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Kedves Színházi Élet I Te mindig ön-
vallomásra kényszeríted az embert. — 
Ez az oka annak, hogy nem is nagyon 
szeretlek. — Én t. i. nem kedvelem a 
tükröt. (Lehet, hogy csak azért, mert túl-
ságosan ismerős arcokat látok mindig 
benne.) Te azonban fáradhatatlan vagy 
a — kellemetlenkedésben A premier-
jeim előtt tiz nappal, — amikor még a 
fején táncol a próbákon minden, — 
egész biztos megjelensz és követeled, 
hogy írjam le 30 sorban a darabom té-
máját. És én megteszem Mert, azt 
mondják, te nagyhatdom vagy, — t e a 
Közönség vagy, akivel kikezdeni legalább 
is -— nem illik. A főpróbán is pontos 
vagy, mondhatom. A darabom csak rit-
kán érdekel ugyan, — ellenben az min-
dig fontos néked, hogy átölel) és azt 
mondd: „holnapdélig elvárom a „Szerző 
a darabjáról" cimü lirai förmedvényt". 

— Most, a premier lázában? — felel-
tem én mindig. 

— Most, a premier lázábanI — fele-
I te mindig. 
És én^megirom a „Szerző a darabjá-

ul' eimù okosságot é s mindahányszor 
— a pokolba kívánlak. Megirom — az 
biztos, mert azt mondják, te nagyhata-
lom vagy, — le a Közönség vagy, aki-
vel kikezdeni legalább is nem illik. 

Eddig csak ilyenfajta önvallomásokat 
préseltél ki belőlem. — Most azonban 
már egészen visszaélsz a helyzeteddel 
(vagy az enyémmel, kérlek szépen). 
Most már „érdekes kérdés"-eket is kez-
desz feladni! Ilyen ez is. melyet e so-
raim fölé biggyesztettél cimül: 

„Drámaíró, mint operettszerző." 
És én ezt az önvallomást is megirom, 

kérlek szépen. Csak parancsolj kérlek 
szépen. Mert azt mondiák, hogy te nagy-
hatalom vagy . . . s tb . , mint fentebb. . . 

Nos. — te azt kérded, — kedves Szín-
házi Élet, — hogy érzi magét a dráma-
író az opereltszerző ruhájában ? Köszö-
nöm kérdésed, — egészen jól. — Hidd 
el : ezt a jóérzést nem is a tantiémek-
nek állítólag valamivel bőségesebb volta 
sugallja. (Elvégre, amikor csak drámá-
kat írtam, nem kellett osztozkodnom 
senkivel, az operettnél pedig a zene-
szerző legalább is lefelezi á tantiemeket. 
Az osztozkodás mindig kellemetlen va-
lami, — még az országok közt, sőt a 
tolvajok közt is. Hiszed?) 

Jóérzésemet inkább az a megismeré-
sem idézi föl, hogy az operettel uj szint 
sikerült kevernem a palettámra. írtam 
én már mindent: valamikor verseket, 
azután költői, szines színjátékokat a 
kedves jó öreg Akadémiának, később 
szomorú drámákat, tragédiákat az élet-
ről — az életnek, vígjátékokat mások 
megnevettetésére. (jaj, hiszen annyi a 
sírnivaló odakünn a vásáron, — hogy 
szent valami lett a Paprika Jancsi oda-
künn a vásáron I) é s írtam poétikus, 
lágy hangú színpadi költeményeket is, 
hogy jó esőkönny csorogjon végig azo-
kon az arcokon, melyeket bánatos köny-
nyek szoktak keresztülszántani. . . 

Szóval : írtam mindenfajtát, de ope-
rettet jó ideig nem irtam. 

Pedig — megvallom őszintén — sok-
szor megkíséreltem, mert minden esz-
közt szentnek tartok a jó emberek meg-
nevettetésére, de sohase sikerült. Vala-
hányszor egy-egy kerekebb részletet, 
megírás után elolvastam, földhözvágtam. 
„Jaj, de milyen butaságot firkáltam én 
össze", mondtam magamban ilyenkor. 
Újra elkezdtem, — megint csak ostoba, 
vaskos tréfák szöktek a papirosomra. 
Csakhamar rájöttem : mi az oka ennek. 
„Operettet irok" — ez motoszkált a fe-
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jemben munka közben. Abban az idő-
ben pedig tótágast állott minden az 
opetette-szinpadokon. Ócska tréfák, 
nyegle élcek, arcpirító célzások, seké-
lyes szentimentális lével leöntve: ezt hív-
ták „operett"-nek., 

Ehhez semmi kedvem se volt. Tehát 
abbahagytam az operetteirást, — a tö-
redékeimet, megkezdett szövegeimet el-
téptem. 

Évek múlva egyszer kedves vigjáték-
ötletem támadt. Mikor nekiültem a mun-
kának még azt hittem, hogy vígjátékot 
írok. És — operett lett belőle. Az anyag 
formálása közben jöttem rá csak, hogy 
ehhez a témához száraz az én szavam, 
hogy itt-ott mintha finom, artisztikus ze-
nére vo lna szükségem a hangulatok alá-
festésére. A felvonásvégek írásakor pe-
dig arra eszméltem, hogy a legdrámaibb 
fordulataim is valahogy távolrugaszkod-
nak a valószinüségtől é s ha nem tá-
masztom alá zenével , énekkel őket, 
menthetetlenül megtörténhetetleneknek 
fognak bizonyulni. Es ekkor, — mint a 
gyerek, mikor véletlenül csil logó játék-
szert talál, — boldogan konstatáltam, 
hogy „ejnye, hiszen én nem is vígjáté-
kot,"—„ én operettet irtam". 

így született meg az „Ezüst sirály". 
Sok örömem volt benne. A legna-
gyobb köztük az a megismerésem volt, 
hogy ostoba ugrabugrálás, durva szójá-
tékok, szentimentális szerelem — hazu-
d o z á s nélkül is lehet — operettet írni. 

Azóta már két ujat is irtam. Az egyi-
ket Buttykay Ákos zenéjére (ennek még 
nincsen cime), a másikat Bruno Gra-
nichstädten muzsikájára. Én „Gyémánt-
asszony"-nak hivom, Granichstädten 
„Das Diamantfrau"-nak nevezi. Minden 
törekvésem, hogy nekem legyen igazam, 
hogy „Gyémántasszony" c ímen álljon a 
világ elé, mert azt akarom, hogy először 
Budapesten kerüljön szinre és csak az-
után jöjjön W i e n b e n a „Das Diamant-
frau" névvel. (Hogy Granichstädtennek 
is.üigaza legyen.) ^ 

GjjEzt a két operettemet is vígjátéknak 
kezdtem és operettként fejeztem be. És 
azt hiszem, ez a helyes metódus: nem 
véres verítékkel, minden áron operettet 
írni, hanem kedves vigjáték-ötletet, ha a 
hangulat kívánja, zenével, énekkel, tánc-
cal derűsre, színesre, csillogóra aláfes-
teni. 

/ 
/ 

Zombori, Petheő, Simonyi Mária 
Belvárosi Színház: „Legénykérés" (Angelo fotográfia; 
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No ugy-e, liogy jó kabala a veszekedés ? 
Színházi körökben azt tartják, hogyha egy 

premier előtt zavarok, nézeteltérések, apróbb-
nagyobb veszekedések keletkeznek, akkor 
biztos a siker. Ha eddig voltak is, akik kétel-
kedtek ennek a kabalának az igazságában, 
most meggyőződhettek arról, hogy ez a sok-
ezeréves megállapítás már nem babona, ha-
nem akár irodalmi szabálynak is fel lehet 
állítani. A szerzők szinte imádkoznak azért, 
hogy a próbákon a színészek és rendezők, 
vagy a színész és színésznő, vagy rendező 
és díszlettervező, vagy karmester és énekes 
között parázs viharok támadjanak, mert 
ha ez nincsen, bizonyára megbukik a 
darab. Ennek a kabalának törvényszerű igaz-
sága soha jobban be nem bizonyult, mint 
most a Belvárosi Színházban, ahol Villányi 
Andor és Forró Pál Legénykérés cimii há-
romfelvonásos vígjátékát mutatták be. A be-
mutató előtt a napilapok szinházrovatai hosszú 
cikkekben tárgyalták azt az irodalmi problé-
mát, mely a darab előadása kapcsán fogas-
kérdés elé állította az igazgatót, valamint azt 
a biráló-bizottságot, amelyik a kérdésben 
döntött. A döntés megtörtént, ugy a bizott-
ság, mint a publikum és a kritika részéről. 
A fontosabb a publikum döntése, mert hi-
szen a darab élete és halálának ura, az az 
ugynevezett „ezerfejü tömeg." amely birói 
Ítélettel megfelebbezhetetlen döntéssel kinyi-
latkoztatta, hogy a „Legénykérés" nagyszerű 
színdarab, amelynek a szinlapon szereplő 
szerzőit dicséret és elismerés illeti meg. Akik 
ismerték Villányi Andor és Forró Pál eddigi 
munkálkodását, azok a darabban mindent 
megtalálnak, ami irói jellemvonásukhoz tarto-
zik. Villányi Andor, aki egy kis kabaréjelenettel, 
az „Attak"-kal meg tudta hódítani a közön-
séget és az irodalom nemesebb irányainak 
hiveit ÍS| később a „Királynő, meghalok érted"-
ben, mar mint a magyar szinműirók egyik 
legtehetségesebb és legnagyobb reményű tagja 
'elentkeaett Most a „Legénykérés"-ben az ő 
pompás îrói egyénisége bontakozik ki újból, 
közvetlen egyszerű meseszövése, emberien 
megrajzolt alakjai szembeötlő módon illusz-
trálják Villányi fejlődésének ujabb jelentékeny 
korszakát. Forró Pál, a regényíró, kétségtele-
nül szintén tiszteletreméltó részt vett a darab 
megalkotásának munkájában. 

A cselekmény magyar miliőbe vezet, be-
csületesen gondolkozó becsületes célú magyar 
emberek köze. Egy elszegényedett magyar 
nemesi család leánya Margit, egyedül vezeti 
a nemesi birtok férfikezet igénviő gazdálko-
dását. Férje, akivel boldogtalan házaséletet 
élt, három évi házasság után meghalt. A 
szülőtlen, nagy energiájú magyar asszony 
megkísérli gyönge női kezekkel kormányozni 
a gazdaságot, amely kellő szakszerű vezetés 
hiányában természetesen egyre kisebb lesz, 
a búzaföldekből egyre többet vásárol meg a 
szomszéd birtokos Cséthy, akinek édesapja a 
végrendeletében azt hagyta meg, hogy addig 

nem békül meg a család Margit famíliájával, 
amig a leány át nem megy és meg nem kéri az 
egyik Cséthy-fiut arra, hogy vegye el felesé-
gül. Ez a végrendelet az alapeszméje a ked-

Petheő Attila 
Belvárosi Szinház : „Legénykérés" 

(Angelo fotografia) 
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ves drámai és tréfás fordulatokban egyaránt 
bővelkedő vígjátéknak. Margit férje a bir-
tok másik részét, amelyet a másik leány, 
Rózsi örökölt, készpénzben megváltotta a 
testvértől, de később még ezt a pénzt is 
kölcsönkérte tőle a gazdaság rendbehozata-
léra. Természetesen ez a pénz is elúszott, 
most aztán a fiatalabbik leánynak se pénze, 
se földje. Ott él a házban a külsőleg sem 
túlságosan szerencsés leány, akinek egyetlen 
célja, hogy férjet fogjon. Elhunyt sógorának 
jó barátja, az agglegény Nádas udvarol néki 
abban a hitben, hogy a leány gazdag. Éppen 
a legnagyobb baj van a gazdaságban, a 
cselédségnek és munkásoknak nem tudják 
fizetni a bért, Margit azt reméli, hogy min-
dent az a tiszttartó fog elintézni, akit most 
szerződtetett Magyaróvárról és akinek az ér-
kezését várja. A tiszttartó azonban táviratban 
jelzi, hogy nem jöhet. Margit kétségbeesett 
helyzetében teljesen tanácstalanul áll, amikor 
a véletlen, deus ex machinaként, a házába 
sodor egy férfit. Ugy történik az eset, hogy 
az országúton egy kocsinak, amelyben egy 
derék, szép szál magyar ember ül, eltörik et 
rúdja és jó időt vesz igénybe, amig helyre-
igazítják és az utas tovább tud menni. Amig 
ezzel elkészülnek, Margit vendége az isme-
retlen, aki ugy viselkedik, mint egy igazi izig-
vérig magyar ur. Margit természetesen szíve-
sen fogadja arra a rövid időre, mig kocsiját 
helyrehozzák, de a legkevésbé sem örül a 
a vendégnek akkor, amikor megtudja, hogy 

Z. Molnár László 
Belvárosi Színház : „Legénykérés" 

(Angelo fotografia) 

Bánóczyné, Nagy Margit 
Belvárosi Színház : „Legénykérés" 

(Angelo fotográfiád 

/ 
a legjobb barátja Cséthyéknek ; azoknak a 
Cséthyéknek, akik Margit minden fájdalmá-
nak, bánatának és szerencsétlenségének oko-
zói. A vendég nagy csodálkozással és meg-
lepődéssel hallgatja Margit elbeszélését csa-
ládjának Cséthyékkel való hosszú ellenséges-
kedésükről. Kijelenti, hogy Cséthyékről eddig 
nem tételezte volna fel, hogy igy bánjanak 
egy magára maradt növel és felajánlja, hogy 
rendbehozza a gazdaságot. Hosszas rábeszélés 
után Margit elfogadja a vendég ajánlatát, termé-
szetesen annál is inkább, mert szivében va-
lami soha nem érzett melegség keletkezik a 
vendég közelléte alatt, olyasmi, arrçit az írói 
lélekboncolás a hatalmas lángokká fejlődő 
szerelem első szikrájának nevez. Természe-
tes, hogy Rózsika is szerelemre gyullad a 
daliás fiatalember iránt, sőt még à kis cse-
léd is akinél kedvesebb, drágább, közvetle-
nebb figurát még alig irtak. A második fel-
vonásban már derül a láthatár, a gazdaság 
szénája kezd rendbejönni, a földeket fel-
szántották, bevetették, a munkásokat kifizet-
ték, gőzekéket hozattak. Aranyos napsugár 
derűje ömlik szét a házon, a kertekben, a 
földekén és ez a napsugár belopózkodik 
Margit érzékeny, finom női lelkébe. Egyre 
intenzivebben érzi, hogy a vendég most már 
nemcsak a gazdaságot virégoztatta fel, hanem 
felvirágoztatta az ő egyedül való özvegy-
asszonyi életét. Apró, kisleányos, titkos jelek-
kel ad kifejezést szerelmének, vörös rózsa-
csokrot helyez reggelenként a virágvázába, 
amely a vendégszoba előtt áll a régi etazse-
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Somlár, Marosi Adél 
Belvárosi Színház : „Legénykérés" 

(Angelo fotográfia) 

ren.. Ugyanilyen módon helyezik el a virág-
csokrot Rózsika meg a kis cseléd is, egyik a 
másikét dobja ki a vázából. A vendég ter-
mészetesen megjegyzi mindezeket és meg is 
érzi. Egyszer aztán, amikor már teljesen 
rendben van a gazdaság szénája, a vendég 
paradicsbmmá változtatta a pusztaságot, Mar-
git szépen megköszöni neki a szívességét, 
egyben elmondja neki, hogy nagyon drága 
árat fizetett azért, amit tett. A községben 
meggyanúsítják őket, sőt Cséthyék is harag-
szanak reá, annyival is inkább, mert a leg-
fiatalabb Csethy-ieány, menyasszonya a ven-
dégnek, ak),t egyszerű, becsületes nevén Ko-
vács Jánosnak hivnak. Kovács megérti a hely-
zetet és bt'icsut akar venni a háztól. Annál 
is inkább, mort Margit igen érthetően fejezte 
ki ebbeli kívánságát. A dacos, büszke termé-
szetű magyar asszony bármennyire is szen-
ved, nem akarja elmondani, hogy mi történik 
a lelkében ; inkább pusztuljon bele. A bú-
csúzás atols pillanatában azonban az el-
rejtett érzések és indulatok ellementáris erő-
vel lobbannak ki, a két szerelmes lélek egy 
forró, becsületes csókban találja meg egymást. 
A boldogság azonban csak pillanatokig tart-
hat, mert jön a legidősebb Cséthy fiu, aki 
menyasszony húgának jónevére és becsüle-
tére hivatkozva azt követeli, hogy Kovács 
azonnal hagyja el Margit házát, addig is, 
amig az eljegyzést fölbontják. A Cséthy-fiu 
energikus fellépésére Kovács még energiku-
sabban válaszol, ugy hogy Margit most már 
biztosnak láthatja az elkövetkezendő boldog-

Simonyi Mária, Petheő Attila 
Belvárosi Színház : „Legénykérés" 

(Angelo fotográfia) 

ságot. Megbeszélik Kovácscsal, hogy együtt 
mennek Pestre, ott beszerzik a házassághoz 
szükséges okmányokat és egy hét alatt férj és 
feleség lesz belőlük. Most következik a nem 
várt fordulat. Pár pillanat múlva levelet hoz-
nak be Margitnak; a tevelet Kovács irta és 
közli Margittal, hogy nem akarta néki szem-
től-szembe megmondani azt, hogy mégis kö-
telessége átmenni Cséthyékhez, mert meny-
asszonya ma megérkezik és igy kénytelen 
Margitnak adott Ígérete alól feloldozást kérni. 
Margit megtörten rogy össze a reánézve rette-
netes hir hallatára, ajkát más szó nem tudja 
elhagyni, csak az, hogy : hazudott, hazudott ! 

Ami ezután következik a harmadik felvo-
násban, arra igazán nem számithatot az előz-
mények után senki. Az irói ötlet gazdagsága 
itt érvényesül a legjobban. Cséthyék kúriáján 
vagyunk, ott látjuk a Cséthy családot és kö-
zöttük a daliás Cséthy-fiut, aki nem más. 
mint a vendég : Kovács János. Az történt 
ugyanis, hogy a Cséthy-fiu azt akarta, hogy 
édesapja végrendelete mindenáron érvénye-
süljön és ezért eszelte ki az előbbi két fel-
vonásban elmondott nagyszerű haditervet. 
A kocsibaleset csak mese volt, arra szolgált, 
hogy bejuthasson Margit házába. Most már 
mi sem könnyebb, mint az, minthogy a sze-
relem mindent legyőző ereje Margitot Cséthyék 
házába vigye, Kovács János után, ahol ter-
mészetesen megtörténik a „Legénykérés", 
amely megszünteti két magyar család régi 
ellenségeskedését és boldoggá tesz két derék, 
becsületes magyar szivet. 

Ezt a kedves, érdekes és frappáns történe-
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tet epizódalakok tarka serege szövi át. 
Az előadás a legjobbak közül való ; méltó a 
Belvárosi Színház sokszor méltatott előkelő 
színvonalához. Ditrói Mór, a Vígszínház volt 
igazgatója, rendezte az előadást. Bárdos 
Artúrnak nobilis érzékére vall, hogy Ditróit 
erre a feladatra megnyerte. Simony i Mária és 
Petheő Atilla a két főszerepben, színészetük 
értékes kvalitásaival felfegyverkezve, becses 
sikert és elismerést érdemelnek. Z. Molnár 
László Nádas szerepében olyan alakítást 
produkált, amilyenre még ennek a kiváló 
színésznek is ritkán nyílt alkalma. Bánóczyné 
Ilona mint kis cseléd, szivet melengető köz-
vetlenséggel játszik. Feltűnést kelt egy fiatal 
komika-szerepben Vaszary Piroska, kinek 
tehetsége ezen a téren fiatalsága mellett is 
a legnagyobb reményekre jogositóan bontako-
zott ki. Marosi Adéljóizü öreg cselédje. Som-
lár Zsigmond karakterisztikus parasztja, va-
lamint Gergely Lajos erőteljes ispánja szin-
tén kitűnő alakitások. Az uj díszletek uj 
díszlettervező, Sinogli János müvei, igen szé" 
pek és hatásosak. 

Petheő, Simonyi 

Belvárosi Színház : „Legénykérés" 
(Angelo fotografia) 

/ 
Simonyi Mária, Z. Molnár / 

Belvárosi Színház : „Legénykérés" 
(Angelo lotografia) 

A néma sszinQáz / 
: : V ' - ' 

A páholyok fölött nagy, szürke vásznak, 
a színház alszik... néma széksorok. 
Csend... nyoma sincs a bomlott esti láznak, 
a ventillátor hallgat, nem forog,. 

Itt-ott néhány aranysugárt ereszt be 
a lánggal égő délelőtti nap, 1 

a színen pár fakó diszlet keresztbe,1 

mint lankadt izmok, petyüdt, .vén inak. 

A földszinten egy szürke árny motoszkál, 
kopottruhás nő,... sepreget, topog ... 
Még mélyen alszik a sok puderos váll.l 
mely este majd a fényben fellobog. 

Selyempárnákon lágyan széjjel esve 
álmodnak még az illatos hajak, 
amik majd büszkén felragyognak este 
gyémántos, gyöngyös ékszerek alatt. 

A színpadon homály, bús, furcsa titkok, 
öreg lomok, por, pár elszórt virág 
és csend... csupán a szél lebbenti itt-ott 
az életuntán lógó kortinát. 

GÁCS DEMETER 
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Levél Rózsa S. Lajostól 
A newyoikl Metropolitan tagja — ÍOOO dollár egy hétre! — 17.000 szerződésnél-
KU1I színész — Rózsának három szerződése van — Caruso halála — Llp-

kowszka, mint Vlg özvegy 

A mult héten Rátkai Márton érdekes leve-
lét közölte a Színházi Élet, e héten pedig 
Rózsa S. Lajostól hozott címünkre levelet a 
posta New-Yorkból. Örömmel konstatáljuk, 
hogy mind a két müvészünk a legteljesebb 
sikert aratja odakünn, megbecsülést és elis-
merést szerezve a magyar névnek. Rózsa S. 
Lajos a newyorki Metropolitan Opera szer-
ződtetett tagja, azonkívül a Capitol Theater-
ben is énekel heti 1000 
dollár fizetésért. Itt kö-
zöljük Rózsa levelének 
egy részét • 

Yorkban 17.000 szerződés nélküli 
művész van. Ezt olvasva arra kell 
gondolnom, hogy mégis, a hangom 
mellett szerencsém is van, mert je-
lenleg nem kevesebb, mint három 
szerződés birtokában vagyok. A 
Metropolitan Opera Co., a Capitol és 
a Skoti-féle kaliforniai operatársaság-
nál. Az utóbbit holnap lemondom, 

amire tanulmánya-
im kényszerítenek 
Caruso halála tel-
jesen fölborította 

. . . Hála a ma-
gyarok Istenének, 
aki nem hagyott 
el engem soha, 

\ teljesen egészséges 
vagyok s augusz-
tus 14-én kezdem 
•vendégszereplése-
met a Capitol Thea-
terban, ahol öt hé-
ten keresztül fogok 
énekélni minden 
este, esti két elő-
adáson, természe-
tesen a Metropo-
litan Opera igazga-
tóságának bele-
egyezéséVel. Az 
igazgatóság kíván-

ságához, képest 
azonban >nem sa-
ját. hanem Alexan-
der Rosse név alatt énekelek, heti 
1000 dohár gázsiért. Az első héten 
a Bajazzok prológját, a másodikon 
az Aidát, a harmadikon a Carmen-
bői a toreádor dalát, a negyediken 
a Rigoletto nagy áriáját, az ötödik 
héten pedig egy oratóriumot „Domine 
ne in furore tuo" cimen. Az óriási 
színházban 6400 ülőhely van. 

A napokban jelent itt meg a „Mu-
sikal American" cimü lapban egy ki-
mutatás arról, hogy csupán New-

ugyanis az egesz 
jövő évi reportoirt 
és a Metropolitan-
ban két Wagner-
operával többet fo-
gunk játszani. Mü-
sortervezetem volt 
a Lohengrin, a 
Walkür, a Tristan 
és Isolde, most 
hozzájött a Mes-
terdalnokok és a 
Tannhäuser. Kép-
zelheted, mennyit 
tanulok ! Két kor-
repetitorom van,az 
egyik Paul Eisler, 
a Metropolitan kar-
mestere, a másik 
Antalffy-Zsiros De-
zső orgonaművész 
barátunk, akinek 

nagyon szép erkölcsi és anyagi sike-
rei vannak idekünn. 
IMit irjak még érdekességet ? Talán 

érdekli a pestieket, hogy Lipkowszka, 
a I hires operaénekesnő, itt egy 
operettszínházban játszik. 
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Í G Y I R T O K T I 
majd a »Falu rossza« reprizéről 

Irta : KARINTHY FRIGYES 

Kedves Málcsi néni, 
megkaptam kedves levelét, amelyből meg-

illetődve értesülök, hogy állapota súlyosabbra 
fordult és kedves családja minden percben 
várja a katasztrófát, mely szeretett Málcsi 
néninket elszólítja közülünk. Képzelheti Málcsi 
néni, mennyire sajnálom, de hát bele kell 
nyugodni a sors rendelésébe. Ami utolsó 
kérését illeti, alábbiakban igyekszem teljesí-
teni, amennyire módomban áll. Tehát Málcsi 
néni csak azért panaszkodik, hogy esetleg 
már nem éri meg a „Falu rosszá"-nak szinre-
hozatalát a Vígszínházban, pedig nagyon 
szeretné tudni, hogy mit fognak irni a külön-
féle lapok erről a reprizről és hozzám fordul, 
hogy nem tájékoztathatnám ebben az irány-
ban, mert sokkal nyugodtabban halna meg, 
ha ezen tul volna. Én megtettem, ami tőlem 

tellett, meglátogattam a lapok színházi kriti-
kusait és megkértem őket, hogy a különös 
alkalomra való tekintettel foglalják össze 
tömören és néhány szóban később kialaku-
landó véleményüket és bocsássák rendelke-
zésemre. Az itt következő válaszokat kap-
tam, amelyeket azzal a kéréssel közvetitek 
Málcsi néninek, hogy ne mutassa meg sen-
kinek ; az illető kritikusoknak kellemetlen 
lenne, ha kiderülne, hogy ők már előre tud-
ták, mi lesz a véleményük. Ha Málcsi néni, 
isten ments csakugyan . . . hogy is mondjam 
csak, megizélne, mielőtt a repríz meglesz, 
elviheti a másvilágra, mert oda nem járnak 
a pesti lapok, — ha pedig nem, legalább 
módjában lesz összehasonlítani az ered-
ményt a feltevéssel. Kezeit csókolom és azért 
ne tessék inkább, izé . . . meghogyhijjákolní./' 

PESTI HÍRLÁP 

A Vigszinház nagy kul-
turküldetést követett el, 
amikor ezt a darabot szinre 
hozta. Elsőrangú érdeke 
színházainknak, hogy min-
den tehetségükkel azon le-
gyenek, hogy megfeleljenek 
annak a várakozásnak, me-
lyet a müveit közönség be-
léjük helyez, amikor a szín-
házba megy. Fokozottan áll 
ez olyan darabokkal kapcso-
latban, amelyeket régen már 

játszottak és most megint 
játszanak. Ilyen darab a 
.Falu rossza" is. Még más 
ilyen darab is van, de ez-
úttal a „Falu rosszá"-!ól 
van szó, tehát ' maradjunk 
ennél és ne foglalkozzunk 
ide nem tartozó kérdésekkel, 
mint páldául a hivatalnokok 
flzetésrendezéte, mely o!y 
sokáig várat magára, holott 
a belügyminiszter jól tud-
hatná . . . . Porzsolt 

V I R R A D A T 

A szíriai sátrak felől 
megint szirénhangok 
lengedeznek — de jól 
vigyázz, magyarom, 
mérgezett levegő árad 
a mézes torokból. A 
világimpérium töretlen 
szívóssággal felesküdt 
vazallusa most nem-
zeti álorcéban kúszik 

vérbiborduzzadásu élet-
fánk tornyos kiteljese-
dése felé, hogy átha-
rapja gyökerünket : — 
szíriai színészek játsza-
nak a Vígszínházban 
magyar darabot ! Jaj isz-
tenem, isztenem, szenti 
sze szereti a Dezőkét ! 

