 ) fordulni. 
— Kíváncsi. Legalább 4 középiskoláról 
szóló bizonyítvány szükséges, vegy annyi 
képzettség, amennyit a jelölttől ily korban 
joggal el lehet várni — B. L. Rózsahegyi-
iskolája' VIII., Népszinház-u. 22. - Böske, 
Debrecen. A kérdezett művésznő 1899. szep-
tember 10-én született és 6 évvel ezelőtt lé-
pett a szinipályára. — G. Ibolya. A .Szín-
házi Életre" egynegyedévre is lehet előfizetni. 
Ára': 125 K. — Régi olvasó. A Pesti Vá-
rosi Színház az Erzsébet-téren épült és a 
németeké volt ; építését 1812-ben fejezték be, 
3.139.710 frt költséggel. — Elemér-u. 36. 
Nem rokonok az illetők. — Titkos d ráma-

író. Tudtunkkal nincä biztosítva- — V>ikes 
reá l i s ta . 1. Postán. 2 Előbb tegye le a vizs-
gát. 3 Igen. 4- Rózsahegyi iskolája. — KI 
B , Hr í sébe t . Cime mes van a „Színházi 
Élet Almanachjá^-ban. — S. Alexandra , 
Sziklay Jenő tánciskolájánál tessék érdek-
lődni. — K. Mária. Nagysád álláspontja a 
helyes. — Seb. S'.. 1-Igen, a „Színházi Élet" 
kiadójában megkapható. 2. Karécso-ni Ilona. 
3- Jelenleg pihen. 4. Royal Orfeumban- 5 
Msjd annak idején megírjuk a „Színházi 
Elet"-ben. — Felsőbb diák. A békéscsabai 
színházat 1879- március 7-én nyitották meg, 
műkedvelői-előadással. Színre került e „Fa-
lusiak" ctmü vígjáték- A prológust Tóth Kál-
mán irta, utána a Hymnuszt, végül a Szóza-
tot énekelték. A színház építési költsége 
80.000 frtra rúgott. Eiső igazgató Krecsányi 
Ignác volt. — Fogadás . Beethoven kompozí-
ció- — G. Emmy. l . Pályafutását Kolozsvá-
rott kezdte meg és amikor 1896 ban a meg-
nyíló Vígszínház személyzetét Ditrói Mór 
igazgató összetoborozta, őt is odn szerződ-
tették. 2. Elvált. — H. Jolán. 1. 26 éves. 2-
Nincs. 2- 28 4. 1896. okt 25-én született 
Miskolcon. — V. J. Igen, Hamletet játszotta 
a Magyar Színházban. — H, Tessza . 1. 
Mint magánnövendék is végezheti tanulmá-
nyait- 2. Hozzáértő elfogulatlan kritikus. 3-
A „Kék mazur." 4 Körülbelül 5 év óta. — 
«Bevágni»-kifejezést a színházi világban 
arra értik, hogy a vezénylő karmester inté-
sére tartozik az énekkesszinész énekét foly-
tatni. A zenés darabokban tudvalevőleg szü-
net is fordul elő, vagy zeneszóló is van elő 
irva, amely után a karnagy megadja a jelt, 
erre az énekes folytatja a partiját „be-
vágás" alapján. A bevágás fontos akció, 
mert kellő időben és teljes precizitással kell 
megtörténni. — G. G. Majd érdeklődni fo-
gunk- — Bor iska . 1. 2 3 26-4- 25. 5. 27. 
— B. S. Nem közölhető. — Juliska. A 
„Színházi Élet"-ben a nem előfizető olvóink-
nak is mindenkor készséggel válaszolunk öt 
színházi vonatkozású kérdésre. — Itt vo ' tam. 
Csak jövő számunkban adhatuk válas?,t. 

N6I RUHÁKAT ANGOL, és FKA*CIA 
model lek szerint jutányosán készít 
és alaki t Laky Mariska, IV. , Szép-
utca 3 . I I I . Kossuth ta jos -u . sarok. 

IfÜHTOR ÉS KELEMEN 
VU., I r zsébat -köru t 56 . I /«. 

mm HENRIK 
Ilim Nap-utca Z9. Telefon: József 3-86 » S t e r o l 

Szőrme-, szőnyeg-
poroló, megóvó, szőnyeg-
mosó és javitó-intézet. 

