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János, Jancsi 
Irta: S z é p Ernő 

Bécs, 1921 szeptember 
Szivem Jancsi, hogy vagy, nem tudod? 
Te, most olvastam valami színpadi 

jelentést az újságban, hogy azt mondja 
Papp János egy mélabús kedves dalt 
ad elő a muskátlis ablakok és éjjeli 
zenék világából. És erre eszembe jutott, 
hogy milyen régen nem láttalak. Disznó 
3ág, barátom, hogy Téged nem látlak 
legalább mindennap egy kávéskanál 
lal. Láttad Te is ezt a hirt a lapban 
észrevetted, hogy elkereszteltek János 
nek? Azt hiszem, Te nem olvasol ujsá 
got, Neked hát tudomásod sincs efelől 
a goromba sajtóhiba felől. Feljelentem 
Előtted ezt a jánositást, biztos, az egész 
sajtóban igy volt, az egész sajtó hibás 
ebben a sajtóhibában. Tedd meg kér-
lek ügyvéded utján a megfelelő lépése-
ket és a parlamentben is tétesd szóvá 
az ügyet. Papp Jánost csinálnak Pap-
jancsiból. Borzalino. Ki az a Papp Já-
n o s ? Csak nem lettél tényleg János, 
Jancsikám ! Nem élném tul. Jancsi az 
ifjúság, János a nyugdijalap és a jöve-
delmi adó. Jancsi a csókolózás, János 
meg a fogfájás. Jancsi a könnyelműség, 
János pedig az éhség. Jancsi a kaca-
gás, János az a halál. Jancsi a nóta, 
hajnalban, egy szál gyertya s három 
szál cigány s hat szál üveg mellett, 
János, jaj, az a hideg szélvész novem-
ber éjszaka, mikor az ember nem tud a 
bubánattól elaludni. Papp Jancsiból nem 
lesz Papp János, nem, azt már nem en-
gedem. 

Megnyitottatok már ? Jó szám az, amit 
most kaptál ? Ki irta a szöveget ? Hát 
a zene kitől lett szerezve? Remélem, 
mint diszkrét fiu, most se árulod el a 
publikumnak a dalszöveget, amit kizáró' 
lag Neked irtak, a publikum, az a nagy-
érdemű, az a zenéből úgyis kitalálhatja, 
hogy magyar dalt adsz elő és annak 
a szövegnek a tartalmát úgyis el lehet 
olvasni a Te barna hajadon, a Te barna 
szemeden, a Te barna bársony hango-
don. Olyan, mint az az édes bakator-
szőlő, mely a napon melegedett meg és 
magétól pattan, ugy ugrik belőle a sötét 
édesség, olyan a Te nótád, a Te szived 
Jancsi, olyan az. 

Szcenirozva énekelsz vagy csak ugy a 
függöny előtt ál lomásozva s két kezed-
del a függöny két szárnyát hátul le-
ogva, hogy el ne repüljenek ? Mint 
ahogy régen Nagyendrében énekeltél ? 
Emlékszel, mikor elakadtál és hátra 
döfködtél Nagy Vili hasába, hogy súg-
jon mér? És Nagy Vili ott állott a szö-
veggel a hátad és a függöny mögött és 
nem tudta azt a sort elolvasni s a fejed 
búbjához hajolt az ujjával azon a soron 
és ugy kiabált ki Rád a lüggönyön át : 
Te, mi ez itt? 

Hát arra emlékszel még Jancsi, mikor 
az Uj Kávéház cimü drámát játszottátok 
és az úgynevezett színfalak közül egy 

-nyulat hajítottam be közétek a szín-
padra ? Te meg a közönség soraiba ha-
jítottad a nyulat, a közönség soraiból 
meg visszadobták Rátok? Azt hiszem, 
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ma se bánná a publikum, ha olyan 
szép frissen lőtt nyulat kapna a szín-
padról, de bizony nem hajítaná vissza. 
Hol van az a régi kedvesebbik világ, 
nem tudod, Jancsi? 

Hát azt tudod, még mikor a szerep-
ből egy szót se tanultál meg és akárki 
akármit szólt Hozzád a darabban, Te 
mindenre azt mondtad, hogy: habinkó. 
Meg azt mondtad : fibi ! Vagy azt felel-
ted, hosszas gondolkozás után : Umumu 
habbl És milyen siker volt! 

Mondd, Jancsikám, mit iszol ? Éntőlem 
a múltkor az étteremben három deci 
bőiért harmincöt koronát követeltek. 
Ti hogy és hol tudtok még spriccerezni ? 
Mennyi a garderobe-od ? Hol vágatsz 
magadra egy öltözet ruhát ? Van annak 

Tarnay Ernő 
Magyar Szinház: „A fakir" 

(Angelo fotografla) 

a szabónak annyi a becsülete, hogy ne 
követelje a készpénzt a művészember-
től? Hát a suszterek szelídülnek már 
arrafele? Hány monogrammos zsebken-
dőd van, hány gallért és hány pár ha-
risnyát tartol a szekrényben, mondd 
meg, ne restelld. Divat még a nagy fene 
szerelem az öltözőkben ? Kik hozzák 
most a kupiét az irodába, mennyjt kap-
nak darabjáért? Jó kedvök van a mos-
tani fiatal szövegistáknak ? Én mar 
olyan idegen vagyok, Jancsikám, kidől-
tem mandulástól. 

Mit csinál Bársony Pista, őtet is so-
hase látom. Vannak még olyan szép 
nyakkendőjei ? Hát az a szép szinü 
ábrándja megvan-e még, hogy majd 
együtt elmegyünk világra, cirkuszi bohó-
cok leszünk. Mondd meg Pistának, ne-
kem már elhervadt az ábrándom, azt 
izenem és csókoltatom. Mondd meg 
Nagy Jenőnek, hogy sohasem felejtem 
el, amit mesélt egyszer, hogy Debrecen-
ben olyan kemény priccsen hált, mikor 
ott pályázott, hogy éjszaka minden öt 
percben felkelt pihenni. Mondd meg 
Erdélyi Leó Patatnak, hogy éppen most 
készülök gazdag lenni, hogy brilliáns-
gyürüt vegyek mind a tiz ujjára, kikkel 
balletet lejt a házi pianinon. Mondd 
meg Erődi urnák, hogy imádom, bár 
komoly ember. Ővele kivételt teszek 
Mondd meg Nyáray Tóninak, igen, 
mondd meg Tóninak, hogy nagyon ha-
ragszom rá, mert meghalt. Nem is egye-
zem belé, nem gilt ez a halál, addig 
nem békülök ki, mig fel nem kél és 
nem teszi megint a cilindert a fejébe, 
először meredeken, azután röktön srégre 
igazítva s nem köhög hozzá egy he-
gyeset. 

Jancsi szivem, dülj ide a karomba s 
kezd el hogy : 

Hollónak tolla a hajam . . . 
én megértem majd a szöveget, akárhogy 
hadarsz, én tudom, mit akarsz mon-
dani, én tudom, hogy az élet csak egy 
csillaglefutás. Szervusz, irjál. 
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Látogatás B e n Blument&alnál 

A hatalmas amerikai United Play Corpo-
ration elnöke, Ben Blumenthal maga is 
nagyszabású színházi vaiiaífejurá, állandóan 
uton van Amerika és Európa között t.* 
neve szinte már fogalommá lett nálunk. 
Kuplékat énekelnek róla, karrikoturái jelen» 
nek meg, vicceket gyártanak vele kapcsolat-
ban és minthogy ennyire utolérte a buda-
pesti nagyság átka, hírlapi csatákban is van 
bőven lésze. A múlt 
héten néhány napot 
ismét Budapesten töl-
tött Ben Blumenthal. 
akit közvetlenül eluta-
zása előtt felkeresett a 
Színházi Élet, hogy el-
beszélgessen vele. A 
Dunapalota-szálló 47. 
számú szobájában fo-
gadott bennünket Ben 
Blumenthal. 