Szabó Dezső 

AZUJSÄG 

Volt egyszer egy falu, 
valahol az Alföldön, 
— így meséli a szerző 
— ahol egy bizonyos 
Bátki Tercsi éldegélt 
boldogan. Addig-addig 
éldegélt, míg egyszer 
csak megjelent ám egy 
Gonosz Pista nevü le-
gény, akinek a mája 
is, meg a veséje is 
rossz volt, de nem 
olyan rossz, mint ami-
lyennek kívülről látszott. 
Nem régen ismerték 
egymást, inkább a szü-
leik, akik már ötven 

éve laktak a vidéken. 
— ötven évvel ezelőtt, 
amikor, hej', má?, világ 
volt még arrafelé, olyan 
világ volt, hogy ma 
már azt nem is tudjuk 
elképzelni. így például, 
erről jut eszembe, ab-
ban az időben történt, 
hogy a vonaton két 
zsidó találkozik. Azt 
mondja egyik a má-
siknak . . . ' 

(Folyt. köv. 
a holnapi, számban.) 

Keszler József 

Finom árnyalatok kelle-
mes összhangzásának volt 
színtere tegnap este a Vig-
szinház ízlésesen rendezett 
színpada. Levendulaszagu 
korok elmúlt lehellete vib-
rált fel néhány pillanatra az 
áhítatosan figyelő székso-
rokdemarkációsvonala előtt. 
Megkülönböztetett ízléssel 
összeválogatott együttes igye-

kezett diadalra segíteni egy 
régi diadalt az idő mindent 
feledtető csipkefátyolán ke-
resztül. Feladatuk rejtett 
szépségét átérző színészek 
siettek buzgólkodni min-
denkinek kedves igyekezet-
ben, a letűnt évtizedek va-
rázsában. Maradok kész 
tisztelettel régi hive és tisz-
telője. Cserna Andor 
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il • ' 111 wf—— m jaai 
NEMZETI UJSAG 

„Ben a Blumenthal, kint 
a Farkas Imre, vagy a Falu 
zsidaja* címen szemtelen-
kedtek előadni Fajék egy 
nemzeti tárgyú darabot, az-
zal a pimasz zsidó szemte-
lenséggel, amely jellemző sa-
játsága bizonyos fajnak, me-
lyet nem fogunk itt megne-
vezni, nem akarván, hogy a 
fellázadt nemzeti közérzttlet 
méltó haragjában lesújtsa a 
zsidókat, ha rájön, hogy 

kikre gondolunk, amikor egy 
bizonyos fajra teszünk cél-
zást. A vádaskodás és uszítás 
egész arzenálját mozgósítják 
ezek a pajeszes hiénák el-
lenünk, de mi emelt fővel 
és hallgatva állunk a rágal-
maknak ebben azsibvásárá-
ban és nem félünk attól a 
világhatalomtól, jól tudva, 
hogy el kell még következni 
egyszer a mi időnknek isi" 

EGYENLŐSÉG 

Na, még nem érke-
zett el az ideje, hogy 
a világ kultúrájában 
elfoglalt tisztes és nagy 
szerepünkre való hivat-. 

kozással (Próféták 
könyve 46, 24) tiltakoz-
nunk az ellen, hogy 
(Hagada 42. old. 26. 
soV) Izrael viharvert, 
megcsúfolt népének év-
százados (Ezékiel próf.) 
szenvedését elpana-
szoljuk (Jerémiás 82, 
16) és kifejtsük, hogy 
(Tausvëç Jontef 46) mit 
jelent aB, hogy most 
már a színdarabokban 

is numerus clausust 
csinálnak és olyan da-
rabokat adnak, ame 
lyekben nem szerepel 
zsidó. Ide vonatkozik 
a próféta lelkekbemar-
koló szava, melyben 
igy kiált fel : 

„Megsokasodnak a 
te könnyeidnek sótar-
talma és a te szemed-
nek vizét savakban bő-
velkedőre tészi Mizráel 
hegedűje, mely tétetett 
Hóreb csúcsára, két 
singgel a bejárat fölött, 
sré vizaví." 

Szabolcsi Lajos 

Tóth Ede nem az 
szerző, akit be kéli mutatni a 
közönségnek, — de nem az 
a színész Hegedűs és Fedák 
Sári Fe, valamint Csortos, a 
rendező. Mindezek felül ál-
lanak a dicséreten, nem le-
het beszélni arról, milyen 
nagyok, milyen csodálato-

sak, milyen egyetlenek együtt 
és külön-külön,—mitmond-
junk egyebet, kibírják még 
a Iegkérlelhetetlenebb, leg-
elfogulatlanabb és legkegyet-
lenebb szigorúságú bírálatot, 
— a Színházi Élet bírálatát 
is! 

Az én mozi-kedvencem 
Száz filmen láttam nofía 5t, 
nem unnám meg sofía. Sőt. 
Mert minden képen m e s é s 
a Niagaravizesés . 

(SZENES EMBER) 

Az est ajándéka; 
Kosáry Emmi 

Berlin megismerkedett ftosdry Emmivel s 
a lapok a dicséret s az elragadtatás legfelső 
fokén irnak a magyar primadonnáról. A Wall-
ner Theater Nixchen cimü operettje szolgált 
keretül a kiváló művésznő első felléptének 
és minden kritikus megegyezik abban, hogy 
Kosáry fellépése az egész német színpad 
számára nyereséget jelent. Kosáry első fel-
lépéséről itt közlünk egy párkiragadott rész-
letet : 

Berliner Tageblatt: 
Az est nyeresége a Kosáry Emmivel való 

megismerkedés volt, akiben egy minden külső 
szépséggel megáldott és elragadó alakitó-
tehetséggel biró színésznőt ismertünk meg. 

Vossische Zeitung: 
Kosáry Emmi, a tegnapi est címszereplője, 

az Ezüst sirály komponistájának, Buttykaynak 
felesége, először szerepelt berlini színpadon. 
Kevéssel ezelőtt még a budapestiek dédel-
getett kedvence volt, amit azonnal észre kell 
venni müvészetteljes énekén. Szőke, mint 
annyian a magyar klasszis-szépségek, Ízlése-
sen ad elő, van temperamentuma és öröme 
telik a szép ruhákban. Ezeket a ruhákat so-
káig nem lehet elfelejteni. Kosáry asszony 
föllépése messze túlnő egy színházi esemény 
keretein, mert az egész német színpad nye-
reségének mondható. 

B. Z. am Mittag: 
Az előadók egy uj star köré csoportosultak : 

a budapesti Kosáry Emmi köré. Kitűnően kép-
zett, nagyterjedelmü hang, amely itt-ott egy 
operaénekesnő kvalitásait mutatja, egy pri-
madonna, akiben temperamentum és zenei 
izlés van . . . 

Der Tag: 
Az est ajándéka : Kosáry Emmi . . . 

Berliner Volkszeitung: 
Előre kell bocsájtanunk, hogy Kosáry utja 

szerencsés volt. Csodaszép hangja van . . . 
Ha nem vagyunk elég gazdagok ahhoz, hogy 
Magyarországra utazzunk, most már nincs is 
rá szükégünk, itt van Kosáry, akiben a vér-
beli, izzó temperamentumu magyar nőt sike-
rült megismernünk . . . 
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Szegheő, Németh Juliska, Bársony 
Andrássy-uti Színház : „A királyné bolondja" 

(Angelo fotográfia) 

„A sok vitorla megfeszül. 
Mint óriási lepkék ..." 

Egy bájos, hangulatos románc kezdete ez, 
Beatrix királyasszony, azaz Németh Juliska 
énekli a Királyné bolondja című operettben, 
amelyet most mutatott be az Andrássy-uti 
Színház pompás uj műsorában. Hogy a szép-
séges királynénak bolondja, sőt bolondjai 
vannak, ez csak természetes. A bolondok 
azonban megérdemlik, hogy foglalkozzunk 
velük, Balassa Emil kitűnő librettója alap-
ján. Az első számú bolond Hollós Mátyás 
király udvarában él. Valamikor nagy ur volt, 
nápolyi nemesember, aki Beatrixnek is csapta 

a szelet, amikor a királyné még csak arra-
gon hercegleány volt. A lovagot azonban 
száműzték Spanyolországba, ahol ráfanyalo-
dott a bohóc keserves kenyerére. Spanyol-
országból Mátyás király palotájába került, 
mint udvari bolond. És egy izben Kanizsa 
grófja elküldte a királynak „kertje legszebb 
virágát", egy csodás hajé dont. A királynak 
fura gondolata támad ; szeretné tudni, hogy 
a leány a fejedelmi jelvények és a disz 
nélkül is megismeri-e benne az uralkodót? 
Ruhát cserél a bolonddal, akit a trónusba 
ültet és palástba burkol. A leányt a bolond 
elé vezetik és Mátyás rémülten ismeri fel 



Németh^Juliska, Bársony István 
Andrássy-uti Szinház : „A királyné bolondja" 

Angelo fotografia) 

benne a — királynét. A Beatrix rájött a kani-
zsai gróf tervére. A király, gitárral a kezé-
ben, csörgősipkával a fején, hasztalan könyö-
rög és fenyegetőzik, Beatrix nem esik ki a 
szerepéből, és nem tágit attól, hogy ő 
„Kanizsa grófja virágos kertjében termett" 
és magától értetődőleg a koronás bohócot 
tekinti királynak. Az egykori lovag, a nemes 

\ nápolyi, föléledő szerelemmel zárná a kar-
jába királynéját, de a király rettentő parancs-
szava felharsan,-a komédiának vége. Mátyás 
a íjoiond lába elé veti a csörgősapkát, A 
szegény bohóc felemeli, megcsókolja és 
busán eltámolyog. 

Az1 operett zenéjét Molnár Mihály szer-
zette. Nemes, nagyon finom muzsika. Az 
„őszi éjszakákon" kettősnek különösen nagy 
sikere volt. A szereplők kiválóak, Szegheő 
Endre M,átyása, Bársony István tragikomi-
kus bolondja. Gárdonyi mint udvarmester 
és Székely, mint a kanizsai gróf kasznárja 
minden dicséretet megérdemelnek. Németh 
Juliska Beatrix szerepében ragyogó volt, a 
hűvös északtól borzongó olasz hercegleány 
alakját végtelen kecsességgel személyesítette. 

Szomaházy István nagyszerű vígjátéka, az 
„őnagysága vérszegény" a műsor másik 
nagy darabja, őnagysága a legkevésbbé 
sem vérszegény, a szinház igazgatósága, 
hogy megnyugtassa az aggódó lelkeket, 
Kökény Ilonára osztotta ki a kikapós Vasné 
szerepét. Vasné bizony veszedelmesen flör-
töl egy ifjú orvossal (AbonyiA aki a függöny 
felgördülésekor éppen egy kövér páciensét 

(Lengyel) vizsgálja. A kövér után megjelenik 
egy elég sovány, de annál félelmetesebb 
beteg (Bársony), aki revolvert fog az orvosra 
és borzasztó hangon dübörgi : 

— Vas vagyok 1 Vas I Vasné férje ! 
A doktor tagad mindent, pedig hát az 

asszony minden pillanatban betoppanhat. 
Kélségbeesetten iparkodik meggyőzni a férjet 
arról, hogy őnagysága csak vérszegénysége 
gyógyítása végett jár fel a rendelőbe. A férj 
magára ölti a dolgozószobában álló szobor 
takaróját, a szobrot leemeli a talpazatról és 
maga áll a helyébe. így akarja megtudni az 
igazat. Az asszony belép. Az orvos rémült 
karattyolásba fullaszt minden szerelmes szót. 
Vasné sértődötten távozni akar, de az orvos 
egy a saját hátára akasztott tábla segítségé-
vel megérteti vele, hogy az ura a szobor 
helyén áll és hallgatózik. Az asszony ala-
koskodni kezd, rémítő fájdalmakról panasz-
kodik a doktornak és elmondja, főképpen 
az fáj, hogy drága jó férjének, a derék szál-
lítónak, annyi bánatot okoz a betegségével. 

Kökény Ilona 
Andrássy-uti Szinház: : Uj műsor 

fAngelo fotografia) 



Sőt nemcsak az urának, hanem a .harma-
dik pár evőeszköznek" a hitvesi asztalnál. 
A jó Frédinek, aki a férj üzlettársa és ugy-
látszik, az asszonnyal is valami üzleti össze-
köttetésben áll . . . A doktor az asszony 
távozása után az élő szoborhoz fordul. 

— A felesége őnagysága — mondja — 
bebizonyította a maga vádja alaptalanságát. 

— A feleségem ? — kérdi a szobor. — 
Nekem ntncs is feleségem. 

— Hát maga nem Vas? 
— Nem — feleli pokoli szemtelenséggel 

az idegen. — Én Frédi vagyok, a harmadik 
eszcejg. 

A darabnak persze igen nagy hatása volt, 
mint az elmés, tarka műsor valamennyi 
számának. 

A műsor ugyanis feltűnően gazdag és 
rendkívül mulatságos. Bársony István sok 
kedves peicet szerzett a közönségnek Sztrokay 
Kálmán, „Lejtőn" cimü kis darabja főszere-
pében. Egy boldogtalan betörőt alakit, aki-
nek semmi sem sikerül a világon. Még csak 
le sem csukathatja magát. Ellenben az öt év 

Gaál Franciska, Abonyi 
Andrássy-uti Színház: „A szerény kislány" 

(Angelo fotogr.) 

Abonyi, Kökény Ilona 
Andrássy-uti Szinház: „őnagysága vérszegény" 

(Angelo fotogr.) 

előtt elhagyott felesége karmai közé kerül 
és annyira elzüllik, hogy talán még dolgozni 
is megtanul. Pázmánné Giza, Wirth Sári, 
Ihász és Székely méltó partnerei voltak Bár-
sonynak. 

Békeffy László két tréfával fűszerezi a 
műsort. Az egyik a „Feleségem családja". , 
Ezt Bánóczynéval adja elő. A másik ^ 
„Start I" Lóversenykomédia. A befejezésé 
frappáns : ' 

— Uraim, — kérdi Békeffy partnereitől 
(Gárdonyi, Ihász, Lengyel) — akarnak / ke-
resni, sokat keresni, nagyon sokat kerösni ? 

— Hogyne, — kiállják mind a hárman. 
— Akkor — mondja csöndesen Békeffy 

— mindjárt elbújok. Keresserek! 
Zágon István kedves jelenetét, a ,„Szerény 

kislányt" Abonyi és Gaál Franciska adták 
elő. Gaál Franci nagyon kedves volt a kis 
Ibolya szerepében. A szerény kisleány két 
deka krumplicukrot kér a barátjától, ráadá-
sul egy kalapdiszt, kalapot, estélyruhát nyak-
éket és a végén szépen elvéteti magát fele-
ségül. 

A magánszámok elsőranguak. Kökény 
Ilona a kis kokott gombgyüjteményéről éne-
kelt és egy kupiéban bejelentette, hogy fel-
lép majd egy népszínműben. Mint népszin..-
Az első dalát, Mihály István versére, Mar-
thon Géza szerezte, a másodikat Zágon Ist-
ván irta, a muzsikát Pallós Tivadar, a szín-
ház karnagya komponálta. Mihályi Lici ai 
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„Verkli" cimü Mihály—Marthon-dalt és 
Csöndes Géza ötletes gólyameséjét adta elő, 
az utóbbit Pallós zenésítette meg. Ürmössy 
Anikó nagy hatást keltett egy Tarköevy— 
Vince-dallal. „Éjfél" a cime. Azután egy 
vidám chansont énekelt, a „Vén kisasszony 
szive vágyát". Szerzői : Szegedy István és 
Pallós Tivadar. 

Szenzációs volt Z. Molnár László vendég-
fellépte. Tinódi Lantos Sebestyén alakjában 
két nagyszerű nótát adott elő, olyan siker-
rel, hogy Tinódi Sebestyén valószínűleg 
állandó alak lesz az Andrássy-uti Színház 
műsorain. Az első ének afféle bevezető, 
Szegedy István irta a szöveget, a második 
egy XIII- századbeli érzelmes történet a fél-
tékeny várúrról, aki feleségét Utrik lovag 
ölében találta. A férj előrántotta egykorú 
revolverét, de az nem akart elsülni, mivel 
„az puskapor még nem vala feltalálva". A 
szöveget Zágon István irta. Mindekét ének 
zenéjét Pallós Tivadar komponálta. Valósá-
gos kis remekmüvek, ódon magyar motívu-
mot dolgozott fel, kuplészerü könnyedséggel, 
nagyszerű ízléssel. 

Németh Juliska magánszámai óriási hatást 
• keltettek. Előadta az „ítélet előtt" cimü Har-
' n.ith—Pallós-dalt, azután „Az ő dalát" 
Forró Páltól, Molnár Mihály zenéjére és egy 
bűbájos francia chansont a szende kis Ma-
rietterői. A szöveg Zágon István, a zene 
Molnár Mihály munkája. 

Székely, Gárdonyi 
Andrássy-uti Színház: „A királynő bolondja" 

(Angelo fofopr.) 

Pallay 
Ä drámai színésznő játszani tud, az éne-

kesnő énekelni, a táncosnő táncolni. Minaez 
igen egyszerű és természetes. Van azon-
ban Pesten egy színésznő, aki ezt a hár-
mat mind tudja. Ha balletot táncol, az 
embereknek nyitva marad a szemük az 
ámulattól. Ha énekel, olyan sikere van, 
mintha egész életében operettszinpadon lett 
volna. Ha prózát játszik, akkor pedig olyan 
kedves, mintha egyenesen a Comedie 
Francaise-böl lebbent volna Budapestre. Ä 
színésznőt, aki mindent tud, Palíay Anná-
nak hivják. 

Mindezt abból az alkalomból kell elmon-
dani, hogy megnyílt a Royal Orfeum és 
jaz uj müsotban ismét viszontlátja a publi-
kum a »Ben Kolombusz«. cimü szkeccset 
(és benne az ezermester Pallay Annát. A 
nyári szünet alatt Bús Fekete László da-
rabja semmit sem vesztett üdeségéből. És 
la felújítás nagy-nagy sikeréből újra kiveszi 
részét Pallay Anna. Estéről-estére olyan 
tapsvihar köszönti, hogy alig győzi az uj rá-
gásokat. Minden énekszámát megismétlik, 
minden tánca után tombol a közönség. 

Egy pesti leányt játszik Bús Fekete da-
rabjában s az ő leánysága szobra a 
pesti leánynak, minden üdeségében, pom-
pájában, bájában, könnyedségében. Ennyi 
közvetlenséggel akármelyik drámai színház 
újdonságát is sikerre tudta volna vinni 
1Pallay Anna. Kabinetalakitás ez a pesti 
leány, aki szerencsét csinál, beleszeret egy 
amerikai milliárdos s itthagyja Pestet, bol-
dogan, vidáman és — könnyekkel a sze-
tnében. 

A legnagyobb bravúr, amit Pallay csinál. 
Amellett, hogy a legnívósabb művészi esz-
közökkel formálja meg a pesti leány alak-
íját, a »Ben Kolombusz«-ban, mint sanzon-
énekesnőnek is elsőrendűt ad. Ugy énekel el 
egy sanzont, mintha eddig egyebet sem 
tett volna, mint epedő, szerelmes dalokat 
énekelt volna valamelyik pesti kabaré di-
eőzeként. 

Aztán egy operettetáncot lejt partnerével, 
Dénes Oszkárral. Csupa tüz és tempera-
mentum most, a leghíresebb tancos-pri-
madonnákra emlékeztet. 

S végül, amikor balletet táncol, bebizo-
nyítja, hogy legkiválóbb táncosnőnk, az 
ideális primaballerina. 

Pallay Anna valóban rászolgál arra az 
űnnepeltetésre, melyben estéről-estére " a 
Royal Orfeum közönsége részesiti. 

Emlékezetes lesz az a műsora a Royal-
nák, amelyben Pallau Anna bebizonyította, 
hogy milyen sokoldalú művésznő: táncosnő, 
énekesnő, operettprimadönna — egyszemély-
ben. 
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előre a győzelem felé. 
Három napig tartott a verseny, ennyi idő 

alatt kellett mindenkinek lejátszania a maga 
ötvennyolc partiját. Persze, közben egyik tréfa 
érte a másikat. 

Rossz kedve volt Karinthynak : sehogy se 
ment a játék. Hétfőn délután aztán felragyo-
gott a csillaga, három versenyzőt vert meg 
egymásután, ami hat megnyert partit jelentett. 

B e N E v K é s 

I-PIJO S 

lapirók körében szenvedélylyel játszanak. A 
kaszinó az Otthon speciális játéka s úgyszól-
ván minden kártyaasztalnál nagy kaszinózás 
folyik délutánonkint. 

A legjelesebb kaszinó-matadorok egyike 
Szomaházy István, akit ezen a téren is mint 
szaktekintélyt tisztelnek az Otthonban. Szo- KOFTCIMFT R O I MÁNOOS 

Ragyogó arccal sietett Halász Lajoshoz, a 
zsűri elnökéhez, hogy vezessék be a listába 
a hat megnyert partit. 

MEMYHEÜT 

maházynak, aki egyszersmind alelnöke is a 
klubnak, zseniális gondolat fogamzott meg 
az agyában s a mult héten a kaszinójátéko-
sok egyhangú lelkesedése közben elhatározta, 
hogy nagyszabású kaszinó-versenyt fognak 
tartani. A mult héten volt meg a verseny. 
Harminc nevezés történt, ugy, hogy minden 

PusiTft gét-n 5zoMn««z.y 
Halász méltóságos ur megnyugtatta Ka-

rinthyt : 
— Nagyon örülök a hat győzelemnek, de 

megnyugtatásul közölhetem, hogy egyik part-
nere sem vesz részt a versenyben. Legyen 
szives, tűzze a kalapja mellé ezeket a győ-
zelmeket. 

A versenyben ketten is győztek : Heltai 
Hugó (Jenőnek az öccse) és Puszta Béla, 
akik egyenlő pontszámot kaptak. Heltai a 
nyereményösszeget nyomban jótékonycélra 
adta, ami természetesen nem maradt hatás 
nélkül Puszta Bélára sem. Meghallván, hogy 
Heltai jótékonycélra adta a dijat, ő is kije-
lentette a legnagyobb lelki nyugalommal, hogy 
ugyanerre a célra adományozza az általa 
megnyert bajnoki cimet. 

X A R I N T H Ï lqvr's« 

versenyzőnek 58 partit kellett játszania. Óriási 
volt az izgalom a kaszinójátékosok közt s 
mind a harminc versenyző biztosra vette az 
első dijat, amelylyel egy tekintélyes összegen 
kivül az „Otthon bajnoka" cim is jár. A ver-

Kas3inó-verseny 
03 Ott&on-körben 

Akik nem tudják, hogy mi az a „kaszinó", 
azoknak megmondjuk ezennel, hogy a ka-
szinó a legelmésebb és legszebb kártyajáté-
kok egyike, amelyet az „Otthon" irók és hir-

seny mult vasárnap kezdődött és már az első 
napon is konstatálható volt, hogy az összes 
matadorok „lecsúsztak". Szomaházy egyik 
partit veszítette a másik után s ugyanígy jártak 
a többi kaszinónagyságok is : Heltai Jenő, 
Hajó Sándor és a többiek, ugyanakkor pedig 
az „outsidernek óriási iramban nyomultak 



Az e heti vádlott: Fedák Sári. Azzal 
a főbenjáró bűnnel van vádolva, 
hogy egy teljes évig nem játszott 
Budapesten. A törvényszék bevonul, 

a tárgyalás kezdetét vesz i : 

Mi a vezeték- és keresztneve ? Fedák Sa-
rolta Klára Mária. 

Férjezett vagy hajadon ? Hajadon. 
Mi a becéző neve ? Zsazsa. 
Hol született ? Bere, szászon. 
Mi a foglalkozása ? Színésznő. 
Ki fedezte fel ? Szidi néni. 
Mi volt az első szerepe ? Rolly-Polly. 
Melyik a legkedvesebb szerepe ? János 

vitéz. 
Mi lenne a legkedvesebb szerepe ? Mind-

egyik, amelyik komika. 
Szereti a kritikát ? Ha komoly, igen. 
Hát a kritikusokat? Ha komolyak, nem. 
Van valami kabalája ? Minden szamár-

nak köszönök. 
• Milyen szint szeret a legjobban ? A zöl-

det, mert az a remény. 
És milyen virágot ? Ami a mezőn virit. 
h'elyik a kedvenc parfőmje ? Az automo-

bilbenzin. 
Szokott dohányozni ? Nem, de szivarozni 

nagyon szeretnék. 
Szereti a nyalánkságot ? Nem. 
Mi c jelszava ? Hogy lesz még rosszab-

bul isi 
Mi az ambíciója ? Szeretnék jó színésznő 

lenni. 
Van-e valamilyen szenvedélye? Szinházat 

játszar.i. 
Mi az ideáljai Kolozsvárott eljátszania 

János vitézt. 
Vannak-e erényei ? Nem hiszem. 
És hibái ? Csakis azok vannak. 
Ki a kedvenc költője ? Petőfi. 
Ki a kedvenc ÍJ ója ? Jókai. 
Ki a kedvenc komponistája ? A magyar 

nép 
Ki a kedvenc festője? A természet. 
Meiyife a kedvenc nótája? Minden paraszt-

nóta. 

Melyik a kedvenc hangszere ? A taps. 
Ki a kedvenc színésze ? Jászai Mari. 
Mikor volt először szerelmes ? Mindr'g 

először vagyok. 
Kapott-e sok szerelmeslevelet 7 Nem tu-

dom mit ért „sok" alatt. 
Szokott-e azokra válaszolni? Egyre rit-

kábban. 
Szeret-e színházba járni? Csak oda sze-

retek járni. 
Hát moziba ? Ritkábban. 
Szokott mozizni? Rettenetesen rosszul. 
Mik a legközelebbi tervei ? Miért tervez-

zek, mikor úgyis Isten végez? 
Kif szeret ? Néha mindenkit 
Kire haragszik? Néha mindenkire. 
Mi a kedvenc sportja ? Sziklára mászni. 
Melyik fényképét szereti legjobban ? A 

melyiken Angelo a legvékonyabbra retu-
sirozott. 

FEDÁK SÁRI 
(Angelolfotografia) 
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Csokonai Vitéz Mihály egy hangulatos egy-
felvonásos operettben életre kelt az Apolló 
Színpad deszkáin. Nagyszerű az Apolló évad-
nyitó uj műsora és első hely illeti meg benne 
Harmath Imre és Losonczi Dezső énekes-
játékát, a „Lillát". Minden megvan ebben az 
egyórás kis darabban, hangulat, humor, jó mu-
zsika, sőt — s ez a „Lilla" legfőbb dicsérete — 
irodalom is. A librettistát nemcsak a kitűnően 
felépített és ötletesen megirt szövegkönyvért 
illeti elismerés, külön taps jár neki azért a 
stílusosan irodalmi és korszerű nyelvért is, 
amelyen a szereplőket beszélteti. 

Csokonai Vitéz Mihály és nemes Vajda 
Julianna szerelméről szól a „Lilla". Komá-
romban játszódik le 1792 március 11-én. 
Nevezetes nap ez Vajda uramék életében, 
ekkor jön meg a diszpenzációs irás, mely 
szerint a Julianna leányzó azonnal hites fele-
sége lehet Lévay Sándor szőlőbirtokosnak. 