L a k á s t a k a r i t á s , 
padlóbeeresztés és féreg-
irtási vállalat. 
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Sssinfíúszi rejtvény B ékebeii szeplőkrém 
oiitiiiiiiiiiiitiiHHHUHiiimiiinmHHiiiiiHfiiiiiiiiiiiiii)ii)wiiium»iinmmiHHmuii> 

májfolt és sárgabőrt teljesen tisztit és 
fehérít Botár Regina kozmetika 
Erzsébet-körut 34. Budapest 

Megfejtési határidő 1921 május 7. 
A megfejtést lapunk 1921. évi 20. számabon 

közöljük. 
A Színházi Élet 1921. 16. számában közölt 

rejtvény megfejtése: „Petti asszony" 
A megfejtők között a következő dijakat sor-

soljuk ki : 
1. ciij : Egy doboz .Floris" csokoládé-

bonbon 
II. díj : Egy kotta 

III. díj : Egy fénykép 
Helyesen fejtették meg 1025-en. 
Az első dijat Nagy György (Teréz-körut 3), 

a második dijat Klein Rózsi (Cegléd, Erdő-
utca 21), a harmadik dijat Czirányi Boriska 
(Szerecsen-utca 10) nyerték meg. 

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

A klisék Herbst reprodukáló müinté-
zetében (Bezerédy-ulca 19) készülnek. 

Hamis fogakat j e ' *1 — cd 

piatinát > —í g 

Ékszert S aäffl&irwS có 
<3 Ii Hl 1 IN 

Hranyat ö. -g eű 

Ezüstöt 1, iM-nTijy tí " " aj 

Cigarettatárcát « 1 — u m mi«" a' » - s 
dísztárgyakat j? > 

Szőrmék:, iélíruhák 
és szőnyegek 

Telefon hívó-
szám : 165-53. 

megóvása biztosítással is jőtéilással 

B O D N Á R J Ó Z S E F 
szűcsmester, V., Nádor-utca 15. szám. 

I Brilliánsokat, gyöngyöket, régiségeket 
m i n d e n k i n é l d r á g á b b a n v e s z 

Z É K E t Y E&HL é k s z e r é s z 
Király-utca 51. sz. Teréztemplorn mai szemben 
Telefon Józsei 105—35 

Ha kedveli a 
szép konyhát, MŰVÉSZNŐK FIGySlMEBE ! 

ugy konyhaedényekéit forduljon László Kálmán 
konyhaedény különlegességi céghez a Király-
szinházzal szemben, hol most 10% enged-
ménnyel szerezheti be a konyhaedényeit. 

Minden szó beiktatása 3 K 
Vpstag betűvel U K APRÓHIRDETÉSEK Felvétel: Erzsébet-körut 29 

A »Színházi Élet" kiadójában 

V E 6 1 / E S 
Lámpaernyőkészitést, ba-

tikolást tariit és elvállal : 
Sándorné, Krisztina-körút 8. 
Színésznő két szobás lakást 
keres bútorral, vagy butor 
nélkül. Ajánlatokat a „Szín-
házi Élet" szerkesztőségébe 

kell küldeni. 
Most jelent meg a Révai 

Testvérek r.-t. kiadásában 
Zola : Az emberirtó. Ara K 154 
kapható a „Színházi Elet" 
könyvesboltjában. 

K Ö H y V E K 
Spiritizmus. Allan Kardec 

alapvető müve. (Érintkezés a 
szellemvilággal ) Tartalma : 
A szellemek, a médiumok, 
szellemnyilatkozatok. Hogyan 
kell spiritiszta üléseket tar-
tani, stb. Ára : postadíjjal 
26 korona. - Alexi : A lélek 
utja Teozófiai megvilágítás-
ban. A teozófia misztikus 
tanát ismerteti. Ára : posta-
díjjal 26 korona. Magyar 
Könyvkiadó, Budapest, VIII., 
Szentkirályi-utca 23. 

c Bocaccio : Dekameron I/Il 
198 kor. Zsuzsanna M.: Akik 
megteszik 88 korona. Dorner 
Béla : A sertés tenyésztése 
és hizlalása 242 kor. Czukor 
Károly : A relativitás elve 55 
kor. Janson G. : Az első em-
berpár 55 kor. Kultura és 
tudomány : Emerson : termé-
szet, ember, társadalom 66 
kor, Fővárosi színházak mii-
sora, Magyar Könvvtár, Olcsó 
Könyvtár, színdarabok, mű-
kedvelők részére tréfák be-
szerezhetők a„Szinházi Élet" 
könyvesboltjában. 

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