A szoba Íróasztalét 
eljesen elborította a 
sok levél és távirat. 
Néhány napon át eb-
ből a szállodai szobá-
ból intézték az egész 
Amerikát behálózó Uni-
ted Play Corporation 
összes ügyeit és még 
ezenfelül az összes 
Blumenthal-féle euró-
pai vállalkozásokat is. 
Mert Blumenthal uta-
zás közben sem pihen. 
Folyton dolgozik, min-
dig ujbbb vállalkozá-
sokkal egészíti ki a meglévőket. 

— Ma egy éve kezdtem el a tárgyaláso-
kat a Vígszínház ügyébeni — mondja mo-
solyogva Blumenthal— Egy év telt el azóta 
és az amerikai ember tulajdonába került 
Vígszínház a legkiválóbb magyar sziàészek 
segítségével megcsinálta a magyar népszínmű 
renaissanceát és egy régi magyar népies da-
rabbal, a legtisztább irodalmi eszközökkel 
ért el olyan sorozatosan telt házakat, ami-
lyent azelőtt modern külföldi darabok tettek 
csak lehetővé. Engem a magyar darab 

hozott ide. Láttam odakünn néhány ma-
gyar szerző darabját és kíváncsi lettem arra 
a színházra, honnan ezek a darabok világ-
körüli utjukra indulnak. Így kerültem ide. És 
mert n j -^yar szerzők műveit akarom kivinni, 
szükségem van még egy bemutató-színházra, 
egy hélyre, ahol megkezdik pályafutásukat a 
kiviteíre nzént magyar operettek. Jövőre át-
alakíttatom a Fővárosi Orfeumot Budapest 

egyik legelőkelőbb 
operettszínházává. A 
magyar operett világ-
híre nem ujkeletü, de 
én fokozni szeretném 
ezt a világhírt. Az 
itteni operettkomponis-
ták nagyon sokat tud-
nak, nagyszerű dolgo-
kat produkálnak, de 
fokozni kell a terme-
lést és ezt csakis egy 
uj operettszínház teheti 
lehetővé. 

— Milyenek most a 
színházi viszonyok 
Amerikában?—kérdez-
tük mr. Blumenthaltól. 

— Odaát most nagy 
színházi válság idejét 
éljük. Oka ennek egy-
részt a mozi hihetet-
len arányú térfoglalása, 
másrészt a színházi 
üzemköltségek állandó 
emelkedése. Ezzel 
szemben az általános 
olcsóbbodás egyre tart 

és a színházaknak is lejebb kell szálli-
taniok a helyárakat, minek következtében a 
gáztik sem maradhatnak meg az eddigi ní-
vón. Ezzel szemben az egyes darabok szín-
padi kiállítása egyre drágább lesz, mert hi-
hetetlen verseny folyik e téren és mindegyik 
színház felül akarja múlni a másikat. Hoz-
zájárul a színházi válsághoz az utazás meg j 

drágulása is. Azelőtt, ha nem is volt üzlet egy 
darab Newyorkban, a vidéki előadásokkal be 
lehetett hozni a költségeket, most azonban a 
horribilis vasúti költségek ezt is megnehezítik. 

Ben Blumenthal 
(Angelo fotogr.) 
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— És a filmipar? 
— A filmgyártás terén is nagy változások 

vannak. Az utóbbi időben, többnyire meg-
felelő hozzáértés nélkül, nagyon sokan vál-
lalkoztak filmgyártásra a jó üzlet reményé-
ben. Ezek most sorra buknak és az igazán 
jó és művészi tud csak érvényesülni. A 
modern amerikai filmművészet tehát, 'nullá-
kon épül föl, a férgese elpusztul. Egyébként 
mindenféle grandiózus filmek késztfilnek. 
Hogy eljut-e belőlük valami Európábfe. ba-
josan hiszem. Egyelőre még nem leheÇ meg-
fizetni. Ujabban egyes filmdrámákhoz,' külön 
zenét is irnak. Egész filmoperák készülnek 

így-
Búcsúzáskor még csak aziránt ércfeklőd-

tünk, hová megy most Blumenthal ? • 
— Berlinbe utazom, ahol EFA \néven, 

az Europäische Film-Alliance kebelftbe tö-
möritettük a legelső német szakembereket. 
Ennek a produkciói már valószínűiéig el-
jutnak Budapestre is. \ 

Közvetlen szivélyességgel vett bucsuB mr. 
Blumenthal a Színházi Élettől és anntpk a 

V 

reményének adott kifci" ' 4. hogy nemsokára 
ismét Budapesten leihet. 

— Mielőtt kiutazom .okvetlenül visszajövök 
még. A viszontlátásra.^ 

A Dunapalota-szálló 47. szobájából már 
kezdték lehordat- - Koffereket a kapu előtt 
/i!ló 'uatálmas Mercedes-kocsira, amely do-
hogva, zakatolva türelmetlenkedett, mikor 
röpítheti Berlinbe Ben Blumenthalt. 

SZERZŐ ÉS SZEREPLŐK 
Makláry, Komlóssy Ilona, Kertész, Titkos, Tubay Sári, Lakatos László, Jankovich, 

Dávid, Törzs, Tarnay, Ujj Kálmán 
(Angelo fotografia) 

A kulisszák világából 
Nem kaptál tehetségedhez méltó 
terepet, 
csak néha egy>egy ringy«vongy 
szerepet, 
nem tudták, milyen tehetség vagy, 
de azért mindenki szeretett. 

Ma tiéd az egész terep, 
ma tiéd a legjobb szerep, 
ma tudják milyen tehetség vagy, 
tehát már senkise szeret. 

(SZENES EMBER) 
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A fakir az élet csodálatos rejtelmeinek 
kutatója, a lélek mélységeiben leereszkedő 
búvár, aki miként a gyöngyhalász az igaz-
gyöngyöt, ugy akarja félsz nre hozni az ember 
lelkéből az értéket, a gondolatok és érzések 
igazgyöngyét. A fakir misztikus, látomásos 
jelenségeket vizsgál. Öngyötrött testét ezer 
sebhely boritja, összegörnyedt testi mozdu-
latlanságban szárnyal lelke a titkok országá-
nak kékvizü tavaiban. Belelát a jövendőbe, 
a túlvilági életbe, megfejti az élet rejtelmes-
ségeit és amikor mindezzel a hivatásos mun-
kájával elkészül, a megkínzott lélek nem 
birja tovább a sebeket, elindul arra az útra, 

' amelyet a benne élő gondolatenergia a szen-
vedések ideje alatt előre meglátott. 