Kondor Iby 
Apolló Szinpad : „Lilla" 

(Angeló fotográfia) 

Mindenki örül a Vajda-kuriában a diszf>en-
zációnak, csak éppen a szépséges Julianna 
nem. Keblében a régen nem látott Csokonai 
iránt táplál gyengéd érzeményeket, a kis 
Lilla, aki fiatal, remegő kisleány, mint egy 
őzilte. A bánata csak akkor változik örömre, 
mijkor az eljegyzés napjának délutánján a 
hon szeretett Csokonai megérkezik. Lilla 
bizik benne, hogy Csokonai megmenti a 
a kényszerű házasság elől, de egyelőre nem 
meri bevallani, hogy ma lesz az eljegyzés. 
Csokonai mástól megtudja a hirt és azt hiszi, 
hogy Lilla csak áltatta szerelmével. Vállára 
veszi hát a vándorbatyut és megy tovább... 

„Bájoló lágy trillák, 
Tarka képzetek, 
Kedv, remények, Lillák 
Isten véletek . . ." 

Az eljegyzésről visszaszökő Julianna már 
csak hűlt helyét találja a költőnek. És mi-

Salamon Béla, Balog Juci 
Apolló Szinpad : „Hát lehet, l e h e t . . . " 

(Angelo fotográfia) 



S Z Í N H Á Z I ÉLET 17 

Szentiványi, Kondor Iby, Ross Jenő 
Apolló Színpad : „Lilla" 

(Angelo fotográfiái 

alatt künn harsogva éljenez a vendégsereg és 
felhangzik a csikóbőrös kulacs nótája : 

„Drága kincsem galambocskám, 
»Csikóbőrös kulacsocskám, 
Tillárom . . ." 

sírva borul a spinétre . . . 
A meghatóan hangulatos kis operett a 

humorban sem szűkölködik. Egész sereg 
pompás figura hoz kacagó vidámságot az 
érzékeny jelenetekbe. Brader Franz német 
színjátszó és Róza kis cseléd szerelme a 
párhuzamos mellékcselekmény. Kitűnő alak 
a folyton kártyázó, pipáló és ivó szomszéd 
Vajda Pál uram és Bédy csizmadiamester. 
A mindig verekedő tüzrőlpattant nemzetes 
asszonyt is mintha csak a régi jó világból 
varázsolták volna az Apolló színpadára. 

A Lilla előadásáról is csak az elösmerés 
hangján lehet beszélni. Szöllősy Rózsi és 
Boros s Géza duója a legkedvesebbek közül 
való, amit eddig operettben láttunk. Külön 
szenzáció az a számuk, amelyben az akkori 
régi táncokat : a strassburgert, a galoppot és a 
bécsi valzert mutatják be. A címszerepben 
Kondor Ibolya, a kabaré uj csillaga mutat-
kozott be sikerrel. Megragadó kedvességgel 
játszott és szépen énekelt. Ross Jenő, mint 
Csokonai, pompás bonvivant. Sándor Jóska 
Győri Matild, Szentiványi, Áldori is mind 
egytől-egyig kitűnőek. 

Liptai Imre pompás ötleten épült, a vérbeli 
iró rutinjával megirt vígjátéka, a „Rubikon" 

a műsor második hosszabb darabja. A kitűnő 
iró minden erénye csillog a „Rubikon"-ban, 
amely pompás házassági komédia. A darab 
egy ügyvédről szól, aki válófélben van a fele-
ségétől, de a nagy lakásínségben nem tud 
uj hajlékot találni magának, igy kénytelen a 
légi lakását megosztani az asszonnyal. Még 
a szalont is elválasztják középen egy kötéllel. 
El lehet képzelni, milyen mulatságos dolgok 
történnek ebben a közös szalonban. A férj 
és a feleség egész nap bosszantják egymást. 
A nő a férj barátjával flörtöl. A férj viszont 
fényképeket csókolgat a feleség dühösitésére. 
A vége természetesen az a darabnak, hogy 
a házastársak kibékülnek és átlépik a Rubi-
kont. De mig ez megtörténik, a szellemes 
ötletek és helyzetek egész pergőtüze folyik le. 
A legmulatságosabb jelenetek közé tartozik 
például, amikor az asszony két barátnőjével 
(raccsolni kezd a maga részében. Amit a férj 
avval ellensúlyoz, hogy egy dalárdát hiv meg 
túlharsogni az asszonyok rettenetes zsivaját. 
Mondani sem kell, hogy a verseny a hölgyek 
győzelmével végződik. 

Haraszthy Mici 
Apolló Szinpad : „Rubikon" 

(Angelo fotográfiai 
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A „Rubikon" két főszerepét Haraszthy 
Mici és Herczegh Jenő művészettel játsszák. 
Nagyszerű összjátékuk a közös szalonban, 
hallatlanul kedves produkció. Faragó Sári, 
mint szobaleány temperamentumosán játszik. 
A tehetséges Hollós Bora, Győri Matild, 
Berky Kató, Szentiványi, Anday, Fekete még 
a darab szereplői, kis szerepben pompás 
figurát ad Pártos Gusztáv. 

Egészen újszerű és a maga nemében párat-
lan a következő darab. Bihary Sándornak, 
a nagy magyar festőművésznek „A biró 
előtt" cimü képét alkalmazta szinre Zilahy 
Lajos. A festmény megelevenedik, a kép 
figurái feltámadnak és a művész által terem-
tett karakterük szerint élnek és intéznek el 
egymás között egy konfliktust. A Bihary-kép 
cigányát Rózsahegyi Kálmán adja annyi 
kifejező erővel, hogy az már nem is ábrázo-
lás, az maga az eleven élet. Minden moz-
dulata a festményből folyik, minden szava 
külön tanulmány, együttvéve pedig maga a 
megtestesült művészet. Balogh Juci, Hollós 

Anday Ernő és Faragó Sári 
Apolló Szinpad : „Rubikon" ' 

(Angelo fotografia) 

Haraszthy Mici és Herczegh Jenő 
Apolló Szinpad : „Rubikon" 

(Angelo fotografia) 

Bora, Sándor Jóska, Áldory László, Szent-
iványi, Ross Jenő, Anday játsszák a festmény 
többi alakját. 

Három kitűnő tréfa szerez mulatságot a 
három nagy darab előtt. Boros s Géza a 
„Hát lehet, leheti" cimü Zágon István-tréfá-
ban nyújt pompás figurát egy utcai cipőtisz-
titó szerepében. Agyon kacagják az emberek 
magukat , Borosson, amint a csatakiáltást 
hallatja, hogy „lehet urbk, lehet, lehet !" 
Salamon egy vidéki pali szerepében nagy-
szerű, mig Balogh Juci egy tipikus pesti 
hölgyikét játszik kedvesen. Salamon Bélát 
avatja egy csapásra kedvencei közé az 
Apolló Szinpad közönsége „A Filatelista" 
cimü Harmath Imre tréfában. Salamon egy 
péket játszik akit bélyeggyűjtőnek néz két 
filatelista, Szentiványi és Anday. A harmadik 
tréfa Forró-Csató : „Tudományos házasság"-a. 
Ebben Faragó Sári játssza a főszerepet 
tehetségesen, mellette Sándor Jóska, Salamon 
és Anday jeleskednek. 

A magénszámok clouja Szöllősy Rózs 
„Adóbevallás'-a. Harmath Imre irta az 
egyveleget, amelyet rengeteg humorral és 
hallatlan technikával ad elő Szöllősy. A leg-
nagyobb taps fogadja Boross Gézát, két Har-
math—Pu/Zós-kuplét énekel. Kondor Ibolya 
a jövő dizőzét sejteti a „Napló" és a „Susz-
terinas" cimü Harmath—Pallós-chansonokban. 
Saásdy Alice nagyon tehetségesen énekel 
két dalt, az egyiket a távozó Király Ernőről. 
A széphangu Áldory László szólózik még a 
műsorban, amely méltóan vezeti be a kaba-
réból „szinpad"-dá előlépett Apolló idei sze-
zonját. 
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INTIM PISTA mikor lép fel Király 
Ernő New-Yorkban ? 

— Már fel is lépett. Negyedikén 
volt az első hangversenye. „Király 
Ernő mulat" cimü mondat állott a 
műsoron és a plakátokon. A leg-
szebb magyar nótákat énekelte Király 
a New• Yorkban élő 
magyaroknak, elkép-
zelhetik, milyen ha-
tással. Nem maradt 
szem szárazon, ami-
kor fölzengtek a ré-
ges-régi magyar nó-
ták, newyoxki magyar 
szivek hazarepültek 
a dalok szárnyán a 
Tisza partjára. 

— Mi hire van még 
Amerikából ? 

— Van még eyy 
nagyon kedves törté-
netem. Molnár Ferenc 
„Liliom"-át ugy adják 
New-Yorkban, hogy 
szorosan, szórói-szó-
ra ragaszkodnak az 
eredeti szöveghez. 
Igy történt, hogy a 
newyorki előadáson 
is pontosan 14.000 
korona van annál a 
pénztárosnál, akit a 
vasúti töltésen elke-
seredésükben Liliom 

és Ficsúr ki akarnak rabolni. Most 
a new-yorki Times azt irja, hogy 
ezt az egyetlen dolgot meg kellett 
volna változtatni a „Liliom"-ban. A 
darabban arról beszél Liliom és 
Ficsúr, hogy ezen a 14.000 koronán 
kivándorolnak Amerikába. Már most, 
— irja a Times — amikor Molnár 
Ferenc a darabot irta a 14.000 ko-
rona megért 3000 dollárt, ezen az 
összegen tényleg ki lehetett jutni Ame-
rikába, de ma nem több a 14.000 
korona, mint — 30 dollár. Ebből 
aztán igazán nem futja az ameri-
kai ut. 

— Igaza van a Timesnak, De gye-

BALOGH JUCI 
Apolló Színpad : „Uj műsor" 

(Angelo fotogr.) 



rünk most New-Yorkból vissza Pestre. 
Itthon mi újság ? 

— Az emberek nősülnek, válnak, 
szóval, megkezdődött a szezon. 

— Ki nősül ? 
— Zágon István, az Andrássy-uti 

Szinház dramaturgja. Feleségül ve-
szi Verő Mártát, akinek jelentős si-
kerei voltak a Magyar Színháznál, 

FARAGÓ SARI 
Apolló Színpad : „Uj műsor" 

de aztán otthagyta a színpadot és 
festőnő lett. Most ismét pályát vál-
toztat. Festőnőből feleséggé változik. 

— Hát még ki megy férjhez ? 
— Kállay Angela, Nirschy Emília. 
— Nirschy ? Hiszen . . . 
— Igen, de válik és hozzámegy 

egy előkelő angol úrhoz. 
— És Lábass Juci mit csinál? 

— Villát vett Budán. 
Gyönyörű a villa, akik 
látták, elragadtatással 
beszélnek róla. 

— Nem tudja, ki 
fedezte fel a kis 
Vaszary Piroskát, a 
kinek olyan nagy si-
kere volt a „Legény-
kérés"-ben ? 

— Tudom. Beölhy 
Baba, Beöthy László 
leánya. A felfedezés 
ugy történt, hogy 
Vaszary Piroska egy 
Lonto mellett lévő 
birtokon nyaralt s az 
Ipolynak ugyanazon 
a hajlásához járt fü-
rödni, ahová Beöthy-
ék. Itt megismerkedtek 
s Beöthy Baba rög-
tön látta milyen tehet-
séges a kis Vaszary. 
Ő küldte fel Pestre 
szinésziskolába s most 
boldog, hogy ilyen 
nagy sikere van a 
felfedezettjének. ' 

— Ki volt az a szép 
szőke hölgy, akit a 
Váci-utcában láttunk? 

— Sacy von Blon-
(Angeio fotogr.) del, a magyar szárma-
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zásu berlini filmprimadonna, Ge-
rőffy Béla filmrendező felesége, aki 
rokonai látogatására érkezett pár 
napra Budapestre. 

— Ki fogja játszani Rátkai szere-
pét a Hollandweibchen-ben? 

— Dénes Oszkár, akit a Színházi 
Élet fedezett fel s aki a Színházi Élet 
amerikai délutánján lépett először a 
közönség elé. Két évre szerződött a 
Király Színházhoz, esti 1000 korona 
felléptidijjal. 

—Igaz, hogy Hajdú 
Pepi otthagyja a Víg-
színházát és visszatér 
a Nemzetibe? 

— Annyira igaz, 
hogy Hajdút már ki is 
hegedülték a Vigből. 

— Kihegedülték ? 
Hogy történt ez? 

— by- Hajdút utol-
só vigszinházi fellépte 
alkalmával kollégái, 
Kertész Dezsővel az 
élükön, a következő 
meglepetésben része-
sítették : Előadás után 
— Hajdú a Piros bu-
gyelláris" -ban búcsú-
zott a Vígszínház kö-
zönségétől — felvo-
nultak a színészek 
Hajdú öltözője elé, a 
Piros bugyellárisban 
szereplő cigányokkal. 
Jó falusi szokás sze-
rint kihegedülték,mint 
lakodalomkora meny-
asszonyt. A cigányok 
először a Csak egy 
kislányt húzták el, de 
olyan fájdalmasan, 
mintha valóban csak Apolló Szinpad : 

egyetlen kis lány volna a világon. 
Azután rázendítettek a Rákóczi-in. 
dulóra és ennek a hangjai mellett 
kisérték le Hajdút a lépcsőn, ki az 
utcára. Én pedig, hamegengedík éjjeli 
zene nélkül búcsúzom. 

— Hová szalad ? 
— Az Otthon-klubba. Részt aka-

rok venni azon a banketten, melyet 
az Otthon rendez az ötvenéves Heltai 
Jenő tiszteletére. 

HOLLÓS BORA 
.Uj műsor" (Angelo fotogr.) 



Díszítőből főrendező 
A Luxemburg gróffá 

a csepeli Munkasottßonban 
Régóta hallottunk már arról, hogy Cse-

pelen a munkások műkedvelő társasága 
milyen komoly munkát fejt ki. Sokan mesél-
ték, hogy láttak háromfel vonásos darabokat 
játszani munkásoktól, még pedig olyan 
kitűnő előadásban, mintha valamelyik nagy 
vidéki színtársulat előadásában gyönyör-
ködtek volna. Szombaton este a csepeli 
munkásotthon szinlapja a Luxemburg gróf-
ját hirdette, fl Színházi Elet munkatársa, 
kiutazott Csepelre, hogy végignézze az élő-
adast és meggyőződjék arról, hogy mit 
tudnak a kérgeskezü munkások, akik egész 
héten a Jgyalupad1, a kalapács és a pöröly 
mellett dolgoznak, hogy azután szombat 
este a szinészkedés kulturális munkájának 
áldozzanak. 

Bámulattal és csodálattal kell megállapí-
tani, hogy erről az előadásról nem lehet 
tölényesen írni, hogy komoly kritikai szem-
mel vizsgálva is csak a legnagyobb elra-
gadtatás hangján kell megemlékezni a 
csepeli munkások derék vigalmi gárdájáról, 
fl gárda már több, mint tíz esztendő óta 
működik, eleinte természetesen igen súlyos, 
küzdelmes munkát kellett végezniök, amíg 
odáig jutottak, hogy ilyen nivós szinházi 
előadást produkálhattak. /Ily Lipót alelnök, 
aki a csepeli gyárban vasmunkás, végig-
kalauzolt az egész színházépületen, Balázs 

Peez Ilonka, Feldstein Géza, Kira János 
Csepeli Munkásotthon : „Luxemburg grófja" 

(Wurzler felvéiele) 

Balázs elnök, Kira János, llly Lipót és 
Gárdonyi Mariska karmester 

a csepeli Munkásotthon vezetősége 
(Wurzler felvétele) 

Kálmán elnök pedig elmondotta, annak a 
tíz esztendőnek a történetét, amely alatt 
a gyönyörű színházat felépítették. 

— Először csak egy kis korcsmában ját-
szottunk, — mondotta Balázs Kálmán, — 
tizen-huszan voltunk, csupa lelkes ember, 
akik célul tűztük ki magunknak, hogy a 
csepeli munkásságot kulturához és egyben 
nivós szellemi szórakozáshoz juttassuk. Igen 
nehéz küzdelmeket kellett végigharcolnunk 
az anyagi kérdések miatt, amíg végre sike-
rült oíyan publikumot nevelni májunknak, 
amelynek anyagi támogatása lehetővé teszi 
a további munkát. A háború alatt két 
és fél millió korona költséggel épitettiik 
ezt a színházat, amelyben hetenként két-
szer tartunk előadást, állandóan zsúfolt 
házak mellett. Eddig mozielőadások is vol-
Itak a színházban, de a mozijogot most 
megvonták tőlünk. Sajnos, arröl is szó van, 
hogy esetleg az egész helyiséget elrekvi-
rálják a munkásságtól, ami évtizedes lel-
kes munkánk gyümölcsétől fosztana meg. 

Végigmegyünk a szinház gyönyörű helyi-
ségein. Hatalmas nézőtér, a talakon freskók, 
számtalan csillár, tágas, mély szinpacf, ri-
valda, sugólyuk, alul kényelmes öltözők, 
szóval minden, ami egy nagy szinházi 
üzemhez hozzátartozik. Balázs elnök bemu-
tatja a vezetőséget. Ä Luxemburg gróiját 
Kira János alelnök rendezi. Ö játssza a 
címszerepet is. Kira János asztalos mun-
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lkás a gyárban, régebben vidéki színtársula-
toknál volt diszitő, ott tanulta meg a szí-
nészet mesterségbeli részét. Ä másik rendező, 
Illy Lipót, szintén vasmunkás, azt mondják 
róla, hogy o a legszigorúbb. Elmondja 
Illy, hogy munka után sokszor éjjél tizenkét 
óráig is próbálnak, hogy jól menjen az 
előadás; mindenki lelkes, szorgafmas és 
ambiciózus, még a kórus is. Odakin az 
udvaron nagy készülődés folyik a holnapi 
szüreti mulatságra, nagy kosár szőlő hever 
a fák alatt, fiatal leányok kötözgetik fel a 
fürtöket a drótkötelekre. Szabályosan meg-
szólal az ügyelő csengője, akár çgy pesti 
színházban, a publikum betódul pillanat 
afatt tele lesz az eg'ész nézőtér és csendben, 
Iéíekzetv'isszafojtva várják az előadás kez-
<TêTët. A függöny felgördül, a színpad való-
ban csinos. Siókkal szebú, mint például 
egy közepes vidéki színtársulatnál. Peez 
Ilonka és Mály Imre vannak a színpadon, 
luliette és Brissard. Juliette civilben varró-
leány, Brissard cipőfelsőrészkészitő, a cipő-
jén meg is látszik. Nagyon elegáns. Igen 
csinosan énekelnek és táncolnak. Mind a 
kettő tehetséges. Ä kórus is nagyon szépen 
énekel, pontosan minden taktust. Gárdonyi 
Bözsike a karmesternő, ő tanította be 
az előadást, a táncokat, mindent stíluso-
san, semmi kifogásolni valót nem lehet 
találni a zenei részben sem. Kira János 
mint Luxemburg grófja jön be a szinpad/a, 
kifogástalanul szabott frakkban és plasztron-
ban, meglepő, hogy milyen érzéssel énekel 
és milyen finoman játszik. Angélát Balassa 
Gizike alakítja, informátorom szerint egyik 
legtehetségesebb tagja a társaságnak. Tiszt-

viselőnő volt a gyárban, most állás nélkül 
van. Ä legnagyoob meglepetést egy alig ti-
izennyolcéves fiu, Feldstein Géza keltette, 
aki Bazilovics Bazil herceget játszotta. Kész 
szinésztalentum, csupa ötlet minden szava. 
Örássegéd, de színész akar lenni, az is 
Içsz belőle. Kokozov Stáza grófnő szere-
pében igen ügyes volt Pataky Piroska, 
aki nappal egy pesti üzletben dolgozik, 
este azonban igen kedves komika. A többi 
szereplők is: Adamik Rezső, Görög Sán-
dor, Guthi József, Hódos István, Reps 
Rezső, Cséky Mihály, Kerti Sándor, Müller 
Dezső és a két csinos, ügyes kis táncosnő, 
Korontos Annus és Krifaton Irma, vala-
mint a kar is minden dicséretet megérde-
melnek. Elmondja Illy János, hogy nem-
csak ennyi tehetséges tagja van a gárdá-
nak, sokan nem juthatnak minden darab-
ban szóhoz. Kopárné és Drevenkáne a 
legünnepeltebb tagjai a műkedvelő társa-
ságnak, ugy játszanak, mint akár egy pesti 
színésznő. Minden színházi állást a vigalmi 
gárda tagjai töltenek be, Bartusek masz-
kíroz, Beer Aljrêd és Nagy Ferenc 
sug és valamennyien szorgalmasan dolgoz-
nak, hogy minaen előadás kitűnően sikerül-
jön. Szünet köznen lementem a színpadra 
és láttam, hogy Balázs elnök ur éppen 
kulisszákat cipelt. Azt is elmesélik, hogy 
a vigalmi gárdában már milyen sok házas-
ság történt. A szereplők igen gyakran sze-
relmesek lesznek egymásba és most is ott 
Vannak a nézőtéren többen, akik a müked-
Velö-szinpadról mentek az anyakönyvveze*" 
elé. Azért nem hagyták cserben a gárdát 
még most sem. 

Balassa Gizi, Kira János, Peez Ilonka, Mály Imre, Pataky Piroska, Feldstein Géza 
Luxemburg grófja a csepeli Munkásotthon színpadán (Wurzler felvétele) 
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Hogy tömör egyszerűséggel fejezzem ki 
magamat, szeptember elsején a pénzügy-
miniszter ur őxcellenciájának rendelete 
alapján „fölfektettem könyvecskémet". 
Ebbe a könyvbe lesznek bevezetve be-
vételeim, amelyek után másfél száza-
léknyi adóbélyeget kell beragasztani é s 
egyben megsemmisíteni, ami látszólag 
illogikus dolog, mert minek elértéktele-
niteni a drága bélyeget, ha egyszer meg-
vétetik velem. 

Könyvem fölfektetésénél azonban rög-
tön zavarok mutatkoztak. Nem lévén 
gyakorlott a blanketta-rendszer terén, 
hamarjában nem tudtam, milyen rubri-
kákra osszam forgalmi adókönyvecské-
mel, ezért Latabár Kálmánhoz fordul-
tam, akiről tudom, hogy rendszerető 
ember és a pénzt is tudja forgatni. 
(Utóbbit a bakk-szobában láttam, ahol 

Latabár egy száz-
koronás kerek já-
tékpénzt forgatott 
az ujjai között. 
Nagyon jól for-
gatta. Mondhat-
nám pörgette.) 

— A dolog igen 
nagy Latyi — az 
rubrikát csinál a 

. . a dolog igen e >yszerü . . . 

egyszerű, — mondta a 
ember mindössze két 
noteszben. Ilyenformán : 

Bevétel K f Kivétel K f 

— Már most mi jön a Bevétel-
rovatba? — kérdeztem. 

Latyi ravaszul mosolygott. 
— Magunkfajtáju embernél a Bevétel-

rovatba nem jön semmi — mondta — 
mert nálunk a bevétel csak kivétel. 

a meg-

be 
oda 

— És mi jön a Kivétel-rovatba ? 
Válasz helyett kérdéssel felelt. 
— Kint tvan a fizetésed ? 
— Nagyon ! — válaszoltam 

győződés legmelegebb hangján. 
— Hogy-hogy nagyon? 
— Hát annyira kint van, hogy már 

nem is Pesten van, hanem Alagon. 
Latyi összeráncolta a homlokát. 
— Akkor a Kivétel-rovatba sem kell 

vezetned semmit. Mert ez már nem ki-
vétel, hanem kivitel. Kivitel-rovatot pe-
dig nem csináltunk a könyvbe. 

— De hát valamit mégis csak 
kellene irni a rovatba, — vetettem 
bátortalanul. 

— Én is gondoltam rá, — felelte 
Latabár — és ugy határoztam, hogy a 
Kivétel-rovatba az 
előlegek kivételét 
fogom följegyezni. 
De ez viszont 
magunkfajta em-
bernél nem kivé-
tel, hanem sza-
bály. Kellene te-
hát egy szabályt 
csinálni a kivéte-
lekből, de ezt viszont a logika törvényei 
szerint nem tehetjük, mert olyan szabályt, 
amely csupa kivételből áll, a logika 
nem ismer. 

— A kivételek legföljebb megdöntik a 
szabályt, — mondtam, hogy tudásomat 
megcsil logtassam. 

— A kivételek megerősítik a szabályo-
kat, — mondta Latabár — de gyöngítik 
a bevételeket. Mindettől eltekintve a 
dolog igen egyszerű. Az ember előleget 
kér a direkciótól, hogy a már fölvett és el-
költött bevételeinek másfél százalékát 
bélyegekben leróhassa. 

. és mi jön a Kivétel-
rovatba ? . . . 
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— Ez másfél százalék. 
— Ez tiz százalék, mert az ember 

ugy kér, hogy maradjon is valami. 
— Szóval, 

marad tisztán 
nyolc és fél 
százalék. 

— Szóval, 
marad tisztán 
tiz százalék. 

. . . de mit ir be az ember? . . . M e r t a z e m b e r 

az adó bélyeget 
a trafikban szerzi be. Már pedig a buda-
pesti trafikokban nem tudsz olyat kérni, 
ami van. Remélhetőleg, mire adóbélyeget 
akarok vásárolni, a budapesti trafikok-
ban nem lesz adóbélyeg. 

— Jó, jó, — mondtam kétségbeesve 
— de hát végül is mit ir az ember a 
könyvbe ? 

Latabár hosszasan gondolkozott, majd 
igy szólt : 

— Az ember a könyvbe egy jelmon-
datot ir, például: Isten nevében vagy 
Nagy forgalom, kevés haszon. 

Ezzel elváltunk. 
És én fölírtam 
könyvecskémbe 

az első bejegy-
zést, amely igy 
szól : 

Hol béke, ott 
szeretet, hol sze-
retet, ott áldás, hol 

áldás, ott nem kell könyvecskét vezetni 
a forgalmi adóról. Ha Isten ugy akarja, 
többet nem is fogok bejegyezni. 

Kálmán Jenő 

Színésznő a Mennyországban 
H Mennyországban, hol laknak 
az angyalok, 
egy kis angyal nagy bánatosan 
andalog. 
És szólt az Ur: Fiam, 
miért fürdik könnyben orcád? 
S igy felelt ő: Uram, 
szinház nélkül 
mit ér ez a Mennyország': 

(SZENES EMBER) 

A LEVÉL. A Colosseum öl-
tözőjében délutánonként óriási 
vesézések szoktak folyni. A 
főveséző Buday Ilonka, a 
Pestre került debreceni pri-
madonna, aki különösen Ga-

lettát szereti szekírozni. A múltkor Galetta 
Ferenc levelet irt az öltözőben, fürdőn nya-
raló feleségének. Egyszerre csak belép az 
öltözőbe Buday. Természetesen ez az első 
kérdése : 

— Mit csinálsz ? 
— Levelet írok, — feleli Galetta. 
— Kinek ? — kérdi indiszkrét mosolylyal 

Buday. 
— Az ideálomnak, — feleli dühösen Ga-

letta. 
Erre Buday odamegy a telefonhoz és fel-

hívja a Yost írógép-irodát : 
— Kérem, tessék kiküldeni a Colosseumba 

egy irógépkisasszonyt, Galetta ur egy kör-
levelet akar lemásoltatni. 