Ilyen „Fakir" Lakatos László uj drámájá-
nak hőse. Indiai levegő buja, forró illata, a 
pálmák és kaktuszok országának enteriurje 
helyett a nagyváros bűneinek, fájdalmainak 
és mélységeinek enterierjében él a Fakír : 
dr. Sámson János világhírű egyetemi orvos-
professzor. Élete tehetséges és fáradtságos 
munkáját, ifjúságát és férfikorának átvirrasz-
tott éjszakéit a tudománynak szenteli. Az 
élettan ismeretlen labirintusaiban kutat, a 
gyermekgyógyászat tölti be minden idegét, 
ez veszi igénybe minden munkaenergiáját. 
A jövő nemzedék egészsége és boldogulása 
úgyszólván egyetlen célja életének. íróasztala, 
könyvei fölé hajolva tölti az éjet és napot, 
amelyet tollának sercegése füz össze. Már 
messzire haladt több. kötetre tervezett élettani 
munkájában, amelyben kutatásainak ered-
ményét közli a tudományos világgal. Éppen 
egy beteg gyermeket hoz ki rendelőszobájá-
ból, akinek visszaadta egészségét uj gyógyító 
módszere alapján, éppen a fiatal anya hálá-
ját fogadja, amikor meglátogatja két kollégája 
és barátja, az idősebb Gravenhorst tanár és 
a fiatalabb dr. Márk Ernő. Sámson elmondja 
a két orvosnak, hogy mennyire haladt már 
munkájával és részleteket olvas fel belőle, 
amikor hazaérkezik a feleség, a férj barátjá-
val, Hill Péterrel együtt, akivel, mint mondtuk, 
lovagolni voltak a Stefánia-uton. A férjnek 
elegendő oka volna arra, hogy gyanúba fogja 
feleségét, annál is inkább, mert Hill Péterné 

. . . . te vagy a fakir ..." 
Törzs Jenő, Titkos Ilona 

Magyar Szinház : „A fakir" 
(Angelo fotografia) 

éppen az imént kereste* föl és félre nem 
magyarázható szavakkal adta tudtára, hogy 
felesége megcsalja Hill Péterrel, tehát saját 
férjével. Ma is rájött arra, hogy a Hűvösvölgy-
ben voltak lovagolni, nem pedig a Stefánián, 
minden valószinőség szerint azért, hogy job-
ban elvonu'hassanak az ismerősök szeme 
elől. Az orvosprofesszor visszautasítja Hill 
Péterné gyanúját, el sem tudja képzelni, hogy 
felesége, akit a világ leglisztességesebb asz-
szonyának hisz, megcsalja. Talán részben a 
biztonságnak ez az érzése okozza, hogy 
házas életében kevés gondot fordit arra, hogy 
felesége lelkületét megismerje és a?szonyi 
érzéseinek mélyére lásson. A kórbonctant 
ismeri dr. Sámson, de az asszony lelkét nem. 
Ez is okozza tragédiáját. Azt hiszi, hogy 
feleségének minden kívánsága teljesül, nincse-
nek gondjai, fényes életmódot folytathat és 
ezáltal már minden vágyát elérte. A tudós 
professzor azonban végzetes tévedés áldozata, 
a fiatal és feltűnően szép asszony nem elég-
szik meg ezekkel, egyre nagyobb gyűlöletet 
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A vetélytársak 
Titkos Ilona, Jankovich Magda 

Magyar Szinház : „A fakir" 
(Angelo fotografla) 

„ . , . szeretem a doktor bácsit ! . . 
Törzs, Tubay, Komlóssy 

Magyar Szinház : „A fakir" 
(Angelo fotograíia) 

akarja elintézni a házasságtörés reá háramló 
konzekvenciáit. KijeîentT Sámsonnak,_ hogy 
rendelkezésére áll. Kard. revolver neki telje-
sen mindegy, a lovagiasság szabályai majd 
helyettesitik kettőjük között az igazságot. A 
professzor azonban kijelenti, hogy nem kiván 
az elintézésnek ebből a módjából, mert a 
maga életét, illetőleg nem is az életét, hanem 
a munkásságát értékesebbnek tartja és többre 
becsült Hill Péterénél. Amikor feleségét meg-
látja az idegen férfi karjaiban, akit eddig 
jóbarátjának hisz, egyetlen hangos szó nem 
tör ki belőle, csak befelé kínozzák, gyötrik a 
gondolatok. Az indulatok rettenetes erővel 
fojtogatják szivét és talán nem is a megér-
tett férfi hiúsága miatt, hanem mert veszélyez-
tetve látja egész munkáját, mert attól tart, 
hogy ez az esemény meg fogja zavarni éle-
tének eddig megszokott rendjét, esetleg be-
folyással lehet a nagy mü befejezésére is. 
Nem csinál jelenetet, nem robbantja ki mér 
itt a drámát, egyszerűen azzal intézi el az 
ügyet, hogy az asszonyt a szavakon keresztül 
kidobja lelkéből és kijelenti, hogy közöttük 
vége a házasság kötelékeinek. 

érez a könyvek és Írások iránt, amelyek 
férjének minden percét elrabolják tőle és 
egyre jobban érzi azt, hogy valami hiányzik 
az életéből, valami, aminek egyelőre nevet 
nem tud adni és ami később a dráma moz-
gató erejévé válik.^ Amikor az asszony haza-
jön, a férj éppen ugy fogadja, mintha semmit 
sem tudna arról, amit Hill Péterné mondott, 
•pusztán csak azért haragszik, amiért felesége 
hazaérkezése a tudományos munka felolva-
sásában megzavarta. Kifejezést is ad harag-
jának és elvonul két barátjával a másik szo-
bába. Azt mondja, hogy az asszony mindig 
olyankor érkezik haza, amikor ő komoly dol-
gokkal van elfoglalva, az asszony viszont 
azzal vádolja, hogy férje mindig akkor van 
komoly dolgokkal elfoglalva, amikor ő haza-
jön. A férj eltávozik és az asszony magára 
marad Hill Péterrel. Természetes, hogy sze-
relmes jelenés következik kettőjük között, 
amelynek csókjait a férj hirtelen betoppanása 
zava'ja meg. Letagadni nem lehet semmit, 
mert hiszen Sámson mindent látott, az asszony 
nem is kisérli meg a tagadást, Hill Péter is 
a maga sablonos és felületes világnézetéve 
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Az asszony az adott helyzetben nem tehet 
egyebet, elfogadja Hill Péternek, a szeretőnek 
ajánlatát : menjen vele az ő lakására. A 
második felvonásban már ott látjuk őket együtt. 
Hill Péter durva, erőszakos ember a nőhóditó 
utálatos fajtájából ; semmi célja nincs, csak 
elvenni mások asszonyait, csak boldogtalan-
ságot okozni, holott önmagénak nem szerez 
ezzel boldogságot, csak pillanatnyi örömöket. 
Annával is brutálisan és gyöngédtelenül bánik 
most, amikor mér egészen magáénak tudja, 
amikor mér ott van a lakásán, amelyet saját 
felesége, Ida, természetesen elhagyott. 
Anna arra kérleli Pétert, hogy igyekezzék 
minél hamarább elválni, mert nem a szere-
tője, hanem a felesége akar lenni, Péter erre 
sem mutat különösebb hajlandóságot. Azt 
mondja, hogyha elválna feleségétől, vissza 
kellene adni hozományét, erre pedig nincsen 
pénze. Anna felkínálja a maga vagyonát, de 
ez sem elég Péternek, ujabb kibúvókat talál. 
Az asszonyt az is halálosan kínozza, hogy 

Hill Péter levelet irt a feleségének, amelyben 
arra kéri, hogy jöjjön el a függőben levő 
kérdések elintézése végett. Anna nem akar 
találkozni szeretőjének feleségével, Péter 
viszont mindenáron ki akarja tenni az asszonyt 
ennek a stílustalan és kellemetlen helyzetnek. 
Valami ösztönös megérzés nyilatkozik Annán 
akkor, amikor a szobaleányt nem akarja el-
bocsájtani otthonról, de Péter az ő parancsai 
dacára az egész személyzetnek kimenőt ad. 
Annát annyira vérig sértik Péter szavai és 
intézkedései, hogy több izben el akar menni, 
de az utolsó pillanatban a férfi mindig vissza-
édesgeti a hisztérikus asszonyt, akit nem is 
annyira a saját akarata, mint az események 
árja sodor magéval. Elég Péter egy simoga-
tása arra, hogy megtörten boruljon a vállára 
és asszonyi önérzetét is feláldozva, szerelmet 
könyörögjön tőle. Azonban a férfi mindezek 
dacára ugy viselkedik, hogy Anna végül is 
eltávozik a kert felé néző hátulsó ajtón. 
Péter maga marad a szobában. Csöngetés — 

(Papp felv,) 

„À fakir" 1. felvonásának színpadja 

„A fakír" Ill-ik felvonásának színpadja 

(Papp felv.) 
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azt hiszi, hogy felesége jön, ajtót nyit és leg-
nagyobb csodálkozáséra felesége helyett Anna 
ura jött el. A professzor ismét szinte hang-
talanul ad kifejezést annak a megvetésnek, 
amit Hill Péter iránt érez. Elmondja, hogy 
mi indította őt erre a legkevésbé sem kelle-
mes látogatásra. Megtudta, hogy Péter rosz-
szul bánik Annával, hogy meg is üti. Gyá-
vának, hitványnak, a föld legutolsó emberé-
nek nevezi a csábitót, aki annál kevésbé 
tudja megtorolni a sértéseket, mert hiszen 
most, mint vendég áll vele S'emben a tanár. 
Rövidesen azonban a vitatkozás olyan me-
derbe terelődik, ami Péterből is hevesebb 
indulatokat vélt ki. Ő is megsérti Sámsont, 
akiből kilobban a rettenetesen gyilkoló érzé-
sek és indulatok emberi formája is. A „Fa-
kir" lelke lángra kap, a túlvilági érzéstelen-
ség álruháját ledobja magáról és felkapja azt 
a revolvert, amely az asztalon hever. Most 
már csak pár pillanat a revolver ravaszának 
megrántásáig, amely kioltja, Hill Péter tragé-
diák magvát hordozó életét. Rövid dulakodás, 
a szerető hálószobája függönyén keresztül 
hátrál, ott éri utói a végzet, ahol elvette dr 

. . . most már nem szeretsz . . 

Titkos Ilona, Tarnay 
Magyar Szinház: „A fakir" 

(Angelo fotografla) 

. . . ez az első k ö t e t . . . 

Törzs, Dávid, Kertész 
Magyar Szinház : „A fakir" 

(Angelo fotografia) 

Sámson János becsületét és boldogságát. A 
gyilkosság öntudata pár pillanat alatt beköl-
tözik a tanár lelkébe és mielőtt valamilyen 
elhatározás érne meg benne, az őrülethez 
hasonló lelki szimptomák között hagyja el a la-
kást. Annát a szerelem visszahozza, el sem 
távozott. Péter nevét kiáltja, de semmi felele-
tet nem kap reá. Kétségbeejtő magányosságá-
ból Ida csöngetése ébreszti föl. Jön az asz-
szony, akit az ura ide hivott és aki ura he-
\yett annak szeretőjét találja. Vérlázító ke-
gyetlen szavakat mond Annának, csaknem 
kiparancsolja, azt mondja neki, hogy ez az 
ő lakása, csak néki van joga itt maradni ; 
nem hiszi el Annának, hogy Péter nincs 
idehaza, bemegy a hálószobába, ahonnan 
rettenetes sikoltással ront ki férje holtteste 
mellől. Anna először azt hiszi, hogy Ida 
rosszul lett, csak akkor tudja meg Péter meg-
gyilkolását, amikor ő is beront a hálószobába 
és meglátja a holttestet. Ida már első szavai-
val is Annát gyanúsítja. Azt mondja, hogy 
bizonyára azért küldött el mindenkit otthon-
ról. hogy a gyilkosságot végrehajtsa. Az ese-
mények filmszerű gyorsaságában az akarat-
erejétől megfosztott asszonyt a rendőr hurcolja 
el, akit Ida felhívott, hogy tartóztassa le férjé-
nek gyilkosét. 

A következő felvonás a rendőrségen törté-
nik. Sámson jön, hogy följelentse magát, nem 
hallgatják meg, nem bocsájtják rendőrtiszt-
viselő elé azzal, hogy várjon, mert odabent más 
kihallgatás folyik. Az asszonyt vallatják, aki 
természetesen borzadva utasítja vissza a 
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. . . Ön rossz ember . . . 

Törzs Jenő, Jankovich Magda 
Magyar Színház : „A fakír" 

(Angelo fotografia) 

rettenetes gyanút. Hiába, minden jel ellene 
szól, még a szobaleány is ellene vall, akit 
délután nem akarí elbocsájtani otthonról és 
aki most bosszúból azt vallja, hogy Anna az 
egész cselédséget minden áron elküldte a 
lakásból. A tanár ezen a szörnyű helyen 
találkozik újból feleségével és természetesen 
rögtön mindent be akar vallani. Amikor a 
rendőrtisztviselő megtudja, hogy a hires egye-
temi tanár felesége a gyanúsított, magukra 
hagyja őket. Ebben a jelenetben emelkedik 
a legtökéletesebb fokára Lakatos László 
drámaíró művészete. A két ember lelke kiis-
merhetetlen alagutakon át harcol egymással. 
Az asszony, aki nem tudja, hogy férje a 
gyilkos, először őt igyekszik meggyőzni ártat-
ságáról. A férj most már nem árulja el mind-
járt, hogy ő ölte meg Hill Pétert, annál is 
inkkább, mert felesége szavaiból kiveszi, hogy 
még mindig szereti halott szeretőjét. Most 
már ő maga is álruhát vesz fel és a gyilkos-
ság tudatával lelkében, a gyilkossággal vádolja 
az asszonyt. Természetes, hogy ez a véd 
sokáig nem állhat fenn, mert akkor a vallatá 
komolyabb fordulatot vesz. Sámson töredel 
mesen bevall mindent. Az asszony nem 
lepődik meg ezen, mert már ő is sejtette a 
valóságot. Sámson is csak azért tagadott eddig, 
mert ismét munkáját látta veszélyeztetve e 
tragikus események uj fordulata által. Az 
asszonyt elbocsájtják, a hires egyetemi tanár, 
a tudomány büszkesége pedig ott marad, 
•amig ítélkeznek felette. 

A negyedik felvonás már csak epilógusa a 
darabnak. Sámson betegen, megtörten ül oda-
haza karosszékében és élettani kutatások he-
lyett keserű filozófiai megállapítások tör-
nek elő lelkéből. Hiába kísérli meg két régi 
barátja visszaadni életkedvét, hiába figyel-
meztetik munkájára, melyet még nem fejezett 
be, Sámsonban most már büntet a Fakir, aki 
elfoglalta az Ember helyét. A kiengesztelő-
dés, a megbocsájtás és bocsánatkérés szelíd 
motívumait hozza a szomorú szobába Anna, 
a visszatérő feleség, akinek most már egyet-
len vágya, hogy ura meggyógyuljon. Nem is 
akarta elhagyni soha. Valójában szerette, de 
a férfi nem tudta azt megérteni, nem tudta 
életre és megnyilatkozásra kelteni a nő lelké-
nek ezt a későn kirobbant titkát. Amikor 
Anna meggyőződött arról, hogy az ura is 
szerette őt, visszatér hozzá, hiszen még volna 
mód arra, hogy a mult fájdalmait, ha nem is 
tökéletes, de viszonylagos boldogság váltsa 
föl. És Sámson, miritha megnyugodnék ebben. 
Szenvedéseken keresztül megtisztult érzések-
kel kéri feleségének csókját, amely az utolsó 
az ő számára. A „Fakir" nem tesz koncesz-
sziókat az életnek, amelynek nem tud meg-

. . . Meglá to t t ! . . . 
Titkos Ilona, Tarnay Ernő 

Magyar Színház : „A fakír" 
(Angelo fotografia) 
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bocsájtani, éppen ugy, mint, ahogy önmagé-
nak sem tud. Magára marad és ugy tölti 
poharába a mérget, mint a görcsökben fet-
rengő beteg a morfiumot. Anna már csak az 
utolsó szavait hallhatja, az utolsó hörgését, 
amely nagyobb büntetés a számára, mint 
urának lett volna az életfogytig tartó börtön. 