Pázmán Ferencnek künn a Hűvös-
völgyben van egy villácskája, melyet 
szinészkörökben „Pacifüred"-nek is-
mernek. Hetek óta boldogan újságolja 
Paci mindenkinek, hogy villája kert-
jében 120 személyes fürdőmedencét 
építtetett. Elmentünk lefotografálni a 
120 személyes medencét. íme. a fény-
kép . . . Kissé meglepődve kérdeztük 
Pacit: Hát ez az a 123 személyes ? 
Hiszen ebbe legfeljebb ha egy ember 
tud meg fürödni. 

— Itt a tévedés ! — felelte Pázmán. 
— Meg tud ebbe fürödni 120 ember 
is. Csakhogy nem egyszerre, hanem 
sorjában egymás után. 
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NÁDASSY JÓZSEF, 
a pécsi szinház igazgatója 

SZERZŐDTETÉSEK. Äz Erényi Rossi 
Rosina-féle magánénekiskola idei növen-
dékei közül Patkós Eszter és Kovács Iby 
a Városi Szinházhoz, Sásdy Äliz az Äpollö-
Kabaréhoz, Arany Tilla az ungvári szín-
társulathoz, Mikióssy Irma a kecskeméti, 
Sebők Manci a kaposvári, Rózsa lia a kolozs-
vári társulathoz és Virág Rózsi a Kis Komé-
diához szerződtek. Biztos jele ez annak, hogy 
ez a magánénekiskola a legteljesebb ered-
ményeket tudja produkálni s Erényi Rossi 
Rosina pedagógiájának sikerét bizonyítja, 
hogy ennyi növendéke kapott szerződést. 

A pécsi magyar 
nemzeti színház 

Három esztendei súlyos megpróbáltatás 
után ismét magyarrá lehetett a Pécsi 
Nemzeti SzinKáz, amely már bekéidőben 
is egyike volt az ország legelső kultur-
intézeteinek. Ä szinház igazgatója, Nádassy 
József neve már régen ismeretes mindenfii 
előtt, áki a magyar vidéki színészet nemes 
nagy küzdelmeit figyelemmel kisérte. Ná-
tíasi József hosszú ideig volt a szabadkai 
szinház igazgatója, ahol valósággal fővá-
rosi nivói előadásokat produkált. Sok, azóta 
hiressé vált budapesti színész került ki 
pz ő keze alól. Ä pécsi megszállás ideje 
aiStí nem hagyta abba azt a murikát, 
amelyet a magyar színészet és színpadi 
kuItura érdekében addig folytatott. Gyam-an 
a legsúlyosabb körülmények köz'ott és a 
legveszedelmesebb ellenséges ellenőrzés kö-
zepette is arra törekedett, hogy a Pécsi 
Nemzeti Szinház magyar jellegét meg-
őrizze. Ä megszállás alatt is műsoron tar-
totta a magyar népszinmüveket és csak-
nem kizárólag magyar szerzők darabjait 
játszotta. Most, amikor Pécs felszabadült, 
a budapesti újságírók, akiket házánál ven-
dégül látott, meleg szavakkal fejezték ki 

előtte elismerésünket, amelyet Nádassy Jó-
zsef nemcsak tőlük, hanem az egész ma-i 
gyar szinészettől fokozott mértékben meg-i 
érdemel. Äz uj és most már teljesen sza-
bad "pécsi szezont e héten kezdi el Nádassy 
József nagyszerű gárdával, akik köpött ott 
találjuk a magyar színészet sok értékes 
egyéniségét. Ä Pécsi Nemzeti Szinház igaz-
gatója mint szinész is igen kiváló, rendezői 
művészetét pedig gyakran bizonyítják azok 
az előadások, amelyeket ő maga szokott 
előkészíteni. 

Nádassy József felesége és kis fia 
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1. Joánovics Szvetiszláv, 2. Dániel Lacika. 3. Halász Gizine. 4. Ur Ervin (New-B-unswick), 5. Ur Olga iNew-
Brunswick), 6. Leitner Editke, 7. Engelhands Arpika, 8. Rusznyák Pista, 9. Qróner Zsuzsika és Radó Magda, 10. 
Ligeti Lidike, 11. Krakauer Vera Ágnes, 12. Mihálvfi, 13. Hajdú Nagy Pistike, 14. Havas Tommyka, 15. Sipos Duduska 
(Makói, 16. Mahler Lili, 17. Binét Agi, 18. Hesky Gertrud 'Sopron), 19. Kovács Zita. 20. Heimann Lilike és Zsófika, 

21. Sichermann Misi, 22. Lajta Lydia, 23, Király Klárika, 24. Donáth Zsuzsika. 
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Mit kell muzsikálni 
a közélelmezési miniszternek; és egy milliomosnak 

Lajcsi cigány hazajött Párisból. Hiába kap-
kodtak utána künn a ragyogó francia mula-
tók, meg a fényesnél-fényesebb zenéskávéhá-
zak, egyszerre csak elfogta a honvágy és jött 
vissza a régi bandához. Most egy hete egye-
bet sem tesz, mint esténkint a Fővárosi Or-
feum színpadán mesélgeti a füstösképü kol-
legáknak, hogy milyen Párisban az élet, 
hogy megbecsülik ott a prímást. De nem-
csak ezt mondja el Lajcsi cigány, hanem 
még különb dolgokat is. Előadja például, 
hogy mit kell muzsikálni a különböző fog-
lalkozású vendégeknek. Mert egészen más 
muzsikától puhul a közélelmezési miniszter, 
akinek azt kell húzni, hogy : 

„Kerek ez a zsemle. 
Nem fér a zsebembe . .." 

mint például a hadinyereségadó alá eső 
multimilliomos, akinek azt kell sirni a hege-
dűn, hogy azt mondja : 

„Add ide . . . add ide . . . 
add, add, add . . 

Ha pedig egy bánatos szemű fiu jön be 'a 
lokálba, hát annak meg csakis egy szomorú 
magyar nótát lehet játszani. Igy tanítja ezt a 
tapasztalt Lajcsi cigány. És ezenkívül még 
több nagyszerű dolgot tanit, sőt hegedül, de 
még énekel is mellette. Egyáltalában igen 
kedves ez a „Lajcsi cigány" cimü jelenet, 
amelyet Tanay Frigyes, a Vígszínház kitűnő 
művésze ad elő vendégképpen a Fővárosi 
Orfeum uj műsorában. Egyik percben meg-
kacagtat, a másikban meg majdnem sirá-ra 
fakaszt. Ritkán hallani színpadon olyan szív-
hez szóló szép magyar nótákat, mint amilye-
neket ebben a jelenetben énekel Tanay. 

Tanay Frigyes „Lajcsi cigány~-án kivül 
egész sereg meglepetés fogadja a nézőt a 
szeptemberi műsorban. Mindjárt meglepetés 
a fődarab, „Az újdonsült földesúr", egy nagy-
szerű háromfelvonásos bohózat, amelyet Fol-
linius Aurél alkalmazott szinre és Ferenczy 
Károly rendez pompásan, sok művészettel. 
„Az újdonsült földesurából is hamisítatlan 
magyar levegő árad. Borotvás Ernőről szól a 
darab, egy volt gyárosról, aki birtokot vett 

• 1 

- -

Tanay Frigyes és a cigányok 
Fővárosi Orfeum : „Lajcsi cigány" (Papp felvétele) 
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Váradi, Ferenczy, Vig, Perényi, Gombócz, Hunyadi, Fekete. Nagy, Antal Erzsi 
Fővárosi Orfeum : „Az újdonsült földesúr" (Papp felvétele) 

látja, hogy nem való neki a vidék és vissza-
költözik Pestre. 

A kedves és friss humoru bohózatot nagy-
szerűen játsszák az Orfeum színészei. A hu-
morban természetesen Ferenczy Károly ve-
zet, aki a festőt adja. Hunyadi Emil mint 
gyáros, a primadonna, Antal Erzsi és Gom-
bóc Vilma, mint két fiatal leány, Vig Mik-
lós, mint béreslegény, kitűnőek. De helyén 
vannak Fekete Etel, Perényi Sári, Váradi 
Lajos, Nóvák Mihály, Nagy Jenő is. Külön 
szenzációja az előadásnak az a zeneszám, 
amelyet a harmadik felvonásban Ferenczy, 
Antal, Gombóc, Váradi adnak elő. Egy teljes 
kabarémüsort persziflálnak magyar dalban. 

Az Orfeum kisérő varieté-műsora a dara-
bokhoz méltó nívón van. Két magyar és öt 
külföldi szám, mind a lehető legjobb. Perényi 
Sári és Vig Miklós szólóznak. Utóbbinak kü-
lönösen a pucerájról szóló kupléja sikerült. 
A varietészámok clouja Kitty Moran, a 
világhírű amerikai tánccsillag, nemkülönben 
nagyszerűek a Hyppa és Wieslander akro-
bata stepptáncosok száma is. Coros a legelső 
illuzionisták közül való, akik eddig a konti-
nensen szerepeltek, valóban nagyszerű mutat-
ványai vannak. És igen értékes számok a 
3 Eltons akrobata-újdonságai és a 2 Terrasse, 
akik boszorkányosan ügyes gyorsszobrászok. 

és mindenáron tősgyökeres falusi ember akar 
lenni. Persze nehezen sikerül, annál is in-
kább, mert Borotvás felesége és két leánya 
irtóznak a vidéki élettől és mindent elkövet-
nek, hogy Borotvással megutáltassák a falut. 
A három felvonás bemutatja, miképpen si-
kerül ez a haditerv. A leányok először is az 
udvarlóikat csempészik be a házba minden-
féle ürügyek alatt. Vattay Ottó báró, mint 
gazdatiszt, Zsigárdi festő pedig mint vad-
kereskedő kerül a házba, ahol innen kezdve 
a legpokolibb és legmulatságosabb bonyo-
dalmak kezdődnek. B rotvás vadászaton, őz 
helyett, Zsigárdi lábéba lő. Persze rettenete-
sen meg van ijedve, hazaviszi a festőt és 
elrejti egy szobába. A család viszont azt 
hiszi, hogy Borotvás a szeretőjét rejtegeti ma-
gánál. Borotvásné Katalin rettenetes skanda-
lumot csap, amelynek az a vége, hogy még 
a szolgabíró is megtudja a dolgot. Pedig a 
szolgabirótól függ Borotvás bíróvá válasz-
tása. El lehet képzelni, milyen lelki tusák 
után nyitja ki Borotvás az ominózus ajtót, 
amelyen nagy meglepetésére csakugyan egy 
nő jön ki : a jajgató festő, aki közben fel-
vette az asszony slafrokját. Persze a harmadik 
felvonásban aztán az összes bonyodalmak 
elsimulnak, kiki megtalálja a párjót, sőt a 
mama vágya is teljesül, mert B o r o t v á s be-
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Cellei kép — 
a leilei képekről 

és egyebekről 
Vándor, ha utad a lassan döcögő balatoni 

vonaton Lelle előtt elvezet mostanában, vizén 
és szárazon különös dolgokat észlelhetsz . . . 
Láthatsz, — ha például napos időben jársz 
arra felé, — a villasor előtt egy magányosan 
ballagó aszkéta-járásu alakot, de ha közelebb-
ről szemügyre veszed, csakhamar látni fogod, 
hogy a meditáló alak testét — miként római 
arénába igyekvő daliás római ifjú testét 
földig — omló tógaszerü valami fedi. Profán 
fogalom fürdőköpenynek minősiti ezt a ruha-
darabot, de a Szomory Dezső fekete alap-
színű s mályvarózsás diszü gyönyörű köpenye 
indignálódva tiltakoznék e minősítés ellen ! 
Ha viharos időben vetne erre felé utad, szin-
tén nem mindennapos látványban volna 
részed. Vájjon ki az a merész és vakmerő 
halandó, aki egyedül s veszélyt megvető fleg-
mával lubickol mélyen benn a Balaton vizé-
ben ? ő az, a gyönyörű köpeny tulajdonosa, 
de most fürge és mozgékony, mint egy tizen-
nyolcéves ifjú ! Szomory Dezső, a vihar-
fürdőző mellett, egy különös csónakos evez 
furcsa mozdulatokkal. Azt vélnéd hirtelen, 
hogy kinai vizekre tévedtél, vagy gyermek-
korod olvasmányainak emléke elevenedik 

meg előtted s 
magad előtt 
látod valame-
lyik indiánus 
hőst, a fehér-
bőrüek barát 
ját, aki szapo-
rán hajtja előre 
canoéját a De-
lavar vizén. 0 

csak egy 
. . . ö csak egy oldalon evez . . . 

. . . két hosszú, derékszögbe 
hajlitott lábszár . . . 

. egy furcsa hajós meg a 
vi tor lása . . . 

oldalon evez, egy lapáttal s oly gyorsak a moz-
dulatai, hogy csak pár lépésnyire lehet ráös-
merni: Szomory Emilre, az „Újság" népszerű 
sorry-jára. Ennek a furcsa csónakázásnak egé-
szen komoly története van, Szomory Emil 
ugyanis, aki a Lellén nyaraló bátyja látogatá-
sára utazott le, az első napon, viharos időben, 
beevezett s a hullámok vitték befelé csónakját. 
Hiába erőlködött, amikor hirtelen eszébe jutott, 
hogy egyoldalon való evezéssel talán kijuthat a 
bajból . . . Azóta órák hosszat gyakorolja ma-
gét s néha csak késő este hagyja abba a — 
körevezést ! 

Egy furcsa csónak is magára vonja szép 
időben a járó-kelők figyelmét. Ez a csónak 
a Nemes-féle villa végében áll rendületlenül. 
A csónakban nem látni senkit sem, csupán 
két hosszú derékszögbe hajlitott lábszár raj-
zolódik a csónak fölé. A lábszárak hol eltűn-
nek, hol újból összecsapódnak, de a tulaj-
donosa világért nem mutatja magát s fél-
napig is elfekszik a csónak fenekén. A lábszá-
rak tulajdonosa Iuányi Grünwald Béla, aki 

most már má-
sodik eszten-
deje nyaral itt 
s festi azokat a 
gyönyörű képe-
ket, melyek az 
Ernst-muzeum-
ban kerülnek 
bemutatásra. 
Az idén külö-
nös művészi 
szenzációra ké-
szül, amiről 
egyelőre többet 

nem árulhatunk el. 
A lellei Balaton-partnak van még egy nem 

közönséges látványossága : egy furcsa hajós, 
meg a vitorlása, a „Mani". A hajós — egy 
szál dalia — fürdőkosztümben áll a vitorlás 
mellett s hatalmas ecsettel festi a vitorla-
vásznat, meg a rudakat. Nyilván szereti a 

változatossá-
got, mert alig 
hogy megszá-
rad a szin a 
vásznon, már 
újból más szí-
nűre festi be. 
Ez magában 
mégnem volna 
különös jelen-
ség, ha a ha-
jósunk mellett 
egy nagy festő-
állvány nem állana, amelyre ugyanakkor 
balatoni képet fest Rossz nyelvek, — ame-
lyek mindenütt akadnak — azt állítják, hogy 
néha összecseréli a pemzliket a hajós-festő, 
vagy festő-hajós s egyszerre festi a képet, 
meg a vitorlását. Néha egyszerűsíti is a dol-
got : beemeli a vitorlásába a staffeleit s ott 
fest, de ha megunja a festést (mind a kettőt), 
akkor kifeszíti a vitorlákat s mint az argo-
nauták kései utóda indul el a vizekre : Kandó 
László a festőművész ! ő a lellei vitorlás-fő-
szaktudós s nem tűr ellenvetést e téren. 

Itt fest Vass Elemér is, a tehetséges fiatal 
festő, aki szintén az Ernst-kiállitáson tünt föl. 
0 a szorgalom-király. Kora reggeltől késő 
estig fest s gyakran megfeledkezik az ebéd-
ről. Lelle minden talpalattnyi földjét lefestette 
már s most a tihanyi visszhangot igyekszik 
— lefesteni ! 

Itt piheni ki a „nehéz" szobrászmunkában 
eltöltött fáradságát Lányi Dezső is. Itt nyaralt 
a Szépművészeti Muzeum kitűnő igazgatója, 
Petrouich Elek. 

Ám nem kell azt hinni, hogy ez a nyara-
lás csupán a szórakozások és munka jegyé-
ben folyik. Szomory Emil itt is pontosan 
megirja lapja részére a kedves és érdekes 
szinházi pletykáit. 

A nyaralás egészen újszerű „hivatásokat" 
eszeltetett ki a nyaralókkal. E tekintetben leg-
elői maga Szomory Dezső jár amit az irodalom-
történet bizonyára fel fog majd jegyezni róla. 
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Ez a hivatás a : darázsölés ! Ő a nagy 
Darázsölő. Ha volt valaha Vadölő, aki mes-

terségét tökélyre 
vitte, ugy Szomory 
olyan tökélyre fej-
lesztette a darázs-
őlést, hogy azt a 
legszivtelenebb ki-
nai hóhér is meg-
irigyelhetné tőle. 
Csak egy olyan 
szélesen szárnyaló 

. . . a darázsölö . . . i r ó i fantázia kreál-
hatta meg ilyen 

raffinériával e — hivatást. Leginkább a regge-
linél űzi nagy előszeretettel Szomory Dezső 
ezt az uj hivatást. Kevés mézet tesz egy kis 
tányérkába, jobb kezével finom dessert-kést 
tart s igy várja az első áldozatot, amely 
csakhamar jelentkezik is. 

— Előbb meg kell várni, mig a darázs 
belekóstol a mézbe, — magyarázza nagy 
delikátsággal a Darázsölö — azután hirtelen, 
de abszolút biztos kézmozdulattal le kell rá 
sújtani, de oly módon, hogy a kés éppen de-
rekán szelje ét, különben baj van ; a darázs 
elrepül, vagy ránk támad. Tegnap reggel ki-
lenc darazsat végeztem igy ki, — mondja 
fölényes biztonságérzettel. 

Mintha a szívtelen „darázsdereku" nő va-
lóban darázsderekát roppantaná össze, oly 
kéjjel és raffinériával magyaráz a nagy Da-
rázsölő. Kijelentette, hogy addig nem nyug-
szik, mig legalább ezer és egy darazsat ki 
nem pusztít ily módon. Ezt a nemes hiva-
tást legutóbb már a többiek is megirigyelték 
tőle. Emil például dunsztosüvegekben fogja 
a darazsakat (módszerét egyelőre titokban 
tartja). De valamennyien raffináltnál-raffinál-
tabb módszereken törik fejüket s némi irigyke-
déssel néznek egymásra, ami azonban nem 
akadályozza meg őket abban, hogy a Darázs-
ölők klubját megalakítsák — erre most ké-
szülnek ! Elnök természetesen Szomory Dezső 
lesz. Az alapszabályokat is ő fogja kidol-
gozni. Nagyon szigorúak lesznek... Iván Ede 

Akik jöttek 
és akik elmentek 

Budapest szinházi képe minden szezon-
nal újra változik. A színészek egy része vi-
dékre megy, viszont az uj tehetségek java-
része vidékről kerül a fővárosba. Riportot csi-
náltunk azokról, akik mentek és azokról, 
akik jöttek. 

Az eredmény roppant meglepő. Mig a pesti 
színházak eggyel apadtak, a színészgárda 
alaposan megnövekedett mindenütt. A vi 
dékre ment színészek száma elenyészően 
csekély a pesti uj nevek mellett. 

A vidékre szerződöttek mindössze hárman 
vannak. László Andor, a Király Szinház 
bonvivánja Aradra szerződött, Sugár Frigyes, 
a Városi baritonistája a kolozsvári igazgató 

ajánlatát fogadta el, Járai Sándor az Eskü-
téritől Debrecenbe ment. 

Ezekkel szemben Pestre, csak a neveseb-
beket említve, tizen jöttek. A legtöbben ter-
mészetesen a Városi Színházhoz kerültek. Az 
operett-primadonna Kassáról jött: biller Irén, 
vele együtt Kassáról jöttek még a Városi 
uj tenoristája, Somló József és a karmester, 
Friedl Frigyes. Az uj gárdához tartozik még 
Gábor Ernő, táncos komikus, akit az újpesti 
Blaha Lujza Színháztól szerződtetett Ábrányi. 

A kassaiak közül való Viola Margit is, 
aki az Unióhoz szerződött és nyáron már 
játszott is a Scála Színházban. Az Unióhoz 
szerződött még Rozsnyai Ilona Kaposvárról 
és Asztalos Imre, a szegediek naturbursa. 

Uj tagok számában a Renaissance követ-
kezik. A szinház uj starja lesz Gárdonyi 
Vilma, drámai szende, akit Kaposvárról szer-
ződtetett a Renaissance direkciója. Úgyszin-
tén Kaposvárról jött Molnár Dezső, a Renais-
sance lirai szerelmese is. Ugyanitt van még 
Várnai Jenő komikus, az aradiak kedvence. 

Ha megemlítjük, hogy Füzess Anna a 
Vígszínházhoz szerződött, igaz, hogy csak 
Budáról és nem vidékről, befejeztük a Pestre 
jöttékről szóló beszámolást. 

NAGY IZABELLA 
Nagy Gyula miniszteri tanácsos leánya, aki 
a héten Budán mutatkozott be a közön-
ségnek a „Falu rosszá"-ban. Az igen tehet-
séges fiatal színésznő a Fészek'klub egy 
estéjén tünt fel pompás hangjával és 
rutinirozott művészi előadásaival. A „Falu 
rosszá"-ban igen nagy sikere volt, a közön-
ség telszésének minden jelével elhalmozta 
Nagy Izabellát, akit az előadás után leszer-

ződtette a Vígszínház• 
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Cophirigt by Nádor Kálmán Budapest—Leipzig 

pNEl t 

- ni. Csön-des al - ko-nyat - kor 
-tan? Ki tud - ja, ki - re vársz, 

» Szerelnélek újra 
rózsák: közöli látni « 
— Egy dal karrierje — 

Sas Nácinak, a népszerű dalköltőnek egy 
kis magyar nótáját kapja itt az olvasó. A 
nóta arról nevezetes, hogy a legnépszerűbb 
ma Pesten. Ezt huzza 
a cigány esténkint a 
zenéskávéházban, ez 
hallik ki a budai egy-
emeletes kis ház abla-
kán, emellett örülnek, 
busulnak, sz^etnek 
Pesten az emberek. A 
nótának története is 
van. A történetet igy 
mondta el Sas Náci a 
„Színházi Élet"-nek : 

— Mikor megírtam 
ezt a kis dalt, renge-
teg bajom volt vele. Sas 
Bár mindenkinek tet-
szett, seholsem tudtam elhelyezni. A kiadók 
csak dicsérték, de egyik sem akarta elfogadni. 

Egyszer aztán mégis sikerült rajta túlad-
nom. A „Százezrek zenéje" vállalat vette 
meg nagynehezen száz koronáért. 

Innen kezdődött aztán a „Szeretnélek újra 
rózsák között látni" karrierje. Varjas Antal 
elénekelte a dalt a „ Patika" cimü Szép Ernő-

darabban. Aztán mér kezdték mindig jobban 
venni a kottáját. Felkapták a cigányzeneka-
rok. Felvették grammofonra. Magam sem 
hittem volna komponálás közben, a dal egy-
szerre csak olyan népszerű lett, hogy csakúgy 
kapkodtak utána az emberek. Most nem 
győznek elég példányt nyomni belőle. Még 

Amerikában is veszik 
és éneklik. Király Ernő 
newyorki estélyének 
műsorán is szerepel a 
„Szelnélek újra rózsák 
között látni". Királynak 
különben ez a kedvenc 
nótája. 

A kitűnő Sas Náci-
nak nem ez az egyetlen 
slágere. Ő irta a „Ke-
resem az Istent" cimü 
magyar nótát is, amely-
ből 50.000 grammofon-

Náci lemeznél is több fo-
gyott el eddig. Ugyan-

csak ő a szerzője az „Erdőszélen nagy a zsi-
vaj, lárma", „Orgonavirágdal", „Templomjáró 
sohse voltam" cimü magyar nótáknak is 
amelyek szintén a legkedveltebb és legtöb-
bet játszott dalok közé tartoznak. 

Sas Náci novemberben nagy szerzői estet 
fog adni, amelyen összes régi, valamint uj 
szerzeményeit bemutatja. 
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M03Í és történelem 
Irta: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ 

Több mint féléve éltem a történelem 
bűvöletében, távol a jelentől. Valahol 
az első század kétes és mozdulatlan 
homályában botorkáltam s mikor késő 
éjjel munka után fölemeltem fejemet 
a lámpa fényében, előreszegtem tekin-
tetemet, szinte megijedtem attól a siva-
tag messzeségtől , mely elválasztott szo-
kott életemtől és másnap újra vissza vá-
gyakoztam a mu'tba. Acquincum mú-
zeumában álldogáltam az üvegszekré-
nyek előtt. Órákig bámultam itt a nők 
ékszereit és köpenytartó tűit, a sebészek 
késeit és gennymeritő kanálkáit, az Író-
vesszőt és kardot, a gyöngyöt és mérleg-
súlyt s azt a kis acél kézi-
tükröt is, melyben a pan-
nóniai légiókhoz vezényelt 
centurio bizonyára gyak-
ran nézegette fiatal és 
barna arcát, az újoncok 
kiképzése közben. Csupe 
árnyék a mult. Hézag, rés, 
üresség ijeszti a kutatót. 
Ezek az elhullajtott tár-
gyak az utmutatók. Velük 
kell é lővé varázsolni azt, 
ami eltűnt és emberekké 
tenni azokat, kik a törté-
nelmi könyvek betűin ét 
csak mint lenge ködfigurák rémlenek. 

Ez az időbe való zarándoklás gyötrel-
mes, de csábitó és édes is s az ember 
csak lassan ocsúdik, mint valami mor-
fiumos álomból. Én is csak most ébred-
tem föl. hogy végignéztem egy főpróbán 
két telivér amerikai filmet. Ugylátszik, 
ez a legjobb ellenszer. A mozi apró, 
vil lanyos hullámaival, nyugtalan lükte-
tésével, az örök jelen, mely a ma tör-
ténelmét őrzi meg. Claire Adams, aki a 
„Sötétség lovagjai"-ban egy elfinomult és 
ármányos kommunista agitátort játszik 
és Mary Pickford kisasszony, egy vásott 

MARY PICKFORD 
a „Rosszcsunt kisasszony" cimti 

Projektográf-filmen 

és imádandóan huszadikszázadbeli is-
kolásleány alakitója, a „Rosszcsont kis-
asszony", nem is sejti, hogy öntudatla-
nul a históriát örökíti meg a jövendő 
száméra, a mi hétköznapjaink költésze-
tét, azt. hogy miképpen harcoltunk, vesze-
kedtünk, jöttünk, mentünk, ültünk, jár-
tunk, ettünk, telefonáltunk, szerettünk, 
sírtunk és duzzogtunk ma és egykor, 
majd ugy tekintenek rájuk, mint mozgó 
történelmi szobrokra. Mindegy, hogy maga 
az esemény jelentéktelen. A betűvel való 
történetírásból éppen ez hiányzik. Csak 
ünnepnapjai vannak, de a csöndet és 
eseménytelenséget, az élet múlását nem 
érezzük. Plutarchus, Tacitus s a mei kor 
közt egész örvény van. Ezt hidalja majd 
át a mozi. Nem tudom, van-e mér 

történelmi archivium, mely 
a mozidarabokat is el-
raktározza az utódaink-
nak, mint muzeumok a 
könyvek köteles példá-
nyait. Bizonyos, hogy a 
film szolgáltatja majd a 
tudósnak és írónak a leg-
több eleven adalékot. Kép-
zeljék el, hány régészeti 
könyvet és lörténelmi ér-
tekezést pótolna az, hogyha 
csak egy százméteres fil-
men is láthatnók, amint a 
Via Appián áthalad nem 

Julius Caesar, csak egy római csirkefogó, 
fütyürészve, a napfényben hunyorogva, 
vagy egy pék, zsemléskosárral a hátán. 
Azoknak, akik utánunk születnek, ilyen 
csodában lesz részük. A XXX. század re-
gényírója, aki a XX. század kommunista 
harcairól akarirni, fölszáll majd a való-
sággá vélt wellsi időgépre és visszarepül 
csekély tiz századnyit: vagyis bemegy a 
film-archiviumba és kikeresve a kataló-
gusban pontos számét és jelzetét, egysze-
rűen lepergeti Zane Grey hatfelvonásos 
színmüvét, melyet a bolsevizmus szomorú 
kortársai irtak, alakítottak és rendeztek. 
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A mozis bárónők 

Sápadt arcú medikusok és fáradt bölcsé-
szek állanak a boltíves ajtó elótt. Indekszü-
ket viszik aláíratni néhai Eötvös báró váréba, 
az egyetem fizikai intézetébe. A sok diák 
között alig tudunk előrejutni a boldogult pro-
fesszor ur lakásába, hogy két leányával, a 
két baronesszel, akik — mint ismeretes — 
mozisok lesznek nemsokára, beszélhessünk. 

A sok hányatáson átment Eskütéri Szín-
házat bérelték ki a méltóságos kisasszonyok, 
ahol október elején megnyitják Budapest 
egyik legelőkelőbb moziját, a Helikon Mozgó-
színházat. A Helikon mozi-
ban a két bárónő, a párisi mo-
zik mintájára, kamara-mozit 
tervez, olyat, amelyben csak 
egyfajta, valósággal klasszikus 
finomságú filmek kerülnek a 
közönség elé. A franciák 
ugyanis mér esztendők óta a 
színházakhoz hasonlóan iro-
dalmi műfajok szerint adják 
elő a jobbnál-jobb filmdara-
bokat. Vannak kimondott vig-
játék-filmszinházak, vannak % Ä 

olyanok, amelyekben csak " 2 » • 
tragédia kerül a közénség elé, 
egyikben bohózatot hoznak, 
o másikban pedig detektiv-filmekkel gyö-
nyörködtetik a francia közönséget. Ilyen mo-
zit • terveznek a bárónők az Eskütéri Szín-
házban, amely népszerűség tekintetében bi-
zonyára rövidesen az elsők közé fog emel-
kedni. 

Eötvösék édesapjuk, Eötvös Lóránt, a fizikai 
tudományok világhírű professzorának halála 
utáh is ott maradtak a Tudományegyetemen 
kapott lakásukban s ott élnek a sok fizikai 
szerszám között, amelyeket még a nagytudo-
mányu tanér ur hordott össze a világ mind 
a négy sarkéból. Az üveges szekrényben a 

majolika- meg porcellánvázákat kísérleti esz-
közök helyettesitik, közlekedő edények, ingák, 
mérlegek, ellenállási gépek és sok minden-
féle a természettudományok birodalmából. 
Halk levegő karolja át a sok emléket, ame-
lyek között csendes elvonultságban él a két 
bárókisasszony, akik közül az egyik most 
külföldön jár, a másik, Lilly bárónő, intézi 
itthon épülő mozijának tenger sok ügyét. 

— Egészen véletlenül jutott eszembe az, 
hogy mozis legyek. Egy-két hónappal ezelőtt egy 
készülő filmgyár részvénytársasági felhíváso-

kat küldött szanaszét és mi 
is kaptunk egyet, boldogult 
édesapám nevére volt cí-
mezve a levél, amely a mozi 
ragyogó jövőjét világította 
meg. Én bizony azelőtt vajmi 
keveset voltam moziban, ez 
a levél volt az amely engem 
odaküldött s azóta bizony s 
főkép, hogy magam is mo-
zis lettem, lankadatlan buzga-
lommal nézegettem a főváros 

^ moziainak gyönyörű képeit s 
• J « à | â nagy örömmel gondolok a 

\ jövőre, amikor saját mozim 
vásznán nézhetem majd a 

modern kornak ezt a legcsodálatosabb és 
gyönyörű alkotásét. Az Eskütéri Színházban 
épül majd föl mozink, amelynek vetítőgépjé-
vel a legtökéletesebb filmeket akarom lepe-
regtetni. Kamara-mozgószinházat tervezek, 
ahol a filmművészetnek csak a legklassziku-
sabb alkotásait hozom majd szinre, annak a 
közönségnek a mulattatására, amely máris 
meleg szeretettel támogatja bizony ma még 
nehéznek mondható munkámat . . . 

Az Eskütéren csákányok verik a színház 
falát. Készül az Eötvös baronesszek mozija... 

K. I. 
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A »Kék róka« filmen 
Ä Színházi Elet olvasói különösen emlé-

keznek rá, hogy Pestnek milyen izgató 
szenzációja volt valaha: Volt-e, Cecil a 
Török-utcában; Herczeg Ferenc nagysikerű 
darabjának megoldatlan kérdése. ' 

Ä Kék róka Pesten ujabb nevezetesség • 
lesz, de most mint jilm. Az Own-tilmgyár 
monopoliumaként kerül hozzánk e nagy-
sikerű darab, a Svenska Biograf Thealern 
Stockholm feldolgozásában. Érdekes módon 
kerülte ki az átdolgozás a fent emiitett 
kérdést. Ugyanis, a darab meséje azon-
kívül, hogy dán miliőbe lett átültetve, 
rtxea is változott a következőképpen: 

Charpantier professzor (Änders de Wahl) 
tiires természettudós munkájába, a »Rova-
rok biológiájába« merülve, ' elhanyagolja a 
feleségét, aki Preben Wells szobrásznál 
(Lars Hanson) talál vigasztalást. 'A pro-
resszor hazájába él Karin, az unokahuga 
(Karin Molander), aki a tanár könyvét 
illusztrálja. 

Azonban az elhagyott asszonyt F élix báró 
is megkörnyékezi és repülökirándulásra 
hivja magával. Véletlenül Preben műter-
mének erkélye előtt repülnek el, honnan a 
tiata! szobrász messzelátóján át féltékeny 
szivvel követi a repülésüket. 

Ä filmen Irén csakugyan volt a »Török-
utcában«, de a szűcsnél. És mialatt a leg-
újabb modelleket válogatja, az üzletben 
egy csábítóan szép, fiatal hölgy egy kék 
róka boát vásárol Preben Wells szám-

lájára. A fiatal hölgy a szobrász modellje, 
aki ilyen uton akarja megajándékoztatni 
magát. Irén csalódottan, t^r-haza, viszont 
Preben, aki elvakult szerelmében kétségbe-
esetten féltékenykedik Irénre, Félix bárót 
vádolja. Irén a faggatásokra odavágja a 
férjnek: Megcsaltalak. 

Charpantier tanár elképedve hallgatja a 
vallomást. Ö' Prebenre gyanakszik. Azon-
ban Irén és Preben a Félix báróra való 
gyanakodás mialt már összekülönböztek és 
Preben a szakításra is hajlandó. Azonban 
a férj előtt Félix bárót gyanúsítja. • Char-
pantier az elégtételkérésre Preben szobrászt 
küldi Félix báróhoz a névjegyével. 

Preben felindultan siet Félix báróhoz. 
Ott azonban különös meglepetés éri. A félig 
nyílt ajtón ugyanazt a hölgyet pillantja 
meg, akit pár nappal előbb Irénnek tartott 
és akinek a báió házában való eltűnése 
Irén ellen gyanút ébresztett lelkében. Két-
ségbeesve rohan a professzorhoz, hogy 
mindent jóvá tegyen. Azonban későn ér-
kezik. Irén már az édesanyjánál van, Char-
pantier pedig Karinban látja jövendő bol-
dogságának megalapozóját. 
. Végső akkordként Preben mély bánattal 
közeledik újra Irénhez és bevallja végzetes 
tévedését. És Irén megbocsát. Most már 
semmi sem választhatja el őket egymástól. 

A nevezeies bemutató 12-én kerül az Omnia 
műsorára. A szenzációkhoz szokott Közön-
ségtől meglepő az az élénk jegykereslet, 
amellyel a mozi barátai ostromolják az 
elővételi pénztárt. 

Jelenet az .Ezeregyéjszaka" című Korona-filmből 
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Lavina 
Lamperüi Géza, a kiváló költő és iró, 

Lavina cimen irodalmi értékű filmet irt, 
amelyhez Kacsóh Pongrác szerzett gyö-
nyörű muzsikát. Balogh Béla kiváló szcená-
riuma és rendezői utasításai alapján ját-
szották el ezt a nagyszerű filmet Nagy 
Maca, Szitassy Etel, Gyenis Ede, Szirmai 
Vilmos, 'Margittay Gyula és a kis Papir 
Miklós. Ä film meghatóan érdekes meséje 
kidolgozása, technikai tökéletessége külö-
nösen értékes helyet biztosítanak számára 
az uj erővel megindult magyar filmtermelés 
produktumai között. 

Ä szkeccs egyik szinpadi és egyik film-
része megszállott területen, a másik kél 
rész Budapesten, vaggonlakásban játszódik, 
fl film tárgya egy menekült magyar család 
szenvedése. 

A szinpadi részben Nagy Maca pompásan 
táncol, Szilassy Etel énekével, Gyenis Ede 
di ámai erejű játékával és Szirmai Vilmos 

jóizü humorával érnek el nagy sikert. A 
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szkeccset most az akácfa-utcai Emke-
mozgó mutatja be. A legforróbb szinházi 
premieren nem tapsolnak annyit, mint a 
Lavina előadásai alatt. A szinpadi rész és 
tilmrész egyaránt tökéletes, a közönség min-
den előadáson megállapítja, hogy a Lavina, 
egyike a legkülönb magyar szkeccseknek 

fl szkeccs beállítása, rendezése méltán 
megérdemlik a szaksajtó és kritika fokozott 
elismerését. Az /r/wAe-mozgóban szep-
tember 11-ig tűzték ki a szkeccset, de biztos, 
hogy végig fogja járni Magyarország 
minden mozgókép-szinházat. 

fl filmrészeket a Star nagyszerűen iei-
szerelt műtermeiben és különös gonddal 
kiválasztott stílszerű plainerekben vették fel. 
fl gyönyörű fotográfiák Nagy Dezső opera-
tőr munkáját dicsérik. 

fl Lavinát, az Egyetértés filmvállalat a 
Nemzeti Szövetség támogatásával állította 
elő és hozza forgalomba. Ezzel a munkájá-
val nagy léptekkel vitte előre az Egyetértés 
a magyar filmművészetet és a legbiztatóbb 
jelét adja további fejlődésének. 

Papir Miklós, Nagy? Maca,, Gyenis Ede, Szilassy Etel és Breznay Anna 
az Egyetértés „Lavina" cimü filmszkeccsében 

(Jitssza szeptember 11-ig az Emke-mozgó) 
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Gyenis Ede, Szirmai Vilmos és Papír Miklós az Egyetértés „Lavina" cimü filmszkeccsébe n. 
(játssza szeptember 11-ig az Emke-mozgó) 
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veinek szebbnél-szebb filmváltozatait. Az 
Omnia fogja először bemutatni D. W. 
Griffith-mk, a világ legkiválóbb rendező-
jének a filmjeit és a Mary Pickford-
sorozatokat. 

— Nagy súlyt helyeztünk az előadások 
tökéletes technikai kivitelére is. Gépházunk 
a legújabb tipusu tüz- és rezgésmentes 
Ernemann—Krupp-apparátussal van felsze-
relve és filmjeinket egy újonnan beszer-
zett gyöngyvászonra vetítjük. 

— Tizenhattagu zenekart szervezílink és 
mindenkor a film tárgykörének megfelelő 
zenét alkalmazunk, vagyis megvalósítjuk a 
tökéletes művészi mozizenét. 

Ez a gazdag programm biztosítja az 
Omnia idei szezonjának sikerét. 

INTOLERANCIA (Türelmetlenség) címen 
D. IV'i. Griffith, az amerikaiak zseniális 
rendezője, hatalmas méretű, négy részből 
álló filmet rendezett. Az első rész Cosmo-
polis-ban, egy képzelt városban, a máso-
dik rész Párisban, 1572-ben, a harmadik 
rész Babyloniában, Krisztus előtt 521-ben 
és a negyedik rész Jeruzsálemben történik. 
A film főszerepét Constance Talntadge, a 
népszerű amerikai Filmstar játssza. 

Irodalmi filmciklus 
az Omniában 

Jelenet az „Ezeregyéjszaka" cimü Korona-filmből. 

Mult héten nyitotta meg kapuit Budapest 
egyik legelőkelőbb mozipalotája, az 
Omnia. Beszéltünk az Omnia rnozgószinház 
művészi igazgatójával, dr. Bayer Elemér-
rel, ki munkatársunknak az Omnia idei 
programmjáról a következőket mondotta: 

— Főcélunk, hogy közönségünk minden 
tekintetben abszolút művészi követelmények-
nek megfelelő szórakozáshoz jusson. Ezért 
semmiféle anyagi áldozattól nem riadtunk 
vissza és igyekeztünk megszerezni mindazon 
filmtermékek előadási jogát, melyeknek kö-
zük van az irodalomhoz. Fáradozásainkat, 
mondhatom, hogy siker is koronázta, mert 
az amerikai és európai irodalmi filmattrak-
ciók legjavát Budapest mozilátogató kö-
zönsége nálunk fogja először megláthatni. 
Ezek közül már a közeljövőben bemutat-
juk Hugó Viktortól »A nevető ember "A, 
Herczeg Ferenctől a nKék rókán.-1, Dosz-
tofevszkytől »/I mcgbüvöliek<;-et, Lagerlöf 
Zelmátói »Arne ur kincsé«-1, Verne Gyu-
lától iiNemó kapitány«-t (Tízezer mér-
földre a tenger alatt), Puskintól »Dub-
rovszky«.-1 és még számos kiváló iró mii-
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Az ember megy az 
utcán és hirtelen elébe-
bukkan egy ismerős 
női arc : 

. — Szakasztott a Henny PortenI — 
|> hangzik föl ugyanakkor, — vagy: Szá-
mi kasztott a Mia May I 
P Ami azt bizonyítja, hogy még az 

egyéni szépségnek is tipusa van és 
P Psylanderekből, Henny Portenekből 

ezrével élnek a föld legkülönbözőbb 
tájain Ezért a Színházi Élet most le-
közli egy csomó ismert mozistar képét 
Aki ugy érzi, hogy a mozicsillagok 
bármelyikéhez hasonlít, küldje befény-

I képét hozzánk, mit leközlünk. Ha frap-
páns hasonlatosságot tudunk konsta-
tálni, a kiválasztottakkal elfogunk ját-
szatni egy filmet! Tehát Henny Porte-
nek, Mia Mayok, Fanny Wardok, Len-
it effy Icák, Lucy Dorianek jelentkez-

zenek minél többen Ügy-
szintén a Michael Bohne-
nek MaxLinderek is. Men-
től gazdagabb lesz a vá-
laszték, annál szenzáció-
sabb lesz a film. 
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Aki 25 milliói lop .. . 
Hatalmas filmkolosszus bemutatását 

kezdte meg ezen á héten a most megnyílt 
Renaissance mozgószinház. Ä szezonnyitó 
újdonság »Az ezerarcú ember« cimü 29 
felvonásos film, amelyet E. G. Seeliger »Az 
ellopott milliók',', cimü regénye után irt 
filmre. Róbert Li^bman, a hires berlini 
moziiró, George Jakoby német rendező tár-
saságában. »Az ezerarcú emberi, a leg-
érdekesebb és legizgalmasabb kalandor-
tilmek közé tartozik. Elejétől-végig leköti a 
néző figyelmét az a valóban rendkívüli: 
hajsza, amely hat részben viszi végig a 
darab főszereplőit áz öt világrészen keresz-
tül. Ä világ összes tájai felvonulnak »Az 
ezerarcú ember «-ben, egy kedves történet 
keretében, amely már magában véve sikert 
jelentene, még ha nem is fűszerezné ezer 
trükk és frappáns kaland a darabot. 

Az első rész cime »Milliók a holdban.« 
Ezen a hgten mutatja be a Renaissance 
az elsó részt, amely Kopenhágába viszi 
a nézőt, mégpedig Voss bankár házába. 
Voss bankár csőa feíött áll, nem tud kifizetni 
Dick Pattonnák, az intézet főhitelezőjének 
huszonöt milliónyi tartozást. Már éppen a 
halálba akar menekülni a botrány elől, 
mikor unokaöccse, Péter megakadályozza 
az öngyilkosságot és felajánlja nagybátyjá-
nak, hogy szinleg ellopja a nem létező hu-
szonöt milliót és megszökik Kopenhágá-
ból. Ä bank halasztást fog kapni a milliár-
dostól, amig őt Bobby Dodd, a nagy re'klám-
detektiv kézrekeriti, márpedig ez eltart leg-
alább is addig, amig nagybátyja ügyes 
spekulációkkal rendbehozza a cég vagyoni 
viszonyait. 

Voss Péter még az éjjel el is köveTti a 
színleges lopást, annál is inkább, jnert 
hires ember akar lenni, hogy elnyerhesse 
Dick Patton lányának, Gert-nek a kezét, 
akibe régen szerelmes. Ez a Gert, egy 
excentrikus milliomos leány, aki elhatározta, 
l.ogy csak olyan férfinek lesz a felesége, 
akiről az egész világ beszél. Hát Péterről 
a lopás után rögtön beszélni kezd az 
egész világ. És Bobby Dodd megkezdi az 
áltolvaj üldözését. 

Ez az üldözés a lehető legmulatságosabb, 
amit eddig filmen látni lehetett. Az 
izgalmas helyzetek eg'ész során kergeti a 
detektív a milliók tolvaját, de az mind-
untalan kisiklik karmaiból. 

»A Szahara császárja« »Az ezerarcú em-
ber« második részének a cima. Itt mái 
'Dick Patton és Gert is belevegyülnek az 
üldözésbe. Újból megindul tehát a hajsza, 
de most már nemcsak Voss Pétert üldözik, 
hanem Voss Péter is nyomon követi a 
milliárdos leányt, hogy meggyőzze ártat-
lanságáról, hisz a milliós lopást csak színleg 
követte el, hogy nagybátyja becsületét meg-
mentse. Alig találkozik a leánnyal, Voss 
Pétert elfogják. Csakhogy nem mint a 

milliók tolvaját, hanem mint egy Papel nevü 
fegyencet, aki meatámadta Pétert, hogy 
ruhát cseréljen vele. Természetesen Voss 
nem ellenkezik, és így a duonai fegyházba 
kerül csakhamar, ahol vigan gyártja a 
stanicliket és adja a csöndes őrültet, 
amíg egyszer meg nem szökik. Most 
megint a legizgalmasabb kalandok 
kezdődnek, amit az is komplikál, hogy 
Gertet Abdul Hafid, a Szahara császára, 
feleségül akar venni. A második rész azzal 
végződik, hogy Dodd elfogja Voss Pétert, 
kettőjüket viszont csempészek fogják el és 
egy lakatlan szigetre teszik ki őket, ahonnan 
Voss Péternek sikerül elmenekülni. 

»Az ezerarcú emberi, első két részében 
a film teljes együttese felvonul már. Voss 
Pétert Harry Liedtke alakítja ezer ötlettel. 
Bobby Dodd szerepében George Alexander 
pompás figurát produkál. Qert-e.t a szép-
séges Mady Christians adja, Erich Kaiser 
Titz, Jakob Tiedtk?, Lori Leux játszanak 
még a filmkolosszusban, amely méltóan 
vezeti be az idei /?a£f/«s-slágersoroz3tot 
és méltóan nyitja meg a Renaissance idei 
évadját. 

AZ ANGOL—MAGYAR FILM R.-T., a 
melynek dr. Szabó ödön a vezérigaz-
gatója, Sas Ede művészeti igazgató 
mellé Siklóssi Istvánt is művészeti igazgató-
nak nevezte ki. 

Az OJság-film 
Nagy Imre, az Az Ojság szerkesztője, 

aki pompás humorával megrakott újság-
jával annyi derűs percet ajándékozott ol-
vasóinak, uj vállalkozásnak vetette meg 
alapját, amely eddigi munkásságát tekintve, 
egyik legjobb szórakoztatója lesz a moziba 
járó közönségnek. Nagy Imre a párisi 
Pathe Journal mintájára megteremti a ma-
gyar Az Ojság-jilmet, amely a hét tonto-
sabb eseményeit vetíti majd a vászonra, 
természetesen kacagtató keretekben. Nvgy 
Imre segítőtársa B. Pásztor fmre lesz, aki-
nek a neve jó ismerős a magyar tilm-
szakmában. Az Az Ojság-film már rövi-
desen megjelenik és bizonyára tengernyi 
kacajt csal majd a nézők arcéra. 

A FILMMŰVÉSZETI ÉVKÖNYV, Lajta 
Andor népszerű moziévkönyve, október vé-
gén jelenik meg gazdag irodalmi tarta-
lommal, a szükséges tudnivalókkal és az 
összes filmgyárak, kölcsönzők és mozik hi-
teles jegyzékével. A könyv föelárusitó helye 
a Színházi Élet boltja (Erzsébet-körűt 
29.1, szerkesztőség és kiadóhivatal pedig 
•SteMnia-ut 23. Hirdetéseket és megren-. 
deléseket már mindkét helyen elfogadnak. 



S Z Í N H Á Z I ÉLET 43 

Film 
a divat szolgálatában 

Irta : Bolváry Géza 

Nem uj dolog. Emlékezzünk csak /isz-
sza a boldos békeidőkre, amikor min-
den hónapban a Pathe Revü külön di-
vatrészt küldölt le minden újdonsága 
mellé. AuteiÜe, Liverpool, Epsom néző-
terének legszebb hölgyei vonultak fel 
Paquin és Drecolt pazar creátióiban, fe-
jükön Lewis csodáival. A pesti asszony 
akkor még a Pathe divathétért járt mo-
ziba. 

A háború alatt aztán teljesen elma-
radtak ezek a filmek és hölgyeink kény-
telenek voltak Svájcon át becsempészett 
divatlapok, vagy régi amerikai filmek 
divatja után öltözködni. 

A szigorúan elzárt határok megnyitása 
után elérkeztek hozzánk a legújabb kül-
földi filmek is. Hölgyeink, akiket a di-
vatlapok rajzai és fotográfiái nem elégí-
tettek ki, a film életében csodálhatták 
ismét a legújabb külföldi modelleket. 

Sajnos, hozzánk mindeddig egy-kétéves 
külföldi képek kerültek a legjobb eset-
ben. Az idei szezon az első, amikor ez 
évben készíteti legfrissebb filmekben gyö-
nyörködhetünk. A „Korona" filmgyár-
nak sikerült nagy anyagi áldozatok árán 

Jelenet az „Ezerarcú ember" cimü Rádius-
filmből 

(A Renaissance újdonsága) 

Jelenet az „Ezerarcú ember" cimü Rádius-
filmből. 

(A Renaissance~ujdonsâga) 

az ez évi amerikai filmgyárlás legkitű-
nőbb alkotásait megszerezni, amelyek 
szereplői irányítják az egész világ női 
é« uri divatját. Doucet pijamái, Chaovet 
fehérneműi, Deddy kosztümjei melleit, 
Paquin és Drecoll remekei élnek Ame-
rika legszebb és legtehetségesebb szí-
nésznőin: Nora Gregor-on Edith Johnson-
on. Corine Griffüh-en, Bessie Lowe-n. 

A pesti gentlemannek pedig Franz 
Höbling, Olaf Fjord, William Dun-
can, Maurice Costelle, Earle Will iams 
divatjában gyönyörködhetnek, amelyek a 
newyorki Bud, Kaskel & Kaskel, a 
londoni Beala c£ Juman és Drew & Soll 
műhelyeiből kerültek ki. 

M e g n y í l t a T u r á n = m o z i 
Nagyszerű ünnepség keretében, zsúfolt 

nézőtér előtt nyilt meg a héten a főváros 
egyik legpompásabb, legintimebb irodalmi 
mozija, a nagymező-utcai < urán-mozi. Szen-
zációszámba menő uj interior fogadta a 
közönséget és klasszikusan elsőrangú mű-
sor, amelyet kiváló müizléssel válogattak 
ki az idény att! akcióinak sokaságából. A 
megnyitás biztató Ígéret volt s hogy a 
közönség méltányolta is a nemes törekvé-
seket, annak a következő napok állandóan 
zsufoíi házai adták tanújelét. Hz uj tulaj-
donos Papp-Váry Elemér ezredes, akinek 
hires asszony a felesége: Szikiay Szeréna, 
a legszebb magyar imádságnak, a Magyar 
Hiszekegy-vük költője. A megnyitón >»/• 
falusi kisleány Pesten« cimü remek életkép 
'került szinre, a cselekmény során Komlóssy 
Emma szavalta el mély órzésael a Hiszek-
egyet. 
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MI A MOZI ? 
fl mozi az értelmet erjeszti, 
a tudást fejleszti, 
a mozi egy olyan intézmény, amely 
a (Sötétben a v i lágosságot terjeszti. 

(SZENES EMBER} 

Veritas Vincit 
Koman/Ucaa film/álélt as Urániában 

J. Riemann és Mia May 
n „Veritas vincit" cimü Nordisk-filmben 

(Az Uránia újdonsága) 

Magnus Stiffer és Mia May 
a „Veritas vincit" cimü Nordisk-filmben 

(Az Uránia újdonsága) 

mikor régi jegyese, a vikomt, eléje lép, meg-
tagadja őt. 
• A két férfi ezután egymással kerül szembe 
s abban egyeznek meg, hogy másnap haj-
nalban párviadalt vivnak. Amikor azonban 
a trónörökös elmegy a párbaj színhelyére, a 
vikomtot már halva találja. Minden gyanú a 
királyfi ellen szól s amikor már a vádak el-
érik a tetőfokot, Helena megmenti'őt. Veritas 
vincitj Győz az" igazság . . . A trónörökös ki-
rályi atyja, látva a leány nagylelkűségét, 
megkéri fia számára kezét. így lesz Helena 
boldog hitvese a hatalmas uralkodó egyetlen 
gyermekének, a trónörökösnek. 

A szebnél-szebb jelenetekben bővelkédő fil-
met Ruth Groetz és Richard Hatter irták s a 
világhírű Joe Moy rendezte. A szereposztása 
is elsőrangú." Helena szerepét Mia May, a 
trónörökös szerepét pedig Johannes Riemann 
alakítják. 

Az előkelő Uránia Mozgószinház a Nordisk 
filmkölcsönző utján a középkor romantikus 
világát felölelő filmmel lepte meg a főváros 
közönségét. Veritas vincit cimmel egy hat-
felvonásos filmjátékot küldött a Nordisk-film-
gyár, amely hosszú esztendők óta a legpom-
pásabb filmekkel kedveskedik a mozik kö-
zönségének. 

A Veritas vincit első részében a középkor-
ban vagyunk, amelynek romantikus levegő-
jében él egy szépséges leány, Helena, aki 
minden örömét a misztikus tudományokban 
leli. Itt akad rá egy kámeás gyűrűre, amely 
egy római ifjút ábrázol. A gyűrő lovagja 
megelevenedik a leány szeme előtt, aki azon-
ban nem élhet együtt álmaival, mert apja 
magával viszi a városba. Itt ismerkedik meg 
egy mágussal, aki visszavezeti őt évezredek-
kel, a római császárság idejébe. Helena 
visszaálmodja a multat és égő képzeletében 
beleszeret egy Lucius nevű római ifjúba, akit 
a császár oroszlánokkal tépet szét. A képzelet 
azonban tovább él és valósággá válik Helena 
előtt. Lucius alakját a trónörökös veszi át, 
aki beleszeret Helenába. Helena szintén ha-
tártalan szerelmet érez a trónörökös iránt s 
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Jön a rozson át 
Az intim Est mozi e hónap 8-án mutatja 

be a Star-filmgyár Jön a rozson át... cimü 
kitűnő filmjét, amelyet Balogh Béla, a 
nagyszerű rendező hozott ki a nagyközönség 
számára. A film főszerepeit Lóth IIa játsza, 
brilliáns művészettel. A pompás film 11-én 
kerül utoljára vetítésre, 12-én, 13-án és 
11-én A fehér asszony, 15-in pedig egy 
kacagtató amerikai burleszk film kerül 
színre, Életmentő címmel. Ä kacagtató film 
tele van humorosnál-humoroíabb jelene-
tekkel. 