Az előadás oiyan, mint a darab. Mély és 
sok értéket termel. Törzs Jenő színészi intelli-
genciájának káprázatos tárházából vette elő 
a „Fakir" jellemének színeit. Tilkos Ilona, 
akinek első nagy drámai feladatát kellett meg-
oldania, ezzel a szerepével bevonult az el-
ismert drámai színésznők közé. Megrázó 
erejű tónusokban gazdag alakítása biztosítot-
ták számára a legteljesebb sikert. Jankovich 
Magda bebizonyította, hogy nemcsak víg-
játékba, hanem a dráma légkörébe is bele 
tud illeszkedni. Tarnay Ernő a csábító ellen-
szenves alakját játszotta érett művészi eszkö-
közökkel. Feltűnést keltett Ujj Kálmán pom-
pásan megrajzolt rendőrkapitánya. Kertész 

Endre Gravenhorst tanár szerepében művészi 
hangokat és művészi egyéniséget vitt szín-
padra. Kisebb szerepekben Komlósy Ilona, 
Sááry Rózsi, Makláry, Dávid, Waszary és 
Tubay jeleskedtek. A rendezés Tarnay Ernő 
igen stílusos munkája. A finom, előkelő ar-
tisztikus díszleteket Márkus László tervezte. 

* 

A 30 szavas szereptől — 
a fő női szerepig 

„A fakir" bemutatója nemcsak Lakatos 
Lászlónak, de a darab fő női szereplőjének, 
Titkos Ilonának is nagy sikert hozott. Alig 
egy éve, hogy feltűnt Titkos Ilona és ez alatt 
az egy év alatt olyan korriért futott be, 
amilyenre régen vott példa. Elmentünk a 
művésznőhöz, mondja el karriérjének törté-
netét a „Szinházi Élet" olvasóinak. így 
mondta el : 

— Karriérem története? Ha elgondolom" 

. . . én vagyok a gyilkos ! . . . 
Titkos Ilona, Törzs Jenő, Ujj Kálmán, Makláry 

Magyar Szinház : .A fakir" (Angelo foto»rafia) 
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A LEGBOLDOGABB EMBER 
Egy idős fíölgy a páholy mélyén ül 
remegve, imádkozva, s irva, 
s egy idős ur, ki a fo lyosón 
száz embernek elmondja : 
a f iam irta, a f iam irta, 
a fiam irta. 

SZENES EMBER 

„Két Lakatos-darab" 
Lakatos Lacika és Lakatos Gyurika 

(Lakatos Lászlóné felvétele Máriabesnyőn) 

az én eddigi színpadi pályafutásom csak-
ugyan karriérnek nevezhető. Egy évvel ez-
előtt még az Andrássy-uti Színházban ját-
szottam és harmincszavas szerepem volt az 
„Apuka vadászni megy" cimü kis darabban. 
De ezt is csak harmadik szereposztásban 
kaptam meg. Utána nemsokára feltűntem, 
még pedig ugyancsak az Andrássy-uti Szín-
házban Zágon István : „A százarcú ember" 
cimü operettjében. Innen kezdve Bárdos di-
rektor figyelni kezdett, ugy hogy a .Rouge 
et noir"-ban már nagy szerepet kaptam« 
Ezután kezdődött a tulajdonképpeni „karriér" 
Egy véletlen betegség folytán nekem adták 
„A buta ember" fő női szerepét. Hogy szín-
házi nyelven éljek, ez „csinált meg engem". 
Nagy sikerem volt, a darabnak is nagy si-
kere volt, utána már nem volt nehéz dol-
gozni. , A „Mámor"-ban elértem vágyam 

Jankovich Magda 
Magyar Színház: „A fakír" 

(Angelo fotografia) 

érnem . . . 

netovábbját — kedvencemnek, Strindbergnek 
játszhattam egy igen komplikált hősnőjét. 
Most pedig jött „A fakir" és én igazán nem 
tudok mást, mint örülni és mindenkinek meg-
köszönni azt, amivel ezt megengedték meg-

A „ Fakir toilette-titkai : 
T I T K O S ILONA: Ruháját és kalapját Berlinből hozatta. 

Cipője WEISZFELD VILMOS-tói (VI, Teréz-körut 26.) való. 
Harisnyáját HORTI ERZSÉBET (Király-utca 69.) szállította. 

JANKOVICH MAGDA: Ruháját az UNIÓ szabómühelye készítette. 
Kalapja MOLNÁR GIZELLA szalonjából való. 
Cipőjét SZILVÁSY J. SÁNDOR (Király-utca 42.) szállította. 
Harisnyája HORTI ERZSÉBET (Király-utca 69.) üzletéből való. 
Prémeit az ELKÁN és GERÖ cégtől vásárolta. 



Start után 
NyilatkoxlH a direktor, a művészi vexetőség 

és ax uj operaénekeseit 

Két hét óta játszik a Városi Szinház, 
amelynek hatalmas nézőterét minden este 
zsúfolásig megtölti a közönség Két hét óta 
minden este operát játszanak a Városi Szín-
házban, eddig tizenkét különböző darabot 
mutattak be. Két hét alatt bebizonyította Áb-
rányi Emil, hogy nem hiába fűztek az ő 
igazgatói működéséhez fokozott reményeket 
mindazok, akik 
művészi egyéni-
ségét és képessé-
geit ismerték. Két 
hét alatt előadták 
a Bánk bánt, Tos-
cát, Carment, Bo-
héméletet, Dene-
vért, Travialát, 
Mignont. Álarcos-
bált. Rigolettot, 
Szevillai borbélyt 
és végül felújítot-
ták Milöcker Kol-
dusdiákját. Az 
opera előadások 
nivója semmi kí-
vánnivalót nemha-
gyott hátra, mind-
annak dacára, 
hogy egyes dara-
bokat bepróbálni 
alig volt ideje az 
újonnan összeke-
rült társulatnak, 
amelynek tagjai 
nagyrészben még 
alig játszottak 
együtt, egy szín-
padon. A zenekar 
pompásan műkö-
dött, a kórus és 
ballet a legmaga-
sabb kívánalmak-
nak is megfelelt, 
a magánszereplők 
között pedig már 
eddig is egész se-
reg uj talentumot fedezett fel a kritika. Ezek az 
uj talentumok erősségei lesznek Ábrányi Emil 
önálló Városi Színházi társulatának. Az opera-
előadások után az operett is ugyanolyan si-
kerrel mutatkozott be. A „Koldusdiák" klasz-
szikus stílusának megfelelően uj klasszikus 
játékstílus jellemezte az előadást, amelynek 
minden szereplője kifogástalanul megállta 
helyét. 