Einstein tanár 
elmélete filmen 

A relativitás elméletét és problémáit nem-
sokára filmen is tanítják majd. Berlinben 
egy tudós társaság »A relativitás elmé-

letének alapjai« cimmel filmet Íratott, 
amelynek felvételei már rövidesen el is 
készülnek. A filmen még a legelvontabb 
kutatási eredmények is szerepelni fognak, 
igy például az idő relativitását is példa 
fogja igazolni. 

Budapest 
A Corvin-filmgyár »Piros bugyelláris« 

cimü filmjéből szkeccset készit. A szkecs 
színpadi részének két főszerepét Mattya-
sovszky Ilona és Medgyasszay Jenő játsz-
tszák. 

Tripoli sz 
Fenyő Emil és Lóth IIa az Engel fi.— 

Emelka Konzern Filmjein Tripoliszban fel-
vételeznek. 

Berlin 
Cserépy Arzén, a magyar származású 

német filmrendező, szeptember havában 
filjpfelvétel céljából társulatává Budapestre 
jön. 

MIA MAY 
a „Veritas vincit" cimü Nordisk-filmben 

(Az Uránia újdonsága) 
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"Baccarat 
Henry Bernstein drámája 
a Royal Apollóban 

Ki ne emlékeznék arra a hatalmas dia-
dalra, amelyet a Baccarat, Henry Bernstein 
társadalmi drámája aratott annakidején a 
Vigszinházban. A Baccarat hatalmas világ-
sikereket aratott, bejárta az egész világot, mig 
a mozigép is felvette és most a Star filmgyár 
utján elkerült hozzánk. 

A Baccarat, a kártya rettenetes szenvedé-
lyétől lenyűgözött Robert de Chaceroy elegáns 
gavallér szomorú életét varázsolja elénk. 
De Chaceroy könnyelmű, kártyás világfi ha-
lálosan beleszeret Bréchebel Armand csoda-
szép feleségébe, Lebourg Helénbe, aki sok 
megértéssel ferdül Robert felé- Egy alkalom-
mal Chaceroy hatszázötvenezer frankot vészit 
a kártyán. A pénz nem az övé, nincs más 
mód, mint másnap délután hat óráig meg-
szerezni vagy meghalni. 

Helén halálosan szerelmes Róbertbe és 
elhatározza, hogy minden áldozat árán meg-

menti szerelmesét. Rettenetes hajszába kezd 
a pénz után. Magéhoz veszi családi éksze-
reit, zálogba akarja tenni, az uzsorás azon-
ban csak ugy hajlandó pénzt adni, ha férje 
is hozzájárul ehhez. Az asszony szörnyű 
kétségbeesésében atyjához fordul, aki azon-
ban nem nyújt segítséget. 

Szörnyű kétségbeesésében elszánja magét 
a végsőre. Unokafivére már esztendők óta 
ostromolja őt, de eddig rideg visszautasításra 
talált. Most azonban Robert megmentésére 
feláldozza magét, meghallgatja unokafivérét, 
aki a szerelem jutalmául rendelkezésére bo-
csájtja a Róbertnek szükséges pénzösszeget. 
Az asszony boldogan siet haza. Remegve 
nyitja ki az ajtót. Az óra épp most üti lassan 
a hatot és amikor két-három lépést tesz előre 
Robert dolgozószobája felé, az ajtó mögött 
eldördül a fegyver, amelynek golyója egy-
szerre két szivet jár keresztül. t 

Bernstein hatalmas társadalmi drámáját, 
amelynek főszerepét a filmen Fanny Ward 
alakítja, a Royal Apollo mutatja be. 
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TIVOLI 
Két szenzációs amerikai filmsláger 

A VADLUDAK 

és 

üldözöt t lelki ismeret 

TÜNDÉR MOZGÓ 
VI., Syondy-uíca 11 

Szept. 8. A modern Hercules. 
Főszerepben : Maciste 
Zigottó és a csecsemő 
Bigorné a börtönben 2 

Szept. 9-10-11. Kabaré-e lőadás 
12-13-14. Georges Bulli 
15. Elnémult harangok 

Londoni bankrablás 

BAROSS MOZGÓ 
VIII., Baross- ulca 81 

Átalalíitás miatt 
xárva 

ORIENT MOZGÓ 
VI., I3abella-u/ca 36 

Szept. 9—11-ig, péntektől vasárnapig 
A m o a e r n Hercules 
A főszerepben : Maciste 

Szept. 12—14-ig, hétfőtől-szerdáig 
Jön a rozson át 

A főszerepben : Lóth IIa 

ICUCTUR S Z.IN "PAD 
Szept. S. Oenevérek klubja 

Minden férfi gazember 
„ 9-10. Szemben a nagy Óceán-

nal. Zigotto. a varietében 
11. Vissza a Paradicsomba 

Grönlandi dráma 6 felv. 
„ 12-13. Roland mester 
.. 14-15. Éjféli látogatás 

Egy végrendelet története 5 f. 

GUTENBERG-MOZGÓ 
(Sándor-tér) Igazgaté : L. Batizfalvi Elza 

Szept. 11. A szerelem mindent legyőz. 12. A 14-ik 
I. és II. rész. 13 Big Bill B.rry I. 14. Big Bill  

Berry II. 15. Big Bill Barry III.  

ViTG M O Z G O 
VIII., Néps3tnöá3-utca 40 

Szept. 8. Koldus és királyf i 
Jeff, a ravasz halott 

„ 9-10. A hetedik nagyhatalom 
Liliom — Lotti 

„ 11. Szivek királynője 
,. 12-13. Nevető halál 

Czikó Pál, a Várszínház uj direktora, októ- ) 

ber közepén kezdi meg a szezont fenn a 
Várban. 

Heltai Jenő „Kis cukrászdá'-ja lesz a 
Vígszínháznak a „Falu rossza" ulán követ-
kező újdonsága. 

„A kékszakállú herceg nyolcadik felesége", 
Savoir drámája lesz, a Magyar Szinház so-
ron következő újdonsága. 

Beöthy László szerződtetési tárgyalásokat 
folytat Vajda Lászlóval, a berlini Reinhardt-
szinházak rendezőjével. 

Környei Béla az idén az Operában az 
„Othello" és a „Hugenották" főszerepeit fogia 
énekelni. 

Néhai Papp Miska fiát. ifjabb Papp Mis* 
kát szerződhette Beöthy László a Király Szín-
házhoz 

Lehár Ferenc de-
cembertől Amerikában 
fogja dirigálni a „Kék 
mazur es a „Hol-
landi leány" előadá-
sait. 
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Egyetemi hallgatók, katonatisztek, 
mint szinésznövendékek 

Szeptember elejen nemcsak a színházak 
és az iskolák nyitják meg kapuikat, hanem 
a szinésziskolák is. Most vannak a beiratá-
sok és a felvételi vizsgák. Elmentünk a pesti 
szinésziskolákba megnézni, hogy kik mennek 
az idén színésznek. 

Érdekes, hogy évről-évre többen és többen 
gravíroznak a színpad felé. Meglepően sokan 
vannak olyanok, — különösen a nők között, 
— akik valamely más pályát és nem egyszer 
biztos ekzisztenciát hagynak ott a színpad 
kedvéért. Örömmel állapítjuk meg, hogy a 
jelentkező növendékek kilencven százaléka 
legalább is érettségizet, de nagy számmal 
vannak egyetemi hallgatók, katonatisztek és 
kész diplomás emberek is. A színészet ma 
már éppen olyan reális foglalkozás, mint a 
kereskedelem. 

Felkerestük az egyes szinésziskolák igaz-
gatóságát, hogy az idén elsőéves növendé-
keknek jelentkező szinészanyagról nyilatkoz-
z a nak. 

Az Országos Színművészeti Akadémián 
a következőket mondták az idén jelentkező 
növendékekről : 

— Mi semmi ujat nem mondhatunk a je-
lentkezőkről, mert nálunk mindig bizonyos 
előképzettséghez volt kötve a felvétel. A 
növendékek szüleinek társadalmi elhelyez-
kedése nagyon vegyes, de ez a mi szem-
pontunkból egészen mindegy. A fő az, hogy 
a tanulók intelligens, komoly, ambiciózus 
emberek. A többi minket nem érdekel. 
Vannak a szülők közt politikusok, államhi-
vatalnokok, diplomás emberek, kereskedők, 
földbirtokosok és iparosok. Meglepő csak 
az, hogy milyen nagy számban jelentkeztek 
Felvételre, persze ebből a nagy anyagból 
Csak a legjobbakat válogatjuk ki és vesz-
szük fel. Később ezeket is erősen megros-
táljuk. 

Az Országos Színész Egyesület színész és 
filmiskolájában a következő felvilágosításokat 
kaptuk : 

— Nem tudom, mindenütt igy van-e, de 
nálunk — talán a tavalyi nagysikerű vizs-
gáknak köszönhetjük, — olyan nagyszámban 
jelentkeztek növendékek, mint még soha. Igy 
tehát a jövő szinészgenerációt nem kell fél-
teni. Ennyi jelentkező közül, azt hiszem, ok-
vetlenül találunk komoly és értékes tehetsé-
geket, akiket érdemes és élvezet lesz kiké-
pezni a színészetre. A jelentkezők nagyon 
kellemesen leptek meg, amennyiben csupa 
intelligens, komoly ember iratkozott be. Ami-
nek a legjobban örülünk, az, hogy a nők is 
mind tanult, iskolázott leányok. A legtöbbje 
érettségizett és hivatalba járt eddig. Ha 
végignézek a jelentkezőkön, az az impresz-
szióm, hogy idén nagyon szép eredményeket 
fogunk produkálhatni. 

Azután Rákosi Szidi magán szinészisko-
láját kerestük fel. Az előszoba zsúfolva volt 
női és férfi jelöltekkel. Mind hallatlanul druk-
koltak, pedig a felvételi vizsgától legalább 
egy hét választja még el őket. A másodéve-
sek bizonyos leereszkedő szánalommal néz-
ték a sápadt arcú jövendő Rómeókat, Ham-
teteket és Richárdokat. 

Ditrichné, a Rákosi-iskola igazgatónője, a 
következőket mondja : 

— Az első, amit le kell szögeznem, hogy 
ilyen nagy számban már évek óta nem 
jelentkeztek felvételre, mint az idén. Viszont 
az is igaz, hogy már nagyon régen nem irat-
kozott be ilyen intelligens anyag. Azt hiszem, 
akiket a vizsgán felveszünk, mind olyanok 
lesznek, akikkel érdemes foglalkozni. Meg-
lepő, hogy az idén általába véve csupa jó-
módú növendék jelentkezett. A legnagyobb 
részének az apja nagykereskedő, földbirtokos, 
de van olyan is, akinek az apja magasrangu 
katonatiszt. Furcsa az, hogy jöttek szülők 
6—7 éves gyermeküket beíratni és kétségbe 
estek, mikor megmondtuk, hogy csak tizen-
hat éven felülieket veszünk fe!. Ellenben jöt-
tek hölgyek, akiket azért nem vettünk fel, 
mert már nagyon-nagyon régen elmultak — 
harminchatévesek. A növendékek életkora 
átlag 16 és 24 között váltakozik. Van egy 
szinészgyerekünk is: Balassa Jenő fia. 

Rákosi Szidi filmiskolájában ugyanilyenek 
a jelentkezők. De mig a szinésziskolában 
több a férfi, addig a filmiskolában több a női 
jelentkező. 

Rózsahegyi Kálmán magánszinésziskolá-
jában Rózsahegyinévei beszéltünk : 

— Még nem tudunk magunknak tiszta ké-
pet alkotni, mert alig egy-két nap előtt kezd-
tük csak meg a beírásokat. A mi növen-
dékeink — és ezt külinben mindenki tudja 
— mindig a jobb osztályokból kerültek ki. 
Az én uram elsősorban színész és csak 
másodsorban tanár, ő tehát unintelligens és 
tehetségtelen emberrel nem foglalkozik, ö 
egyedül tanít mindenkit és mondhatom, kü-
lön-külön tart mindegyiknek előadást, kép-
zelhető tehát, hogy nincs türelme, kedve és 
idegzete műveletlen növendékekkel vesződni. 
És ezt a jelentkezők is tudják. Éppen ezért 
csakis tanult nők és férfiak iratkoznak be. 
Ennek is tudható be, hogy olvan eredmé-
nyeket értünk el, mint például tavaly, mikor 
alig egy-két növendék maradt szerződés 
nélkül. Idén még nagyobb lesz a választék, 
mert hihetetlenül sokan jelentkeznek, (g. g ) 

Klein Súri 
Budapest, V., Lipót-körűt 17. sz. 

Készit legmodernebb toalett és neglizséfűzőket 
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Sfe&nc* Éeícu 
KILENCEDÍK FEJEZET. 

Tizenkét gyönyörű hónap tovatűnt, mintha 
w i k tizenkét óra lett volna, az az egy 
délelőtt pedig, mikor visszaköltöztek a 
Bajza-utoából a hernád-utcai udvari lakásba, 
mintha hosszú, kinos évekből lett volna 
összefoltozva. 

Nyáriné folyton csak azt hajtogatta: 
— Nem, nem, ez nem lehet. 
Az utolsó pillanatig hitt a csodában, 

melynek el kell jönnie, melynek meg kell 
akadályoznia azt a szörnyűséget, ami elle-
nük készül. Nem tudta elhinni, hogy el 
kell válnia: a tágas szobáktól, szép bútorok-
tól, cselédektől, autótól, dicsőségtől, min-
dentől, hogy rélórák alatt visszarohanjon 
régi, elmúlt életébe, a napfényes ragyogás-
ból a nyirkos, reménytelenül sötét mély-
ségbe. 

Százszor is hallotta, hogy az élet nagyon 
egyformán intéz el némely embereket, 
voltak, akik meg is jósolták, »maguk 
Is ugij járnak majd, mint Kissék, az ő 
Pici űcájtíkkal«, dte ki hitt az ilyen rossz-
indulatú embereknek? 

— Hogy ilyesmi megtörténhetett, hogy 
ilyesmi megtörténhetett! — ismételgette 
néhány százszor. Néha azt is hozzátette: 

— Èz még nem történt meg soha senkivel. 
Ilyen rettentő szerencsétlenség. 

• 
Igy kezdődött: -
Égy délelőtt Nyáriné éppen a színházba 

akart menni Klárival, mikor a titkár jelen-
tette, hogy egy asszony vár az előszobában. 

— Okvetlenül beszélni akar nagyságos 
asszonnyal. 

— Jöjjön délután, — szólt Nyáriné, mi-
közben a tükörben kedvtelve nézegette u) 
prémbundáját. 

Ä titkár meghajolt, de mielőtt távozott 
volna, megjegyezte: 

— Ez az asszony annak a Pici Cicának 
az anyja. Valami Kissné. 

— Ugy, — szólt Nyáriné, — akkor 
dobja ki. 

TOmay Roger-Gullet 
Cotv Houbiitanl, PARFÖMÖK 

u kozmetikai ktllt>nlegessé£ek 

KÜSZTELÍTZ KÁLMÁN. V.. Dorottua-u. 12. 

— Keservesen sirt és panaszkodott. Äzt 
mondta, nagy nyomorban vannak. 

— Sirt? — érdeklődött Nyáriné, — 
akkor küldje be. 

* 

Mit akart ez a szegény Kissné? 
Nem sokat Pedig ugy kezdte: 
— Jaj, egy rettenetes nagy kérésem van. 

Nem is merem1 elmondani. 
flztán mégis csak elmondta. Ajánlólevelet 

(kért a Muzsika Szinház igazgatójához. Nyá-
riné pár szava elég volna ahhoz, hogi| 
visszavegye az ő Cicáját, hiszen ha a 
hangja már nem' is a régi, meg aztán 
nagyot nőtt is, de azért kisebb szerepekre 
talán még alkalmas volna. 

Nyáriné megirta az ajánlólevelet. 
— Tessék. Láthatja fiam, hogy én nem 

vagyok bosszúálló, — szólt kegyesen és 
még a lakáson is végigvezette Kissnét. 

Harmadnap ismét vendéget jelentett a 
titkár: 

— Egy Kerekes Benő nevü ur óhajt nagy-
ságos asszonnyal beszélni színházi ügy-
ben. 

— Jöjjön holnap, — felelte Nyáriné. 
Aztán megkérdezte: 

— Berlinbe elment a sürgöny? 
— Már válasz is jött , — 'jelentette a 

titkár. — Dorn megadja az ötvenezer már-
kát. 

— Sejtettem, — mosolygott Nyáriné, 
miközben kedvtelve nézegette a tükörben 
u j sélyempongyóláját. 

— Mit feleljek Dornnak. Mikor megyünkí 
— Nem megyünk. 
— Nem? — csodálkozott a titkár. 
— Nem. 
— "De hiszen... 
— Igen, de a bécsi ajánlat közbejött 

Bécsbe megyünk. Holnapután utazunk. 
— Holnapután? És mi lesz a Muzsika 

Színházzal? 
— Fütyülünk a Muzsikára. 
— A direktor ebbe belehal. 
— Majd föltámad, ha visszajövünk. 
Ilyen okosan tett-vett, rendelkezett, be 

szélt Nyáriné. Ha az Isten ád az embernel 
olyan leányt, mint amSlyen Klárika, á< 
hozzá való észt is. 

— Elmehet, titkár ur. 



, .holnapután utazunk . . . " 
(Qedő rajza) 

— És ez az ur"... ez a Kerekes Benői' 
— Jöjjön holnap. 

Kerekes Benő kereskedelmi utazó volt 
a fogkefe-szakmában. Nem volt valami jó -
módú ember, Istenem, nem olyan világban 
élünk, hogy ' az ember fogkefékkel vagyont 
szerezhetne. 

Kerekes Marika,. Benő idősebbik leánya 
jó barátnője vo'It~Cicának. 

Kerekes Nusi, Benő másik leánya, négy-
éves volt és a Kertíkes-család tagjainak 
egyhangú véleménye szerint ugy énekelt 
és láncolt, hogy az csodaszámba ment. 

Most már könntfú kitalálni, hogy miért 
kereste rei TvereKes tserio Tvyarinet ottno-
nában. 

— Asszonyom, — kezdte Kerekes, — 
én és családom hűséges rajongói vagyunk 
az ön csodálatos Kláíikájának. Ugy imádtuk 
önöket, hogy akkor is nagyságos asszonyom-
hoz fordultam volna tanácsért, ha nem 
hallottam volna, hogy Pici Cicát a nagy-
ságod jószivü ajánlására szerződtetiék újra 
a színházhoz. 

E bevezetés után Kerekes áttért a tárgyra. 
Majd azzal fejezte be hosszabb szónok-

latát: 
— Nagyságodnak igazán csak egy sza-

vába kerülne és az én Nusimiiak is jutna 
valami szerény kis szerződés ott a Muzsika-
Színháznál. És ez nagyon jól jönne nekemt 

Majd hozzátette némi akasztófahumor-
ral: 

— Äz éjjel álmomban fogkefe voltam, 
egy pohár vizben álltam és így sóhajtottam: 
»Bárcsak künn volnék a vizből.« Mikor 
felébredtem, rögtön elhatároztam, hogy el-
jövök ide. És el is jöttem. 

Nyáriué mosolygott és miközben kedv-
telve nézegette a tükörben uj selyem kö-
penykéjét, igy szólt: 

— Hozza el holnap idê a leányát, kadv«» 
Kelemen ur. 

— Kerekes, — javította ki Kerekes. 
* 

Másnap megjelent Nyáriéknál Kerekes 
Nusi és ezzel elérkeztünk Nyári Klári éle-
tének utolsó fejezetéhez. 

(Vége következik. ) 

Siófok 
en Teréz-körulon 

Siófok ugy került a Teréz-körutra, hogy az 
Intim-Kabaré bemutatta a »Siójokon« cimü 
operettet, amelynek ötletes szövegét Szilágyi 
László irta, zenéjét pedig nagyszerű angol 
zenékből Magyar László állította össze. A 
kedves darab, amelyben a siófoki fürdőélet 
ezer ötlettel van kifigurázva, alkalmat ad 
a kitűnő Szeless Elzának, hogy közvet-
len humorát egy moziszinésznő szerepé-
ben bemutassa. Kitűnő partnerei Várnay 
László és Erdélyi Gáza dr. Kívülük Lánczy 
Mici, Meggyasszay Hajnalka, Radó Sándor 
produkálnak még a darabban pompás ala-
kítást. Másik főszáma az uj műsornak 
»Az utolsó éj c< cimü dráma, amelyben Do-
li rtay Ilona és Balla Kálmán aratnak nagy 
sikert. Kőváry Gyula »Ja/, az a telejom 
cimü bohózatában ismét Szeless Elza mutat 
'be egy kedves telefonkisasszony-figurát. 
Harmath Imre és Lengyel István darabjai 
tetszenék még. Ä szólókban az emiitetteken 
kivüí Kovács Andor és Eercnczi Magda 
tűnnek ki. 

KálazdyMc vérek ésTsttoí! 
Budapest, IV. , Apponyi- tér 1. szám 

/ Z O L L Ô S I é s K L E m 
IV., tiajó-uica 16. (Sülö-u. sarok) 

« e l y e m é s mzövei különleges-
ségek áruQáza 

f ^ u k á c s Nána&r 
" Köpeny, kosztüm, francia ruha 

e's blouzkülönlegességek áruháza 
Megrendelések saját műhelyemben készülnek 
Budapest, IV. feer.. Kecskeméti utca 9. sz 

RÉVAI-U. 18. KIS K O M É D I A Tel. 14—22. 

Mindennap R O T T és S T E I N H A R D T - t a l 
az uj évadnyitó műsor. - Kezdete este 8f órakor. 
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A KIS KADÉT 
Operette három felvonásban. Irta és zenéjét szerzette FARKAS IMRE 

Szinrekerült a Budai Színkörben, a következő szereposztásban : 
Az ezredes Dózsa István 
Kelencsey Muki Harasztos Gusztáv 
Marika Abonyi Marién 
Bencsik Mátyás, tisztiszolga Tamás Benő 
Katyi.Marikáékszobalánya Lakatos Ilonka 

Grimmenstein György herceg, 
kadét a 7-es huszároknál Kompóthy Gyula 

A régensherceg Pallós János 
Brummenstein Livia grófnő Lóránt Edit 
A miniszter Abai Gyula 
Történik : az 1. és III. felvonás egy magyar alföldi városkában, a II. felvonás Grimmenstein 

hercegségben, 1900-ban. 

Matyi: Ärrul van szó? 
György: Ärrul van szó! 
Matyi: Hát miért nem tetszett mondani, 

hogy arrul van szó? Akkor megyek; 
György: Hát szaladj, fiu, mondd meg, 

hogy ma nem várhatom meg a templom-
téren, mert szobaáristomban ülök. De ha 
boldoggá akar tenni., hát... hát... 

Matyi: Jöjjön ide! 
György: Gondolod, hogy az lehetne? 
Matyi: Ha szerelemről van szó, minden 

lehetséges. Pedig ugy-e arról van szó? 
• György: Hát persze, hogy arrul van szó! 
(Matyi el, j. I. György csinosítja magát, 
atillát vesz), a virágokat igazítja a Vázákban, 
óráját nézi, a blúzt az asztalra, majd; az 
ágy a"á dobja.) Csodálatos lassan telik az 
ddő! (Izgatottan jár alá és fel, majd újból 
a tükörbe nézi, a frizurájá; igazítja, látszik, 
hogy izgatott, szobai iiatositóval játék. 
Matyi felkapja a konyakos üveget, huz 
belőle és szájából szétfröccsenti a szobá-
ban). 

Matyi (j. I. berohanj: jön, jön! 
György: Ne mondd?! (a!|á s fel szaladgál-

nak). 
Matyi: Éppen a lépcsőn fogtam el. 

Aszontam, hogy a kadét ur áristomban 
van és hogy nem éri rneg a reggelt.» 

György: De hiszen nekem semmi bajom. 
Matyi: Mindegy az! A fő, hogy egyszer 

itt legyen a "Marik'a kisasszony, a 'többi 
magótól jön., 

György: Nem elég díszes a szoba. Ide 
mindent, — ami a legszebb. 

Matyi (egy pár csizmát tesz az asztalra): 
Ennél nincs szebb a házban. Csillog £s 
lakk. Hanem kadét ur! 

György (izgatottan J : Ugyan kérlek! 
(György a liátsó asztalról előre hozza az 
orgonát.) Mi az? Mi az? 

Matyi: Nagyon a szivemhez van nőve 

,ez a kis teremtés. O lyan finom, meg olyan 
fehér... tessen vigyázni rá. Vagy tán még 
'fGbb fesz; ma'fd én vigyázok rá. (Súgva, j 
Itt van, tessen ajtót nyiitni. (el b. I. ) 

ÖTÖDIK JELENET. 
Mari,ka (j. I.) 

Duett: 
(Ugy felek.) Ugy remegek, akár télen 
A madár az ágon, Máma vagyok 

legelőször 
Én legénylakáson, (Ügy fé'ek.) i 
No ugye, hogy nem nyul hozzám 
Érzem, hogy az nagy "bajt hoz rám. 
Jaj! Istenem, olyan nagyon félek. 
György: 
Miért remeg galambom,. Miért nem szó 

a régi hangon 
Mondja hát miért remeg? 
Marika: 
Hogyan, hát nem érti meg? 
Hisz ez az első, Ez a legelső 
(Ez a legelső randevú) 
Víg vagyok s mégis szomorú, 
Hisz ez az első, Ez a legelső, Ez 

legelső randevú. 
Künn a tetők fölött alkonyi ború, 
Ez az első randevú! 
György: 
(Ne féljen) A virág a napsugártól, 
A leány a ,csóktól, Hej, hogy rájön < 

izére. 
Hogy ha bele kostól (Ne féljen). 
Átölelem még csak lágyan, 
Mérséklem még most a vágyam, 
Édes kicsi galambom ne féljen. 
Marika: 
Látja, egész megvigasztal 
Ezekkel a szép szavakkal, 
Most bevallom, kis hamis, Ez az el 

nékem is. 

O l c s ó b b l e t t a ü a n g s s z e r 

TUHN&HHG 
Z.ene-palotáfában 

RÚRÓC3Í-UÍ 60. S3. 
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Hisz ez az első, Ez a legelső 
(Ei a legelső randevú) 
Vig vagyok s mégis szomorú, 
Hisz ez az első, Ez a legelső, Ez a 

legelső randevú, 
Künn a tetők fölött álkonyi ború, 
Ez az első randevú! 
(Ének után melodráma. György meg akarja 

csókolni, Marika kibújik karjaiból. György 
utána siet. György kérleli, majd hozzá 
sza/ad, középre fiuzzfa, diszkréten 'átöleli, 
íiosszu csók, majd ének: »Künn a tetők 
fölött alkony ború« stb. Kiszaladnak j. I. 
fa lsch abgang, mindjárt vissza.) 

György: Még mindig fél? 
Marika: Valami ugy összeszorítja a szi-

vem, — ugy kalapál itt belül.,. 
György: Azt hiszi, itt nem? 
Marika: A magáé is? 