Most, hogy a kezdet hetein tul van a 
szinház, megkérdeztük a ' igazgatót és a 
művészi vezetőket, hogy milyen impressziókat 
merítettek az eddigi működésből és milyen 
tervekkel foglalkoznak a Városi Szinház jö-
vőjét illetőleg? Ezeket a válaszokat kaptuk : 

Ábrányi Emil, 
a Városi Szinház igazgatója 

Ábrányi Emii igazgató ; 
— Lehetetlen, hogy bizonyosfoku elfogult-

ság ne vegven rajtam erőt akkor, amikor a 
Városi Szinház eddigi munkájáról és ter-
veimről beszélek. Amit eddig produkáltunk, 
hála érte azoknak, akik munkámban segít-
ségemre voltak : eredménnyel járt. Tizenkét 
operát mutattunk be, nagyrészben különböző 

szereposztással, 
sőt már a kettős 
szereposztás is ér-
vényesült. Ezenkí-
vül a „Koldus-
diák"-ot is a kö-
zönség elé hoztuk,. 
Az eddigi ered-
mények alapján 
talán szabad rzt 
remélnem, hogy 
ezután se fogunk 
csalódni várako-
zásainkban. Külö-
nösen pedig azért 
nem, mert mun-
kánkat egyre fo-
kozzuk, a müvész-
társulat ambíciója 
egyre növekszik, 
mert hiszen annak 
minden egyes tagja 
látja, hogy mit 
produkál, annak 
megmarad a becse 
és értéke ugy az 
együttesre, mint 
saját művészetére 
vonatkozóan. Ami-
kor a Városi Szín-
házat megpályáz-
tam, az volt a cé-
lom, hogy európaf 
nivóju zenei szín-
házat csináljak 
ezen a helyen. 
Most az állam 
megbecsülhetetlen 

erkölcsi és anyagi erejének segítségével foko-
zottabb mértékben vélem elérni ezt a célo-
mat, annál is inkább, mert látom, hogy eb-
ben a törekvésemben lelkes támogtásra talá-
lok ugy a kritikusoknál, munkatársaim és a 
közönség részéről. Az én ambícióm az, hogy 
egyik legszorgalmasabb munkása lehessek a 
Városi Színháznak. Ha az én munkám is 
eredményes lesz, csak annak fogom köszönni, 
hogy mindenki, aki körülöttem van, segit, 
támogat, művészi h ttel, tehetséggel és lel-
kesedés el. 

Márkus Dezső főzeneigazgató : 
— Senki sem örül jobban annak, hogy a. 
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Kemenes Lajos, 
a Városi Szinház titkára 

— az államé. Ábrányi Emil igazgató magas 
nívójú művészi irányítása csak fokozni fogja 
ennek a színháznak becsét, az én munkál-
kodásomat szívesen, szeretettel adom szol-
gálatába a magyar zenei kultura újonnan 
megszervezett régi hajlékának. 

Ferenczy Frigyes főrendező : 
— Az én ieladatom az, hogy a Városi 

Szihház előadásainak színpadi része olyan 
legyen, mint amilyen a zenei rész. A zene-
kar olyan kezekben van, amelyek biztosítják 
az európai nivót, ugyanezt szeretném a szín-
padon is elérni. Operáknál a külföldi nagy 
operaelőadások stílusára törekszem, termé-
szetesen ugy, hogy a magam egyéniségét ne 
áldozzam fel és a mi speciális színészi anya-
gunk minden önálló törekvése érvényre jut-
hasson. Az operettrendezésben természetesen 
nem ragaszkodunk mindenben a régi min-
tákhoz, rövidesen alkalmam lesz bebizonyí-
tani, hogy uj stílust, emelkedettebb játék-
modort, művészibb hangulatot és általában 
több értéket tudunk adni ennek a műfajnak, 
mint amennyit eddig képviselt. Színészeinket, 
énekeseinket, elsőrangú erőkből válogatta 
össze az igazgató, igyekezni fogunk azokat 
méltóan elhelyezni, az uj tehetségek kibon-
takozásénak útját egyengetni. Színpadunkon 
mindent meglehet csinálni, technikai felsze-
relésünk tökéletes, kórus, zenekar, ballet, 
statisztéria bármilyen nagy tömegben rendel-
kezésünkre áll, a Városi Színház publikumá-Városi Szinház olyan nívóra emelkedett, ami-

lyenen ma áll, mint én. Talán nem vagyok 
szerénytelen, ha elmondom, hogy én raktam 
le ennek a színháznak az alapköveit és lel-
kemben már több, mint egy évtizeddel ez-
előtt is az a kép alakult ki ennek a színház-
nak a rendeltetéséről, amelyet ma megvaló-
sulva látok. A háború előtt mér egyszer szó 
volt arról, hogy a Népoperát az állam veszi 
át. Bánffy gróf már ttt volt a színpadon, 
hogy körülnézzen és csak az írásbeli megál-
lapodások voltak hátra, amikor a nagy világ-
égés mindent rombadöntött. Sok ideig fájda-
lommal láttam, hogy művészi ideálom meg-
valósulása elé milyen akadályok gördülnek, 
Ha valaki megnézné a régi újságokat, látná, 
hogy amikor a Népoperát megalapítottam, 
azt mondottam, hogy olyan színházat akarok 
csinálni, ahol mindenki könnyen hozzáférhet 
a legnagyobb zenei élyezethez aránylag cse-
kély anyagi áldozat árán. Ma ez igy is van. 
A Városi Színházban a legmagasabb zenei 
kultura talált otthont, mégpedig aránylag 
anyagilag nem túlságosan nagy ellenszolgál-
tatásért, mert hiszen az a három korona, 
amelyre én akkoriban a zsöllye érát meg-
szabtam, nagyon is megfelel a mai belépő-
dijaknak. Ez* csak egy kis reminiszcencia, 
amely most talán nem egészen érdektelen. 
Ami a magam személyét illeti, boldogan ál-
lok a Városi Szinház szolgálatában, mert 
hiszen azok az eredmények, amelyeket el-
érünk, éppúgy az enyémek, mint minden 
munkatársamé és a közönség minden tagjáé 

Márkus Dezső, 
a Városi Szinház főzeneigazgatója 



Fprenczy Frigyes, 
a Városi Szinhéz főrendezője 

publikum Aquila-Adler Adelinát, a Városi 
Színház sokszor ünnepelt művésznőjét, aki 
régi szerepeiben mutatkozott be és akit a 
régi szeretettel és ünnepléssel fogadtak. Az 
ujak közül Bihóy Zórika a Faust Margarétá-
ját játszotta elsőnek. Alig jött ki a színpad-
ról, a harmadik felvonás után alig köszönte 
meg a közönség tapsait, amikor a Színházi 
Élet munkatársa felkereste. A fiatal művésznő 
ezeket mondotta : 

— A bécsi zenei főiskolát végeztem és o? 
nan szerződtem először a brünni, majd a 
bécsi Operaházhoz. Bécsben Santuzzát, a 
Lohengrinben Elzát, Aidát, Zsidónőt, a Tann-
häuserben Erzsébetet, Grethent játszottam, 
ugyanezeket a szerepeket osztotta rám Áb-
rányi igazgató itt is. Édesapám magyar em-
ber, anyám német, ott nevelkedtem Bécsben, 
a magyar nyelvet is saját szorgalmamból 
tanultam meg három évvel ezelőtt. Most már 
tökéletesen beszélek magyarul és most már 
sokkal jobban szeretek magyarul énekelni, 
mint németül. Minden vágyam, hogy a direk-
torom, a karmesterem, a rendezőm és ter-
mészetesen a publikum szeretetét megnyerjem. 

H. Csillag Erzsi : 
— Nemrégen végeztem a Zeneakadémiát, 

két hónappal ezelőtt próbát énekeltem Ab-
rányi Emil igazgató urnák, aki nyomban le-
szerződtetett a Városi Színházhoz. Már ját-
szottam a Faustban Siebelt, készülök több 

nak mindent odaadunk, ami szép és jó ben-
nünk van. 