-, György: Persze! 
Marika: Ennek örülök... mondja, ugy-e, 

most megvet? 
György: Ha tudná, milyen boldog vagyok. 
Marika: Ezelőtt tiz perccel még el se 

tudtam volna ezt képzelni, — de azt mondta 
Matyi, hogy beteg, hogy szenved, hogy 
be van csukva, ugy-a megint lumpolt? 

György: Igen, — de bánatomban. 
Marika: Tegnapelőtt olyan boldog volt, 

akkor .is umpoll. 
György: Igen, de örömömben. 
Marika: ÉS iszik! Mondja, miért iszik 

annyit? 
György: Nem igen iszom én. Legföllebb 

két esetben. 
Marika: Mikor? 
György: Hát akkor, — ha egyedül 

vagyok, — meg ha társaságban vagyok. 
Marika: Ugy-e, most én egy bűnös nő 

vagyok? 
György: Maga egy drága, édes, kedves. 

és én magát annyira (megfogja a kezét, 
átöleli). 

HÄTODIK JELENET. 
Matyi, (b. I.). 

(György, Marika szétrebbennek.) 
Matyi: A kutyafáját annak a sámfának. 

Itt kell ienni valahol. (Körüljár, dohog, 
súgva Györgyhöz.) Tessék arrább menni 
tüle, mer' addig ki nem megyek. György 
arrább húzódik, Matyi el. j . 1.1. 

György: Marika, — én szinte azt hiszem, 
hogy ez álom, — maga itt van nálam, az 
én otthonomban. 

Marika: Hiszen úgyis mindig itt vagyok 
gondolatban. 

György: Én meg magáitól. Ott vagyok 

ninidig. Ugy szeretném tudni, mit «sinál, 
kire gondol? 

Marika: Hogy kire gondolok!? M6g 
-kérdi? 

György: Marika! (Kezét fogja.) 
Marika: De maga,, csapodár kis huszár,,, 

maga kire gondol? Mit csinál? Mit müveit 
eddig? Honnan jött? Igaz-e, liogy nagy 
Urak közül egy nagy-nagy kastélyból. 

György Igaz, tudja énnekem nem volt 
otthonom. Az uralkodóherceg, a Grim-
menstein herceg a nagybátyám. Tizennyolc 
unokaöccse van, közülünk választja ő, — 
az uralkodót. Mert ilyen a törvény Grim-
mensteinban. 

Marika: Akkor még maga is uralkodó-
herceg lehet. 

György: Lehetni lehetnék, ha nagybátyám 
engem választana. De hát nem választ, 

Marika: Miért? 
György: Mert tudja, én egy nagy lump 

vagyok, én szeretem! a kártyát, az asszonyt, 
a nótát, az ilyen ember nem való: uralkodó-
nak. 

Marika: A nagybátyja biztosan nagyon 
ikomoly és nagyon öreg? 

György: Most nagyon komoly. De nem 
nagyon öreg. De valaha a legnagyobb 
korhely volt a világon. C*. is itt szolgált 
a hetes huszároknál. Egy zöld zsalus aDlak 
alatt szerenádot ő is adott, ő is mulasztott 
emiatt sok éijeli gyakorlatot. 

Marika: Milyen jó, hogy maga nem lehet 
az uralkodóherceg. Én csak örülök neki. 
Igazán. 1 ; 

György: Magam se bánom. Tucija, "én 
huszár vagyok, az is maradok. Hanem a 
grimmensteini kastély az szép. Csupa mohos 
szürke kő és tornyok és lila virágok y 
szépen szóló csalogányok, — ha oda el-
vihetném magát. 

Marika: És én oly szívesen elmennék 
magával. (Hozzásimul, Matyi jön, j. I.). 

Matyi: Mennyi baj van egy ilyen nya-
valyás csizmával. Mán meg a subickos katu-
lyár.ak kelt Iába. (Marika, György átölelve 
tartják egymást.) 

György: Nem1 kotródsz kifelé? 
Matyi: Nem • tetszett látni valahol A 

subickos katulyát. Hogy az mindig elgurul, 
rágja ki a fene. (Közéjük búvik.) Ninc.s 
.itt valahol? 

György: Most már elég! 
Matyi': Megyek, már megyek. De ha 

nem találok valamit, megint visszajövök, 
(el, b. I.). 

György: Hogy megzavart ez a gazember. 
Pedig már ott tartottunk a kék virágoknál. 

' I L A S Z L O E S F E K B T 
NŐI ÉS FÉRFI DIVATKELMÉK ÉS SELYMEK ÁRUHÁZA 
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Marika: Meg a csalogányoknál. 
György: Hát eljönne oda velem? 
Marika: Ha az a kastély kunyhó volna, 

ha a csalogány sose szólna, ha az eső 
beesne, ha a szél átjárna, — akkor ds 
eljönnék. El én! 

György: Maga olyan más, mint a többi 
lány. En nekem soha sem tetszett olyan 
ligazán senki. Pedig azt mondják, hogy 
inaga is férjhez fog menni, Kelencsey 
Mukihoz. 

Markia: Hogy férjhez fogok menni, az 
valószinü. Hisz ez a lányok sorsa Csak nem 
veszem komolyan a grimmensteini herceg 
fürt jét . Ugy-e, az nem lehet? De mostari 
boldog vagyok, örülök a tavasznak, az ifjú-
ságnak, az álmaimnak. 

György: Mçg fogja látni, hogy kikoptatja 
az atillát. 

Marika: Micsoda? 
György: A szivem ugy kalapál. Érzi? 
Marika: Igen. 
György: Marika. Én olyan nagyon sza-

retem magát. 
Marika: Én is magát. (Hirtelen szen-

vedéllyel összeölelkeznek. Matyi belep 
b. I.). 

Matyi: Aki áldója van ennek a cudar. . 
Marika: Hátra arc! (Matyi megfordul.) 

Vigyázz ! Ugy maradni. Most pihenj ! (Meg-
csókolják egymást hosszasan, aztán a j. 
I. ajtóhoz oson.) Vigyázz! Előre arc! 

Matyi: Hát a kisasszony igy tudja a 
kommandót? 

Marik« (kacag). ÄVeghiszern ait. Vö't a 
családban, akitől tnagtanultam. 

Duett: 
I. 

Marika: 
Nagyanyámnak a neve Mari, 
Alig tud már Majlam. 
Volt ő egyszer Marcsa is, 
Volt ő egyszer karcsú is! 
Matyi: 
Am, de jött egy huszár é j szólt, te 

Marcsa, 
Édes csókra nyujtjn arcát, 

"Es b&'r a vén" iszá; najusza harcsa, 
Kapja magát a kis Marcsa, 
Édes ajkát oda tartja, mert ez jól esik! 
Re jr.: 
ölelni, csókolni, ha muszáj, 
Ha muszáj, megköveteli a huszár, 
ölel, összekuszál, bizony, ilyen a szép 

huszár ! 
II. 

György: 
Régi, régi nóta ez, a leánynak sorsa ez! 

Hogyha egyszer vén lesz ő, 
Prédikálni kész lesz ő, 
Mert hát jött egy huszár, s anyóka látja, 
Veszélyben az unokája! Azt a mindenit! 
(II. Refr. játék m. z,), 
Matyi: 
És bár bölcsesség van a szavában, 
Alkalom, ha ijyilik rája, 
Csókra áll à csókos szája, mert ez jól 

esik ! 
Refr. stb. (Marika el j. I. Ének után 

refr. zenét egészen halkan játszani, hár-
man fütyörészve körbe mennek, másodszor 
forte és tánccal el j. I.). 

György: Matyi, Matyi, öregem. Hogy 
milyen boldog vagyok. Megcsókolja, meg-
öleli. ) 

Matyi: Beszaladt a madzag; 
György: Van még egy ilyen gyönyprü a 

világon? 
Matyi: Gusztus dolga, rágja ki 'a fene! 

A K Í t y v i l kettő ilyen is kitellenék. 
Gyünnek a tiszt urak. 

(J. I. néhány (4) tiszt nagy zajjal beront, 
jókedvűek, hangosak, fraternizálók.) 

Egyik tiszt: Szervusz, szervusz! 
Másik tiszt: Adj egy pohár konyakot. 
Harmadik tisz: Dutyiba kei ül tél, gyerek? 

Nem ba j? 
György: Urak! Ezt a pohanat a tavaszra, 

a fiatalságra, szerelemre, szép huszáréle-
tünkre. (Koccintanak, isznak.) 

Matyi (az üvéget emeli föl): Ezt 
a poharat a Katyira! Roppanjon meg a 
lingyikje, ha elpártol tülem. (Iszik.) Tyiih, 
az áldóját! Megint jön az ezredes ur! Ugy 
jár ez hozzánk ki meg be, mini: az asztalban 
a fiók. (Tisztek mereven álinak,) 

KILENCEDIK JELENÉT. 
Voltak. Ezredes, (j. I.) 

Ezredes: Jó reggelt uraim... nem is 
tudom, hol kezdjem». 

Matyi: A végin ! 
Ezredes: Ne ilyen hivatalosan.. 
Matyi: Akkor ruht! 
Ezredes: Én most csak egy látogató 

vagyok... 
Gyjrgy: Parancsol helyet foglalni. (Tisz-

tek a székeket előre hozzák, Matyi György-
nek. ) 

Ezredes: Oh, ez a nagy kegy, szabad? 
Csak fensaejüd uián, (;í kadét ijedten, lassan 
leül, az ezredes követi, a többiek szinté'', 
Matyi is. ) 

György (felugrik): Cigarettát; (Mind fel-
ugrik.) 

Ezredes: Oh, köszönöm, nem kérek. 

SELYEM 4 SZALRG 
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Matyi: Mi ez? Kutbaugrósdit játszunk, 
tnár le sem merek ülni. (György leül, a 
többiek is.) - !LJ 

Ezredes: Én ugyanis csak egy egyszer'-
hirnök vagyok, — előfutár, — itt van 
Schwannenkranz ur őexcellenciája. 

György: A mi főminiszterünk... 
Matyi': Már itt van. 

TIZEDIK JELENEI . 
Voltak. Miniszter (j. I.) 

Miniszter: Hódolattal köszöntöm fensé 
gedety 

György (feláll mind): Alázatos szolgája. 
Miniszter (papir'apot vesz elő , . O.ferisiige 

IX. Henrik, Grimmenstein hercege, Dach-
stein kantonok örökös ura dicsőségesen 
elhald ózván. 

Matyi: Éljen! 
György: Meghalt a nagybályá.n. 
Miniszter: Ugy van, nagybátyja, a bölcs 

fejedelem meghalt. (Olvassa.) űiimmenstein 
hercegség törvényei szerint a trónon levő 
uralkodó választja ki családjának utódja 
közül a fejedelmet. őfenségének IX. 

* Henriknek bölcs határozata, — végrende-
lete szerint a következő: Sötét félnők ülnek 
Grimmenstein hercegség határán. Olyan 
if jú tejedelem kell ide, aki jól meg üii a 
lovat... 

Matyi: Még elvisznek királynak f Mert eti 
oszt jól megülöm ! 

Miniszter: Aki a politikai cselszövése-
ket huszárkard élével vágja szét. Ennél-
fogva kiszemelem uralkodónak — és bizom 
a törvényhozásban, hogy helybenhagyja 
választásomat, — Grimmenstein György her-
ceg öcsémet, a magyar 7-es huszárok kadét 
tiszthelyettesét^. 

Gyö/gy (ieül): Hogy én... hogy én... 
Miniszter: En vagyok az első herceg-

ségünk népéből, aki hódolattal köszöntöm 
fenségedet.». 

Matyi: Hej, milyet iszunk erre! 
György: Nincs itt kérem valami tévedés? 
Miniszter: N/ncs kérem. A megboldogult 

herceg mindig titkolt gyöngédséggel nézte 
az ön kissé zajos pályafutását. 0 is ebben 
az ezredben szolgált, ő is szerette a 
hegyaljai bort, a magyar nótákat, az ifjú-
kor szép szerelmeit, kalandjait. Ugylátszik, 
az ő élete folytatását látta önben... Lenn 
vár a hercegi automobil. 

György: D« kérem.. nekem még egy 
kis dolgom van, egy és más elintézni való. 

Matyi: A csizmadia-szinben bál van ma 
este» ; I 

Miniszter: Nincs egy percnyi vesztegetni 
való idő sem, — a hercegség népe £el-
lobogózva vár bennünket., tartani kell Hen-
rik herceg intrikáitól is... azonnal indulnunk 
kell. Kérem, csomagoljon... azonnal jövünk. 
(El j. I.) 

György: Matyi, szaladj át Marika kis-
asszonyhoz, de nem mondasz még neki 
semmit, érted?! 

Matyi: Igenis. 
György: Mondd, hogy jöjjön azonnal 

liefe... egy pillanatra. Csak egy pillanatra... 
a szivem szakadna meg, ha nem jönne, 
megértettél P 

Matyi: Tessék rám bízni,—'majd elhozom 
én! (El j. I.) 

György: Pardon, ezredes ur, és hogy 
vagyunk a szobaáristommal? 

Ezredes: Of Fenséges ur... 
György: Ezredes ur, csukasson le még 

vagy két napra... még azt se bánnám, 
ha őrt is áliitanak az ajtó elé, — csak 
hagyják nyitva az ablakot... 

Ezredes: Fenséged igen tréfás. 
György: De kérem, ne igg... hol a régi 

szigor? És ti barátaim, ugy meg vagytok 
meredve... Hisz' ez olyan p«ch, hogy én 
nem tehetek róla„. én mnidäg a régi huszár 
paj tás maradok... a nótás, a tréfás, a 
korhely, a... hát miért vagytok ilyen csönd-
ben. így lesz mindig ezentúl? 

Ezredes: Engedelemmel visszavonulunk, 
a polgárság képviselői itt óhajtják hiva-
talosan üdvözölni fenségedet e saeréng kis 
otthonban, — velük együtt visszajövünk 
mii is hivatalos köszöntésre. — búcsúra. 
(Szertartásosan meghajtják magukat, el, ). I. 
Matyi belép j. f.). 

György: Nos, jön? 
Matyi: Hát hogy... mindjárt itt lesz 
György: Hál' Istennek! 
Matyi (összecsapja a bokáját) : Fens ég »s 

György herceg úrtól Bencsik Mátyás Öreg 
huszár a'áza'.osan kérem az obsitot. 

György: Mi az, Matyi, te is el akarsz 
hagyni? 

Matyi: Hát kadét urat még alkalmatos 
valék szolgálni, de még fejedelmet n«m 
próbáltam. 

I i p a r -
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György: Pedig meg akarlak kérni, Matgi, 
maradj nálaim, guere inost velém, ha 
te is elhagysz, akkor nagyon szomorú 
leszek. 

Matyi: No, csak ne tessen pityeregni. 
Huszárosán kell az ilyet felfogni. Ên-i 
nekem ás csak egyet-kettőt mozdul a 
bajuszom hegye... szipogok egyet... Így lal 
Rendben van! 

György: Megteszlek főkomornyiknak ! 
Matyi: Mi az istencsudájának? 
György: Főkomornyiknak. Az egy igen 

nagy ur. Csak ugy imbolyog a kastélyban 
ide-oda, magasan hordja az orrát és már 
kora reggel snapszot iszik. Gyere velem, 
ne hagyj el. 

Matyi: Hát a Katyi? 
György: Majd visszajössz érte, két napi 

járóföld ide GrimmenStein vára. 
Matyi: De a bál a csizmadia-szinbe... 
György: Hát arról le kell mondani.. 

Hiát volna szived elhagyni kis gazdádat? 
Itt a kezem, csapj föl! ' 

Matyi: Hát igazán kellek a kadét feje-
delem urnák? 

György: Látod! Kérlek! 
Matyi: Hát — itt a kezem, nem (disznó-

láb! De most aztán tessék útra készülni, 
mert jön ám a benzines kocsi értünk. 
(Söhajt. j Katijinak nem is szólok, csak irok 
Grimicsekbül. (El b. I.) 

TIZENEGYEDIK JELENET. 
Voltak, Marika. (J, I.) 

Marika (besiet): Itt vagyok, látja, milyen 
bátran jövök már be, ide ni, a szoba 
közepére... Nos? Mit kiván? 

György: Marika : 
Marika: Ez az egész? 
György: Marika: 
Marika. Ezt már hallottam... Más mon-

danivalója nincs? 
György: Igazán nincs. Nem akarok egye-

bet, csak mégegyszer elismételni a nevét... 
nézni a szemét, a haját... 

Marika: No hiszen azt nézheti még ele-
get. 

György: Ki tudja? Hátha valóra váltak 
a mesék, hátha értem jöttek aranyhintón 
és a vállamra borítják a palástot... hátha el 
kell válnunk a tavasztól, a boldogságtól. 

Marika (már ott van a kadét kebelén): 
•Nem igaz, ugy-e, hogy nem igaz, ugy-e, 
hogy csak tréfa? Ugy-e, nem kell el-
menned'? 

György: Marikám, szeretlek, ebben a 
pillanatban örökre magamhoz akarlak ölelni, 
minden vágyammal, minden bánatommal, 
minden szomorú lemondással. 

Marika: De amiket az előbb mondtál, 
ugy-e, az csak tréfa? Ugy-e, nem kell «1-

menned? Hiszen tudom én, hogy válnunk 
kell majd egyszer, szomorú ősszel vagy 
fagyos télben, de most ne még, most; olyan 
halálosan szomorú volna... Ugy-e, hogy csak 
tréfa? Ugy-e, nem kell elmenned? 

György: Igaz, "hátha csak kegyetlen tréfa... 
és nem \kell felébredni... és tovább tart 
ez a gyönyörűséges álom!.., és az a leg-
fontosabb, hogy a MariKa mßgy-e ma a 
templomba. 

Marika (ijedten): Igaz... mennem kell,.. 
Miiyen szomorú is volna most elválni 
örökre. • 1 

György: Milyen szomorú volna... 
Marika: És milyen jó, hogy ez csak 

tréfa volt, ugy-e? De miért lett olyan 
szomorú? 

György: Nézzen reám. Csókolja meg, csak 
még egyszer • a régi könnyelmű szerelmes 
kadétot. És most menjen... 

Marika: György, Isten vele, a viszont-
látásra... 

Duett. 
Marika: \ • 

Addig tart a boldogságunk, 
Amig szól a trombita. 

György: 
Ah, feledd e dőre álmot, 

Marika: 
Trombiták harsány szavára 
Elmegy kedvesem tova. 

György: i C< 
Ah. én tőled el nem válok. 

Marika: - 1 _ 
Oh, de most még édes az álom, 
Oh, de most még szép a világ, 
Minden virág, ah, csak az én virágom, 
Mig megfújják a trombitát! 

Refr.: 
Olyan jő most itt a kebleden) 

Marika: 
Ne gondolj a jövőre most. 

György: 
Ugy-e, ez az édes szerelem. 

Marika: 
Hunyd le szemed a bánatost. 

György: , ": 
Szétárad a vágyó szivemen 
valami édes, édes, fájó szerelem, 
A szerelem, lám, galambom, 
Most borult reánk. 
A miénk most az egész világ, nyíl a virái 
Nemsokára megfújják az ezred-trombitá' 

II. 
És ha egyszer fölharsan majd odakünn 

a trombita. 
Huszárcsapat indul messze 
Trombiták harsány szavára; 
Elmegy kedvesem tova, egy szomorú 

őszi este.. 

—-VDEORCSjUnTUOECSOnOi. 
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Véget ér a nagyszerű álom, 
Két erős kar nem karol iát, 
Oh, de most még nyílik az én virágom, 
Míg megíujják a trombitát. 

Refr. stb. (Mari el ). I.) 
(II. szakasz a darab hosszúsága miatt ki-

marad. ) 
György (ének után): Isten veled, drága! 

(Erőt vesz magán.) Matyi! 
Matyi (be, b. I. Katonaládát hoz. A Iá-

diára iromba betűikkel ráfestve »Kati«): 
Parancs! 

György: Becsomagoltál? 
Matyi: Még itt összeszedek egyet-mást! 
György: Csak gyorsan, gyorsan... Sze-

retném, ha már uton lennénk. (El, b. I. ) 
Matyi (utána néz): D még nem tudja, 

hogy velünk g ön a fehércseléd, ha âtt-
hagyjuk is. Ott ül a lő füle mögött, foszt 
visázavigyorog, ha komolyan érdeklődik az 
ember után. Elég nagy baj ez, rágja iki 
a fene. Nem jó az, ha fiuszáiember ellágyul. 
(Csomagol, eközben (énekel: »Jaj de jó 
most itt a... stb,) 

TIZENKETTEDIK JELENET. 
Voltak. Katyi. (J. I.) 

Katyi: Matyi ! 
Matyi (oda se hallgat). 
Katyi: Matyi! Hé, Matyi, siket kend! 

Mit csinál kend? 
Matyi: Hogy mit csinálok? Készülök a 

nagy útra — rágja ki a fene. 
Katyi: Hova megy kend? 
Matyi: Grimicsek várába uralkodni. (Katyi 

elbőgi magát.) Beszaladt a madzag! 
Katyi: Hát igaz a hir? Kend1 lis megy... 
Matyi: Már nagyon áhítozik a nép 

utánam, hát megyek. 
Katyi: Még hogy a gazdáját elviszik, 

azt megértem. De hogy egy ilyen szurtos, 
ragyavert orrú, lóápolóból vedlett foltos-
íilepü bundiás huszárt oda visznek — dtt 
megáll az embernek az esze. Mit csinál 
kend? Tán beszeszelt? 

Matyi: Imbolygok: 
Katyi: Mi az istencsudáját? 
Matyi: Imbolygok a kastély termein ke-

resztül. Mint afféle főkomondör. (Fejét fel-
tartva. ) 

Katyi: Aztán mér keresi kend a csillagos 
eget? 

Matyi: Magasan kell hordani az or-* 
mányomat! Igy tanítja a főkomondori 
móres. 

Katyi: Az esze tisztul kegyelmednek, azt 
mór látom! 

Matyi: Mit gondol, nassád, vigyük az^ 
a zsávolynadrágot? 

Katyi: Matyi, hát ezt is elviszed, sze 
relmünk tanuját? (Ráborul.) 

Matyi: Tessék önmagát levakarni rólam, 
mer mindjár lemérek egy csárdást! 

Katyi: De goromba kegyelmed, amióta 
főkomondor, hogy ménné ki a képe a 
divatból. 

Matyi: Katyi, neked annyi eszed sincs, 
mint annak a tyúknak, amelyiknek mo 
ímentél neki a nagyobbik konyhakéssel. 

Katyi: Hát már meg eszem sincs. Azi 
is kend pakkolta oda a ládafiába. 

Matyi: Mág most sem érted, miér vagyok 
ilyen goromba >véled? 

Katyi: Nem értem! 
Matyi: Azér, mer nem akarok nyava-

lyogni, a csillagát. Mer ez a sok1 szó-
beszéd mind azt jelenti, hogy igen nehéz 
a szivem. 

Katyi: Matyi! 
Matyi: Ugy a! Meg oszt azt is jelenti, 

hogy nem búcsúzom el tüled örökre. Vagy 
te jössz híozám, vagy én hozzád —• tudod-ié? 
Oszt hr 'együtt leszünk, nem bánom, im-
bolyogunk együtt! 

Katyi: Csak osztán mással ne imbolyog-
jon kend, mert letöröm a derekát. 

Matyi (egészen e lágyult. Kis huszársipkát 
nyom a fejébe, rozmarin-csokorral ). 

Katyi: faj nekem! Már a sipk'a (is ott 
van á fejében. 

Matyi: Nincs semmi baj ! Mer a Gangos 
Katyi m'eg itt jön a szivemben. Ugy' (i-

(Kivül kürtszó. Huszár-Generalmarsch. ) 
Gyün a díszszázad, Isten veled, Katyi! 
(Beszól b. I.) Kadét, jönnek a tiszt urak! 
(Katyii el j. I. Maty: b. I. György ;'be 
b. I.) 

Finálé. 
TIZENHARMADIK JELENET. 

György, Tisztek, Tgész világ. 
(György csákóban, kard, keztyü, kartousch. ) 
Tisztek: 

Fenség, királyi fenség, a régi 
Bajtársak köszöntenek, 
Fenség, királyi íenség, üdvöt 
Kiván e régi hü sereg! 
Járjon véled a szerencse, a vitézi készség, 
Békében a bölcs ítélet, 
HarGöan a merészség! 

/
leiscjßmgmm Njß 

^ és francia szöue-
Axorsxögleg- tfí ffl Ê% t f f f l ZT tfkben-l

 ua'fminí 

olcsóbb úruffúxa H J Í J É . 1LMJLß\L<B.G+* divatselymekben 

Budapest, IV. I c e r . , Károly-Körút 24. ssám 
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Fenség, királyi fenség, a régi 
Bajtársak köszöntenek, 

(Tisztek ének után kezet fognak Györggyel 
és felállnak a b. o.) 

(A polgárság bevonul. ) 
Polgárok: 

Fenség, királyi fenség, a polgárságunk 
Szine megjelent; 
Hölgyek fehér ruhában, 
De ez a jelző itt semmit sem jplent ; 
Itt a fodrász, itt a suszter mindi 
Téged magasztal, 
Józanság,i egyesülés s a muskátli asztal! 

, Fenség, királyi fenség, a polgárságunk 
Szine megjelent. 

(Polgárság bevonul, hat fehérruhás kis 
gyermek, hat fehérruhás leány. Polgármes-
ter, polgármesternő, suszter, borbély, tűz-

oltóparancsnok és egyéb;) 
György: 

Nótás és virágos: Drága tiszaparti kis 
város, 

Búcsúzni jöttem én. Itt vonzott magához 
Rácsos ablak, mályvavirágos 
És egy csodás regény, 
Bá j utcád oly sáros, éjjel egy csöppet 

sem világos 
S nem kapta föl a hirt. Itt vonzott 

magához 
Rácsos abiak, mályvavirágos, 
Ä szivem ide mindig visszasír! 
Marika (besiet): György!... hát nem 

mese... igaz? 
György: Marika, drága... nát már tudja? 
Marika: Oh, hogy fá j a szivem... Tudtam 

én, hogy el kell jönni ennek... De oíy 
gyorsan érkezett; s olyan ünnepélyes min-
den... lenn az utcán a díszes huszárcsapat 
felállott, megszólal a trombita, s téged te-
metnek a szivemben... 

György: Marika... a mi történetünknek 
nincs még vége... 

Marika: De igen... ha odalenn megszólal 
búcsúra a trombitaszó. 

tnek. 
Olyan jó most itt a kebleden, 
Ne gondolj a jövőre most, 
Ugy-e, ez az édes szerelem, 
Hunyd le szemed, a bánatost. 
Szélárad a vágyó szivemen 
Valami éaes, édes, fá jó szerelem. 

György: 
A szerelem, lám, galambom 

Most borult reánk, 
Ä miénk most az egész világ, 
Nemsokára megfújják az ezredtrombitát! 

(Kivül zenére trombita, György mindenfelé 
köszönve, zenére j. I-en el.) 

Függöny. 

MÁSODIK FELVONÁS 
(Ä Grimmensteini hercegség fejedelmi pa i 
lotája. Középen nagy lépcsőteljárat, sző-
nyegekkel, virágokkal, kandeltáberekkel dí-
szítve, fenn széles emelvény, két dívány, 

egy kis asztal.) 
(Függöny felgördültekor b. I. kivül halk 

zene. ) 
ELSÛ JELENET. 