Kernenes Lajos művészeti titkár: 
- Én titkér vagyok, nekem a titkokat tit-

kolnom kell. 
A szinház művészi vezetőségén kivül meg-

interjúvoltuk az uj operaensemblenak erős-
segeit, természetesen csak azokat, akik kizá-
rólag a Városi Szinház társulatához tartoz-
nak , mert hiszen az operaháziak egyénisé-
gét, képességeit és múltját jól ismeri a pub-
likum. A Városi Szinház operaensemblejában 
több, eddig egészen ismeretlen uj tehetség 
mutatkozott be. Ábrányi Emil éles szeme 
rögtön észrevette, hogy friss erőkkel, ha egé-
szen ismeretlenül is jönnek, kitűnő szolgála-
tot tesz a színháznak. Az ujak bemutatko-
zása kivétel nélkül sikerrel járt, valamennyi-
ről megállapították, hogy született tehetségek, 
nagyszerű hanganyaggal rendelkeznek és a 
legtöbben már is simán beleilleszkedtek a 
nagynevű operaénekesek ensemblejába. Az 
újonnan szerződtetett énekesek Bihóy Zórika, 
Csillag Erzsi, Somló József, dr. László Géza. 
dr. Bálint Gyula. Ez öt kitűnő friss tehetsé-
gen kivül a legelsők között köszöntötte a 

Adler Adelina 
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operaszerepre és operettekben is, igy legelső-
sorban a Koldusgrófban is játszani fogok. 
Egyetlen vágyam és egyetlen célom, jó szí-
nésznő akarok lenni. 

Somló József : 
— Mielőtt Budapestre szerződtem, hat 

esztendeig Kassán játszottam, igy tehát ez 
mindössze a második szerződésem. Két hét 
alatt boldogan győződtem meg arról, hogy 
Pesten a sikerhez semmi egyéb nem szük-
séges, mint ludás. Talán nem vagyok sze-
rénytelen, sem elbizakodott, ha azt a kö-
vetkeztetést vonom le eddigi szereplésem 
eredményéből, hogy rászolgáltam Ábrányi 
Emil igazgatónak arra a bizalmára, ame-
lyet nekem előlegezett, Mondanom is fölös-
leges, hogy minden ambícióm az, hogy még 
fokozottabb mértékben megérdemeljem ezt 
az elismerést, művészi becsvágyam egyre 
nagyobb és nehezebb feladatok felé kerget 
és én szünet nélkül csak tanulni és pro-
dukálni szeretnék. Egyelőre hálásan köszö-
nöm a közönségnek, hogy ilyen szívesen fo-
gadtak egy messziről jött embert, aki a tar-
solyában nem hozott egyebet lelkesedésénél 
és szerény képességeinél. 

Dr. László Géza :( 
— Furcsa eset, ami velem történt. Előbb 

voltam énektanár és csak ezután énekes. 
Az Operaház mai művészgárdájának jelen-
tékeny része tanult nálam énekelni, többek 

között a feleségem, Haselbeck Olga is. Mi-
előtt Budapesten énekiskolát nyitottam, 
hosszú ideig tanultam Olaszországban a 
lephiresebb énekmesterektől, most majd al-
kalmam nyílik a színpadon is érvényesí-
teni énektudásomat, Ábrányi igazgató máris 
igen jelentékeny feladatokat bizott rám, 
boldog /eszek, ha azokat sikerrel megoldom. 
Bemutatkozásom után fokozott kedvvel lá-
tok munkának, mert az első tapsokat lelki 
táplálékul viszem magammal az operaéne-
kes pályájának utjafra. Büszke vagyok, 
kogy Ábrányi Emil igazgató méltónak tar-
tott arra, hogy nagy művészi terveibe az 
én nevemet is belekapcsolja-

Dr. Bálint Gyula : 
— A háború előtt egyetemi hallgató vol-

tam, közben azonban énekelni is tanultam. 
Semmi határozott célom nem volt. Szerettem 
a zenét, a dalt. Azután katona lettem, sok-
sok esztendeig nem gondolhattam arra, hogy 
a vágyaimnak élhessek. Levetettem a katona-
ruhát, újból a zongora mellé ültem, ének-
leckéket vettem, operaszerepeket tanultam. 
Felkerültem az Operaházhoz, ahol leszer-
ződtettek. Ábrányi Emil igazgató ott hallott 
valamelyik zongoraszobában énekelni, át-
hozott a Városi Színházhoz, most itt ját-
szom. Már eddig is több szerepet énekel-
tem, talán nem minden eredmény nélkül. 
Különben annak megállapítása már nem az 

Csillag Erzsi 

Somló József 



én dolgom, messze vagyok még attól, hogy 
meg legyek elégedve önmagammal. Egyelőre 
még mindig tanulni akarok, mennél többet 
tudni, hogy mennél többet produkáljak. Éne-
kelni fogok ugy az Operában, mint a Váro-
sinál, mindkét színpadon egyforma kedvvel 
és lelkesedéssel. 

Ingyen könyv 
a Sxlnöáxi Élet elöfixetölnele. 

Régente a legnagyobb könyvkiadóválla-
latok karácsony és újév tájékán szokták 
olvasóközönségüket könyvvel megajándé-
kozni. Most se karácsony, se újév és a Szin-
házi Élet mégis olyan ajándékkal lepi meg 
közönségét, amelynél különbet kevés válla-
lat juttatott még előfizetőinek. Rövid idő 
múlva megjelenik a Színházi Élet nagy 
amerikai albumja. A «Magyarok Ameriká-
ban" ugy terjedelmére, mint tartalmára és 
kiállítására nézve a lehető legmesszebb-
menő igényeket is ki fogja elégíteni. Az al-
bumot, amelynek bolti ára Budapesten 
negyven korona, 

teljesen díjmentesen küldjük 
meg azoknak, akik a Szinházi 
Életre /egy negyedévre elő-

fizetnek. 

Dr. László Géza 

Olyan kedvezmény ez, amilyenre különö-
sen a mai mérhetetlenül drága időkben még 
a nagy külföldi lapvállalatok sem mertek 
gondolni. A Szinházi Élet nagy népszerű-
sége és elterjedtsége teszi lehetővé kiadó-
hivatalunknak, hogy olvasóinknak ezt a 
kedvezményt 1 nyújtsa. 

Az amerikai album nemcsak, mint min-
den részletében, érdekes olvasmány, hanem 
mint hiánytpótló, ismeretterjesztő és felvi-
lágosító könyv is számot tarthat a fokozott 
érdeklődésre. Az amerikai magyarság egész 
szervezetét, belső életét, intézményeit bőven 
és részletesen ismerteti ; a legkiválóbb ma-
gyar irók tollából hoz érdekes cikkeket, ver-
seket és más közleményeket, úgyszintén az 
amerikai magyarok vezető férfiéinak írásait 
sem nélkülözi. Nemcsak a nyomtatott betűk 
gazdag tárháza, de számos igen érdekes 
kép is arra törekszik, hogy az album tartal-
mát minél vonzóbbá, minél teljesebbé tegye. 
Az ingyenpéldány kedvezményéből azok is 
részesülhetnek, akik külföldről küldik be az 
előfizetési dijat, amelynek kézhezvétele után 
nyomban megküldjük az albumot. Az elő-
fizetéseket a Szinházi Élet kiadóhivatala 
(Erzsébet-körut 29.) cimére kell küldeni. Dr. Bálint Gyula 



Heti vádlott: Nádor Jenő 
Csak a tiszta igazat vállfa l A Színházi Élei törvényszéke 