Lakájok, Miniszter, majd Matyi. 
Miniszter: Mit csinál a fenséges ur? 
Első lakáj: A fenséges urnák mulatni 

kegyeskedik. 
Miniszter: A fenséges urnák megint mu-i 

látni kegyeskedik? 
Első lakáj: A fenséges urnák mindig 

mulatni kegyeskedik. (Szünet.) 
Miniszter: A fenséges ur nem szándéko-

zik eljönni belső termeiből? 
FJső lakáj: A fenséges ur elé terjesztettem 

excellenciád alázatos óhajtását, hogy ke-
gyeskedne kiiáradni, de ő mondta, hogy 
előbb mulatni kegyeskedik. 

Miniszter: Kegyeskedik? 
Első lakáj: Kegyeskedik! 
Miniszter: Lépések hallatszanak belülről. 

(Mindannyian oda fordulnak, félig meg-
hajolva feszülten figyelnek az ajtóra.) 

Matyi (b. I-;ről két pezsgős üveggel. 
Csizmában, piros nadrág és lakájkabát). 

Miniszter: Jónapot, uram! 
Matyi (összevágja a bokáját) : Jónapot 

agyon az Úristen! 
Miniszter: A tenséges ur nem szándé-

kozik elhagyni a lakosztályát? 
Matyi: Nagyon el van foglalva, instálom. 

Uj nóta jött Magyarországról, ugy van, 
hogy sej haj cintányér! 

Lakájok : Fidonc ! 
Matyi: Nem tetszik a kegyelmes lakáj 

uraknak? Csak azért is sej-haj cintányér! 
Első lakáj: Csodálom, hogy tarthaj ja önt 

a mi fenséges gazdánk, ön nam elég finom. 
Második lakáj : Nem elég decens. 

[Mindenütt kapható I 



379 S Z Í N H Á Z I ÉLET 

— 

59 

Harmadik iakáj: Nem elçg előkelő. 
Első lakáj: Mielőtt a tálat bevinné, 

hihihi,., hahaha.,, megköpi a markát. (Ne 
vetnek. ) 

Matyi: Azt a zebedeusát ennek a sok 
bádoggatyás gazembernek. 

Első Lakáj: Ugy nyikorog a csizmája, 
mint a kenetlen kocsi... 

Második lakáj: Valami kulimásszal keni 
azt a kis bajuszát — fidonc! 

Matyi: De most már elég, a csillagát. 
Ugy szétütök köztetek, hogy azt se mond-
játok Gute Naht. Legföllebb annyit, hogy 
nyekk. Azt a tányérnyaló mindenteket! Vár-
jatok, az árgyélusát, csak pipára gyújtok. 
Csak ugy pipázás mellett mérem le a 
pofonokat. Majd megtanuljátok, mi az, mi-
'kor egy heteshuszár lead egy-egy ötöst. 
(Pipára akar gyújtani.) 

Miniszter: Pardon, kedves Herr Mathias, 
ne gyújtsa meg a pipáját. 

Matyi: Miért ne? 
Miniszter: Mindenekelőtt mert igen ádáz 

illatú dohányt méltóztatik szivni. 
Matyi: A kis gazdám is ezt szívja. (Laká-

jok álmélkodnak.) 
Miniszter: Meg aztán — látom a régens 

urat közeledni. Előtte mégsem illik pi-
pázni. 

Matyi: Velem lehet okosan beszélni. (Visz-
szadugja pipáját a csizmaszárba.) 

MÁSODIK JELENET. 
Voltak, Régens, (j. k.) 

Régens: örömmel látom, hogy csupa ud-
vari ember van köröttem. Mi újság? 

Miniszter: Őfenségének kegyeskedik. 
Régens: Húzatni kegyeskedik. C'est ter-

rible. Nincs levegőm. Hap, hap, hap. Ked-
ves miniszterem, meddig fog ez igy tartan'? 

Miniszter: Méltóztassék megkérdezni a 
főkomornyik urat, ő itt a benfentes, nem 
én. 

Régens: Nos? 
Matyi: Jawohl! 
Régens: Tehát? 
Matyi: Ellenkezőleg. 
Régens: Mi az? 
Matyi: Sej-haj. 

Régens: Ön olyan értelmes feleleteket 
£ ' adott, hogy önt is meghivjuk az udvari 
4 értekezletre. Én elnökölök. 
' Matyi: Ki a kölök? 

Régens: Elnökölök. 
Matyi (nem érti): Igenis! (Három lakáj 

egy-egy széket hoz, négy lakáj e_gy kis 
asztalt hoz, vizes üvegpoharakat, rázós 
csengő rajta. Középre állítja. ) 

Régens: Tessék, foglaljanak helyet. Mi-
niszter ur, önt illeti à szó. 

l! Miniszter: Sötét felhők gyülekeznek fö-
! lőttünk. 

Matyi: Fene aki megeszi. Nincs egy 
fikarcnyi felhő sem. 

Régens (csenget): Csendet kérünk! 
Miniszter: A fiatal uralkodó — izé — 

hogy is mondjam. 
Régens: Igen, kérem. Iszik, kérem. 
Matyi: Helyes! 
Régens: Muzsikáltatja magát, kérem. 
Matyi: Helyes. Nagyon üdvös. 
Régens: De nem' Bachot muzsikáltat, 

nem Wébert. 
Matyi: Persze. Csak nem muzsikáltat 

Bakot meg Hébert. 
Régens: Hanem azt, hogy: A Csap-utcan 

véges, véges, végig... 
Matyi: A Csap-utcán véges, véges, végig. 
Régens: Hap-hap-»hap. Ez a nóta egy 

abszurdum. Mert ha csap, akkor nem utca, 
ha utca, akkor meg nem csap! 

Matyi: Tisztelt »lakáshivatal«! A csap-
ról van az az utca elnevezve, azért Csap-
utca. Lehet valamit szebb dologról elne-
vezni, mint egy csapról, a csillagát. 

Régens: Különben is az mindegy. (Feláll.) 
De ez az ősi várlak csak ugy visszhangzik 
a sok Csap-iutcától. Csapuca, Csapucá, ez 
igy nem mehet tovább. A fiatal uralkodóba 
több komolyságot kell lehelni. Meg kell 
házasítani. 

Matyi (szomorúan): Mindicj tudtam, hogy 
valami baj fogja érni szegenyt. (El" j. I.) 

Régens: Ês erre a célra a legalkalma-
sabbnak tartom Livia hercegnőt. Aki ugyan 
engem szeret. Dehát első" a haza! Csitt, 
jön a fenséges ur! Vonuljunk kissé félre! 
(Lakájok elviszik a székeket és asztalt, 
el j. I.) 

O D E O N 

a L l R o t l e n b l I l e r - u í c á L b á i i 

A Projeclograpli mohija 
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HÄRMÄDIK JELENET. 
Voltak, György (b. I. hófehér díszruhában). 
György (ének): 

Szabad voltam egykor, mint a sirály 
Ä hullámos habok fölött, 
Most vagyok szomorú kis király. 
Ä lelkemen itt ül a köd 
S őriznek mindenütt. 
Rég volt, talán igaz se volt, 
Hogy vig valék és fiatal, 
S a múltból visszacseng egy dal, 
Egy bolondos, könnyelmű dal. 
Babám, nagy a veszedelem, az ám, 

ha "jön a szerelem, 
Jön egy csöndes éjszakán — babám — 

babám, 
Az ám, ha jön ,a szereleim, Babám, 

nagy a veszedelem. 
Sarkantyupengés, nótazengés 
Ez csak a szerelem, babám. 

(Ének után Régens, Miniszter, Matyi be 
j. I.) 

Régens: Fenséges öcsém! 
György: Parancs, fenséges bátyám. 
Régens: Egy komoly szavam van, fen-

séges öcsém. 

György: Csak tessék, fenséges bátyám. 
Régens: Ez több a soknál, fenséges 

Öcsém. Ä nép már megbotránkozva sut-
tog... , ; - v j 

György: Haha... a nép. 
Régens: Azt mondja, hogy a kis fejede-

lem egy nagy lump. 
György: A nép szava Isten szava. Tö-

kéletesen igazuk van. (Kacag. Átmegy a 
j. o-ra.) 

Régens: De hát lásd be, az Istenért, hogy 
ez igy nem megy tovább. Ha teletöltik a 
poharat, kicsordul. 

,Matyi: Le kell hörpinteni a tetejét. 
Régens: Az udvari tanács elhatározta, 

hogy megházasitunk. 
Qyörgy: Rendben van... 
Régens: De nagyon gyorsan. 
György: Rendben van. 
Régens: Elveszed... 
György: Rendben van. j 

(Folytatjuk.) 

ARfiliVAT, S í í t V Í ; BRIUIBNST, 
gyöngyöket teljes értékben vesz és elad 

phmohoi« Ronn IV- Káro 'y k i r á ,y-u t K8z-c n m e i z e r ÖCÍIU ponti városház, főkapu mellett S 
ZSUFFA IflUÁN fr TÄR5ÄI a n g o l g y * p j u s z ö v e t e k á r u h á z a 

DUMAKORZÓ, Hungária nagyszállóval szemben. 

kir. udvari száintó d'ivatáruháza 
Budapest, Kossuth Lajos-utca 9 

S l a b n l , va r rn i taní tok magántanuiasre. 
Tankönyvem kapható. Varrónőknek, tanító-
nőknek külön tanfolyam. 
Kalaptan folyam külön, 
KÁROLY-KfiRIJT 1». B. f e ige r Ételnél 

I tv G Y E N 
javítom a nálam vásárolt selyem és fátyol 

harisnyákat 
T e r é z v á r o t i h a r i s n v a j a v H ó » Vli:, KIRÁLY-UTCA 80 

N Ő I COSTÜMÖK ÉS RUHÁK 
legpli-^ánsabb kivitelben készülnek: 

FÜREDI BÉLÁMÉ, KOSSUTH LAJOS-UTCA 1 5 . 

GRÓF K I N S K Y N È 

P A L M A Y I L K A 
színészi kólá jában 

a feeiratások 
már megkezdődtek 

k i 

IV., HAVFIS-UTCA 2., II. 12. 
TELEFON : JÓZSEF 5 4 - 6 7 
DÉLUTÁN 3 - t ó l 6 ÓRÁIG 

4424 Woodland Aue ZEIGER FERENC 
magyar kávéház éa vendéglő Amerika Cleveland 6. 
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BACCÓ, MI UJSÂG ? 
A BUDAI KATHOLIKUS KÖR szinter-

inében nagysikerű színielőadást rendezett 
Opré János hirlapiró. »Az ismeretlen vő-
legény« cimü vígjátékot adták elő neves 
színészek közreműködésével. 

AZ APOLLO KABARÉ első premiérjén 
u j színésznőt avatott: Kondor Ibyt. Egy 
év előtt iratkozott be Kondor Iby Rózsa-
hegyi Kálmán szinésiiskolájába, ahol íme 
ilyen rövid idő alatt már komoly igényű 
színésznőt csináltak belőle, aki a legbiz-
tatóbb előjelekkel vonul be az ismert pesti 
kabarészinésznők sorába. 

A SZEPTEMBER 10-IKI TOZOLTO-
NAPON AZ ÁLLATKERTBEN, különböző 
helyeken felállított színpadokon, legkiválóbb 
művészeink lépnek föl. 

BÉKEFFI LASZLÖ, az Andrássy-uti ési 
Belvárosi Szinház művésze, elfogad színpadi) 
oktatásra növendékeket. Jelentkezni lehet, 
minden délután 5-től 6-ig Wesselényí-u.; 
69., III. 4. szám alatt. A tanév folyamán 
a növendékek két nyilvános előadáson vizs-
gáznak. 

RÁKOSI SZIDI filmiskolájában (Király-
utca 73., I. 12.) serényen folynak a be-
iratások. Teljes kiképzés a filmre és szín-
padra. 

HZ ORSZÁGOS FÉNYKÉPÉSZETI KI-
ÁLLÍTÁSON Amster képei nyerték az első 
állami dijat . A kitüntetés kiváló szakembert 
ért, akit színházi körökben is mindenütt) 
ismernek és becsülnek. A díjnyertes képeket 
Amster mester műterme kirakatában állí-
totta ki, Erzsébet-körut 21. alatt. 

GUTH1 SOMANÉ, a kitűnő énektanárnö, 
fölkert bennünket annak közlésére, hogy 
mindazok, akik énekiskolájába való beiràt7J 
kozás céljából távolléte alatt — akár Ie-1 
íélileg, akár személyesen keresték: szep-
tember hónap 8-ikátóI kezdődőleg jelent-J 
kezhetnek délutánonként 3 órától 6 óráig.i 
Az énekiskola VIII., Rákóczi-tér 6. sz. alatt! 
van. Telefon: József 10—69. 

SOMOGYI MÛR zongoraművész Erzsé-j 
bet-köruti zenekonzervatóriumában a be-j 
i ratások már élénken folynak a zongora-J 
hegedű-, ének- és zeneelméleti tanszakokon!) 
Somogyi Mór, aki egyike a legkiválóbb 
zongoraművészeinknek és már ezernél több 

C^ővÁROSV t 

i R K t f ' 
VAROSLIOB"1 

Telefon-szám: 55-53 

Naponta este 7 órakor, minden 
csütörtök, szombat, vasár- és 

ünnepnap d. u. fel 4 órakor 

NAGY ELŐADÁS 
Előadás után villamosközlekedés 
Jegyek a „Színházi Élet" bolt-

jában is kaphatók 

RÉMI NAGYKÁVÉHÁZ ÉTTERME 
B U D A P E S T , V I » , J Ó Z S E F - K Ö R U T 4 . SZ 

Ú J O N N A N Á T A L A K Í T V A 

Minden este 9 órakor kabaréestélyek és tánoattrakolók 
Családi műsor. Kitünó meleg konyha. Színházi 

vacsorák. Pontos kiszolgálás. Szolid áiak. 

^ Firenze ^ 
iparművészeti müQelyiskolában 
IV., Koronoßerceg-utca 6. Telefon 53-ld 

A beiratkozás megkezdődölt 1 

A legszebb és kész MflRVANyKAftDüLLOK 
nagy választékban. NICORA LAIOS, IX ,LóIly;>y-u.7 

G ULYÁS PÁL, főúri cipési 
b e l g a k i r . herceg i szál l í tó 
IV . , K a p l o n y utca 3 . szám 

LAKÁSTAKAR TAST 
POLOSKAIRTÁST garanc iáva l 

Strasser T e l e f o n József 1 2 4 - 8 0 

KÁNTOR ÉS KELEMEN 
Vl i . , E rzsébe t -köru t 56. 14 . 

Restaurant P O S C H - étterer 
VIII., JÓZSEF-KÖRUT 3. (Nemzeti Szinházzil szembe 
Színház után friss me eg vacsora. Müvé-zektalalkozohel 

TELEFON: JÓZSEF 73-66. 

női ruhákat angol és fri 
cia modellek Sterin. 

1 tányos.n kes2Ít es alai 
BUDAPEST, IV., SZÉP-UTCA 3., III., Kossuth Lajos-u sar 
LAKY MARISKA! 

O M E Kávéházban VARJA 
teljesen ui műsorral énekel és muzsikál. Meleg vac c 

%Jr&őZ>A őtivatkelme újdonságain! 
sjövetekben, selymekben és bar- tf 
sonyokban dus vúlasjiéltban C l A C o W l C / J 

' v ' Tg — női divatkelme-Jcülö 
i n e i GS O C i l / 1 1 1 legességeK áru&azi 

Budapest, V. K é r . , D e á k Fereac-utca 18. s z d m . (Adrlal-palot 
B 
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hangversenyen csillogtatta művészetét, in-
tézetében a pedagógia legmodernebb vív-
mányait viszi bele az oktatásba, amiről 
a lefolyt tanévben tiz növendékhangverseny 
tett fényes bizonyságot. Művészképzőjéből 
már számos neves zongoraművész került 
ki. De kivüle az intézet tanári kara is a 
legkiválóbb államilag diplomáit tanörökből 
van összeállítva. Újítása az intézetnek, 
tiogy az éves tanszákokon teljes opera- és 
operette-íkiképzés is nyerhető. 

Ä BESZÉDAUTVÉSZETI Szinészképzö Is-
kolába (Déry-utca 8., I. H.) beiratkozni 
naponta délután 3—5-ig lehet. 

PARISIENNE. A Blaha Lujza-színház 
épületében lévő Parisienne Sarkadi Vil-
mos, az ismert és népszerű énekes-komikus 
igazgatása alatt szeptember 15-én nyílik 
in eg. A mulató szenzációs attrakciója dél-
után és este is Steiner Simi,. a méltán 
nagyhírű karmester, teljes zenekarával lesz. 
' MAGYAR LASZLO, az Intim Kabaré , 

karmestere, kabaré-énektanfolyamot nyi-
tott. Beiratkozni Horn Ede-utca 3., I. 9. 
alat t lehet. 

FCZÖ — ÉS MÉGSEM FOZO. A nő 
karcsú akar lenni, azt akarja, hogy formái 

ki ne domborodjanak, hogy szilhuettjének 
meg legyen az a bizonyos kigyóvonala, 
amely hasonlatossá teszi a klasszikus korból 
ránkmaradt Vénusz szobrokhoz. Ez az oka, 
hogy akármilyén antihigienikusnak bélyeg-
eik a női test páncélját, a fűzőt, az asz-
szonyok mégsem tudnak róla lemondani. 
Régi nagy prbbléma téhát, hogy mikép 
kellene olyan »midért« kdnstruálni, amely-
nek megvan a fűzőtől követelt minoen 
előnye, de ki vannak küszöbölve a hát-
rányai. Ezt a nagy problémát pompásan 
oldja meg egy pesti kereskedő: Qerö 
Márkus (Kiráíy-u. 69., Király Szinház mel-' 
lett) találmánya. Az ő általa kreált fűző 
habkönnyű, tartós anyagból van, halcsont 
egyáltalában nincs benne. Teljes mértékben 
biztosítja a test plasztikus karcsúságát; de 
nem szorítja azt egészségtelen páncélba 
és kiküszöböli a régi fűzőknek minden, 
az egészségre oly kárös hátását. A íuzót 
könnyű gummi-öv tar t ja és nem kevésbé el-
més melltartó egészíti ki. Számtalan előnye 
mellett nemcsak hogy népszerűsége egyre 
aiő és különösen felkapták a fővárosi szín-
házak művésznői, akik közül egyre többen 
hordják a Gerő-féle midért, amely fűző 
— és mégsem fűző. . 

f A S I N O D E P A P l S VI., RÉVAI-UTCA 18 
Blfiett és operett, elsőrendű ének-
és táncattrakciók. Kezdete tél 9-kor 

E l L E G A k l S N I A k 
L SE M N i 

n M E H V / Î C C , 

Ufdivatu női kalapok szalonja 
B. DONÁTH ELZA hazatért hosszabb kültöldi útjáról 
eredeti párisi és bécsi k ilapmodellekkel. Arai valóban 

mérsékeltek. VI., Felsoerdősor 3. I. emelel. 

$ 
Brilliánsokat. gyöngyöket, régiségeket 
m i n d e n k i n é l d r á g á b b a n vesx 

ZËKEkV EMIL ékszerész 
Király-utca 51. sz. Teréz-templommal szemben 
Telefon József 105—35 

\ M I K O R . * 

| « A L I ! T O ' m 

E C H O I T , ! ! 

G r a d ó l t á v é t i á a és é t t e r e m 
Aréna-ut 17. Színészek és filmszinésîek találkozóhelye. 
M leg ebéd és vacsora, mérsékeli árak. Délutáni és esti 
müvészhangverseny. Telef. J. 80-56. tulajd. Bucsky és Ts 

1#IQO C C Q C N f tanár Iparművészet i mü-
ItlOO ILIILIILI terme és mühelyiskolája 
IV, Türr István-utca 9. sz. (Kristóf-tér sarok) 
Ötvösművészeti tárgyak, gyűrűk, brossok, szobrok, lámpák 

C R I E D E N T H A L ANGOL ÉS FRANCIA 
„ N Ő I ö IVATTEREM 

KIGYÓ-TÉR 5. (APPONYI-TÉR) 
Az angol osztály vezetésével F i s c h e r J á n o s szabász urat bizta meg 
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Szerlcesxíői üxeneiek 
rovatban készséggel adunk felvilágosítást 
színházi vonatkozású kérdésre. Kézira-

kat, rajzokat nem adunk vissza és azok 
megőrzésére nem vállalkozunk.) 

Jacket S. 1. Budafoki ut 49. Duna-ufce 2. 
Tárogató-ut 49. 3. Dohány utca 62. Érde-

es, ad. 4 Nem érdemes, nem ad- 5. Nem 
djuk, mert most Erdé yben turnézik. Leg-
óbb Aradon volt- — Puskás Ede. A mult 
;t péntekén lépett fel a .Kék Mazur"-ban. 
- K. B. K. 1. Nem méltóságos. 2- Olyan 
Dnlosan, ahogy kérdi, sajnos nem tudjuk, 
e ha a s-zületésnapjára akarja valamivel 
eglepni. hívja fel telefonon, ő maga is meg-
.orrdja. Örömmel ! 3- Visszajött- 4. De meny-
fire I 5. Azt Ábrányi is szeretné tudni- — 
övári Magda, zeged. A 1. .Színházi Élet" 
iadóhivatalába (Erz^ébet-körut 29) tessék 
ni, ott kaphat. 2. Nem tudjuk, sajnos. 3. 
len, ott vannak. — Érdeklődő. Igen, meg 

kapja. — Kegyelet. Végtelenül sajnáljuk, de 
nem adhatunk felvilágosítást. — Toncsi 13, 
Legalább négy elemi iskoláról kell bizonyít-
vány, Erkölcsi bizonyítvány, születésibizo-
nyitvény és szülői beleegyezés szükséges. 
Utolsó kérdése nagyon kedves. Nincs orvosi 
vizsgálat- — Készülendő sz inés nő. l.Lesz.. 
2. Nem. 3. Igen. 30 éves. — Riegel János. 
Ha valóban tehetséges, jöjjön fel és iratkoz-
zék be valamelyik szinésziskolába. Esetleg. 
— ha rátermettségét látják — felveszik tan-
díjmentesen is. — Egri kisleány. Ditrói Mór 
iskolaja Lipót-körut 3- Jelentkezni lehet d u. 
3—6-ig- — Irene, 1. Gondolj a halálra. 2. El-
váltak. 3 20. 4.27. 5. Hazajött. - Griffith. Va-
lamennyi kérdésére megfelel a „Színházi 
Élet" mult heti számaban megjelent cikk. 

Női costumeok, utcai és est iyi toilettek, 
kabátok legújabb angol 

és i r a n c i a divat : zerint ; fűző- és melltartó különleges-
ségek u] tataim :nyu, erősséget eltüntető, szabással jutá-
nyosán készülnek SZLOVÁKNÉ-nál, VIII., Mátyás-tér 4. 

V. eme et 1. Lift. 

F L O R I S - B O N B O N 
Olvasta már a 

mum j f l H K ó T ? 
Szerk«»ztlk 
MOLNÁR JENŐ és BÉR DEZSŐ. 

R A 8 Előflzltés : M« évre 90, félévre 160. egész 
évre 300 K. Amerikába egy évre 2 dollár. 

080NA Kiadóhivatal: Budapest. V.,Józüef-tér 13. 

Délben 
legkellemesebb 

az Emke-éttevem 
(VII, Erzsébet-körut 2. sz. souterrain) 

Francia men f f l - r e i i d j j e r 

Ebéd 1 - 3 óráig i 
I l i f l l l HUAT végleg eltávolít B A C H M A N C I 
IQ , \ / 3 i Ü l tü l kozmetikai intézete. M i n d e n n e m ű 
II»in.ni.nnni s z t p 9 é g h i b a k k ezelése, szeplóeltávo-
itás, ráncok usimitasa, arcgózölés és arcmasszázt 
utányos bérletben. B u d a p e s t . VII , , A l m i s a y - u 9. 

Szárító és Szenes 
IV., Kecskeméti-utca 9. 

Kalap-, uri- és nöiűivat, Hötliit é s 
ajövötiáru U j l c i f ; megnyílt 

SZÁNTÓ ÇNDRE Szántó Árpád cég beltagja 
SZENES M OR Elkan Oyula cég volt üzletvezetője 

Paul von BoIly lÄzjrnikus 
szeptember l-től r.apont • az ARÉNA-KÂVÉHÀZBAN 

Arena-ut és Oamjanich-utoa sarok, 
ízletes meleg konyha, pontos kiszolgálás. 

AJÁNLUNK — 

l a import bükk-
es cser-tttzifat 
házhoz száliitva s pincébe lerakva, waggontételekben 

BUDAPEST« J É G M Ü V E K 
RADVANSZKY ES T&RSA 
BPEST, IX., BEÖTHY-UTCA 2 . 

TELEFON : JÓZSEF 18 - 9 4 

B E R K 0 V I T S csasz. és kir udv. szállító K - í s t ó f - t e r 2 . legújabb 
eredeti párisi ruha és szrőme-kollectióját szeptember 
1 tői mutatja be saját termeiben. 



Sstlnöáxf refiveny 

Megfejtési határidő 1921. szepterrber 30 
A megfejtést lapunk 1921. évi 41. szamá-

ban közöljük. 
A Színházi Élet 1921. 35. számában közölt 

'Ritvény megfejtése : „Bejártam kétszer a 
világot". 

A megfejtők között a következő dijaka 
sorsoljuk ki : 

I. díj : Simonyi Mária autogrammos fény-
képe. 

II. dij : Egy doboz „Floris" csokoládé-bon-
bon. 

111- dij : Egy üveg Eau de Cologne „Fee" 
Wittek. 

Helyesen fejtették meg 182-en. 
Az első dijat Weiss Annuska (Király-utca 

53. s?.), a második dijat Bérczy René (Rá-
kóczi-ut 70), a harmadik dijat Goldschmidt 
Károlyné (Aradi-utca 22.) nyerte meg. 

Szerkeszti: 1NCZE SÁNDOR 
Kiadja a „Színházi Élet* r -t. 

Igazgató: KIRÁLY J E \ Ö 

< « o > 

M E G N Y Í L T 
N E W Y O l l t C - f C ä V E H Ä Z 

É T T E R M E 
Es t inkén t BACH M A N N müvészzenekara 

Hangversenyez 

U R I DIVATÁRUK Q « I K O L A S T 
ehí rnemflek m érték szerint legolcsóbban szerezhetők be az 

újonnan megnyílt 
STEIDER és BOROS cégnél 

VII., ERZSÉBET-KÖRUT51. (Royal-szálloda mellett' 
Cégünk reklámja: angol zefir Ínyek két ga'lérral 

és l' gujabb puha kalapok 3 3 3 koronáért 

C S I L I - B A R 
N Y Á R - U T C A 7 

Szeptember közepén teljesen 
átalakítva mrcjnylilk 

H a L j e l i ^ v o l i l á k S 
villannyal. — Szépségápolás. — Kozmetikai szerek. — 
JULIA KOZMETIKA, Budapest, Vilmos császár-ut 46 

ö lámpaernyő készítést tan it fővárosi 
tanítónő. Krisztina-körűt 8. III. em.39. 

£ álcás t József 126-38 
]óz<ef 116—55 

taKurlt 

KöxvetU, 
fest, 

irt, 

ffitricösteín. I 
á f y végleg eltávolít felelós-

9 n n f « T n I n k n f sé«Kel mindenneiní 
fflf szépséghibák kezelése 

p ú d e r és k r é m e k 
vidé i szétküldése. Buchholcz Nővérek kozmetik i inté-
zete : Király-utca 51. I. 9. Teréz-teirplommal szemben. 

H a r i s n y a K e z t y l i b é s s p o r t r u h á z a t i t i k M n m y á r a t i ú z i i 
GUTTMANN BÉLA, BUDAPEST, IV., KORONAHERCEG-UTCA 6. 
Nyomta a Kultura könyvkiadó és nyomda r.-t. Budapest, V., Visegrádi-utca 3. Telefon 13-31 