Az e heti vádlott Nádor Jenő, aki azért került a Színházi Elet 
törvényszéke elé, mert a mult hét keddjén este heves viharok 
közepette lemondta a „Kék mazur" előadását. Miután a vihar 
szerencsésen elmúlt, a törvényszék bevonul és megkezdődik a 

vádlott kihallgatása : 

Mi a vezeték- és keresztneve ? Nádor Jenő. 
Nős, vagy nőtlen? Nos. 
Mi a becéző neve ? Jani. 
Hol született ? Budapesten. 
Hány kiló ? Hatvanöt szeretnék lenni. 
Mi a foglalkozása ? Jelenleg a „Kék 

mazur"-ban „lengyel" vagyok. 
Ki fedezte Fel ? Beöthy László. 
Mi volt az első szerepe ? Cigányprímás-

ban Laci. 
Melyik a legkedvesebb szerepe ? A Kék 

mazur Olijuski grófja. 
Mi lenne a legkedvesebb szerepe ? Ami 

után felemelnék a gázsimat. 
Milyen vérmérsékletű ? Szangvinikus. 
Szereti a kritikát ? Ha jót ir rólam. 
Hát a kritikusokat ? Akiket ismerek, na-

gyon. De sokat nem ismerek. 
Babonás ? Borzasztóan. 
Van valami kabalája ? Ha temetési kocsi-

val találkozom, pechem les; . 
Milyen virágot szeret ? A szegfűt. 
Mi az ambíciója ? Hogy több fizetésem 

legyen, mint Dénes Oszkárnak. 
Van-e valamilyen szenvedélye? Zárt tár-

gyalást kérek. 
Mi az ideálja ? Egy ezerholdas birtokon 

gazdálkodni. 
Vannak erényei? Csakis erényeim vannak. 
És hibái ? Sok ! 
Nem bánta meg, hogy színész lett ? Nem. 
Ki a kedvenc költője ? Petőfi. 
Ki a kedvenc írója ? Molnár Ferenc. 
Ki a kedvenc festője? Pentelei Molnár. 
Ki a kedvenc szobrásza ? Lányi Dezső 

é s neje. 
Ki a kedvenc színésze ? Dénes Oszkár. 
Melyik a kedvenc nótája? „Ahogy én sze-

retlek, nem szeret ugy senki". 
Mi a kedvenc étele ? Töltött paprika. 
Mi a kedvec itala ? A bólé. 
Milyen cigarettát szeret ? Az amerikait. 
Mikor volt először szerelmes ? Már nem is 

emlékszem. 

És most ? Most ? Mindig ! 
Kapott-e sok szerelmeslevelet ? Eleget. 
Szokott-e azokra válaszolni ? Eleget. 
Szokott-e kártyázni ? Szokni szoktam. 
Ha vészit, mit csinál ? Haragszom min-

denkire. 
Ha nyer, mit csinál ? Haragszom, hogy 

nem nyertem többet. 
Ha megnyerné a főnyereményt, mit csi-

nálna ? Színházat nem ! 
Szándékozik újra mozizni? Az a legkö-

zelebb szerződtetett tagtól függ. 
Kit szeret ? Beöthy Lászlót. 
Kire haragszik? Beöthy Lászlóra. 
Tud még valamit mentségére felhozni ? 

Amit érv csináltam, a r r a nincs mentség. 
Melyik a legkedvesebb fényképe ? Ez : 
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A falu rossza cimet, mint monopoliu-
mot, tudvalevőleg a korhely Göndör Sán-
dor kapta Tóth Edétől, anno dazumal a 
régi Népszínházban és még ma is tudja 
mindenki azt a hires nótát, hogy 

„Én vagyok a Falu-
rossza egyedül 

Engem ugat minden 
kutya messzirüL." 

Abban az időben 
a Népszínház kör-
nyékbeli kutyák igen 
egyszerűen tájéko-
zódhadttak abban az 
irányban, hogy tulaj-
donképpen kit ugas-
sanak meg, egysze-
rűen odamentek a 
hirdetési oszlopok-
hoz és megnézték ki 
játssza aznap a falu 
rosszá-ban a Göndör 
Sándort. Erre azt 
mondhatná valaki, 
hogy ez egy ana-
kronizmus, mert a 
kutyák nem tudnak 
olvasni. Hosszas 
megfigyeléseim alap-
ján kijelenthetem, 
hogy én még nem 
láttam analfabéta kutyát. Mert ha egy 
kutya az utcára jön, az első dolga, hogy 
a hirdetési oszlophoz siet. 

Most azonban baj van a kutyák kö-
rül. Ugyanis a Vigszinház felől fölzen-
dült Göndör Sándor duhaj, borongó, 
édesbús nótája, hogy 

. . . meg kell harapni a Göndör Sándorokat! . 

.Én vagyok a falu rossza egyedül... 
Engem ugat minden kutya messzirül..." 

Mire azonban még csak egyetlen kutya 
is elvakkanthatta magát, a Nemzeti e lé 
kiállt Ambrus Zoltán direktor és nyilván 

a sajtó rosszindulatú 
támadásaira reflek-
tálva, igy folytatta : 

... Engem ugat minden 
kutya messzirül. • . 

És a kutyák még jó-
formán nem is orien-
tálódhattak, amikor 
Buda felől jött Gön-
dör Sándor nótájá-
nak folytatása. Itt a 
ravasz Sebestyén 
Géza vitatta szép 
muzsikaszóban,hogy 
csakis ő és kizárólag 
csak ő az a bizo-
nyos falu rossza, aki 
a kutyák indokolat-
lan haragjának cél-
táblájául szolgál. A 
kérdés nem olyan 
egyszerű, mint ami-
lyennek látszik és mi-
után nem tudunk 
világi fórumot, amely 

dönteni volna hivatott, én egyenesen az 
illetékesekhez, a kutyákhoz, fordultam 
információért. Elhatároztam, hogy három 
kompetens szinészkutyát fogok e tárgy-
ban megintervjuvolni, a Somogyi Nusi 
buldoggját, Rózsahegyi Kálmán vadász-
kutyáját és D'Arrigo Kornél fehér spicc-
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kutyáját. Először D'Arrigo Kornélt keres-
tem meg és előadtam neki jövetelem 
célját. Erre hármat rikkantott a D'Arrigo, 
D'Arrigo, D'Arrigo és e harci jelre előt-
tem termett az értelmes, fiatal spicc. 

— Azért jövök ebben a kutya meleg-
ben, — kezdtem az intervjut — mert ön-
től, mint a szinészkutya-társadalom 
egyik hangadó tagjától szeretném meg-
tudni,vájjon 
ki az, akit 
önök a leg-
szívesebben 
megugatná-
nak Göndör 
Sándor sze-
repében ? 

A spicc 
először za-
vartan gaz-
dájára né-
zett, amit én 
ugy magya-
ráztam,hogy 
legszíveseb-
ben a gaz-
d á j á t U g a t „• • - én nem nyilatkozom . . 

ná meg. Nem a színészi kvalitásaiért, ha-
nem, mert a nótában előirt kutyaszerep igy 
kivánja. Majd, amikor gazdája bátorító 
pillantását fölfogta, igy válaszolt : 

— Mi a legszívesebben vennők a vig-
szinházbeli Göndör Sándort. Nem azért 
mondom, mintha spiccelnék a Nemzetire. 

— H a n e m ? 
— Hanem, mert a Nemzetibe a kutya 

s e jár. 
— No és a Horvárth-kert ? 
— Az egyik eb, a másik kutya -

mondta a spicc és vidáman eliszkolt. 
Elkutyagoltam Rózsahegyi Kálmánhoz, 

akinek vadászkutyája szolgálatkészen 
jött elém. Kérdéseimre azonban diplo-
matikus hallgatásba burkolódzott, mind-
össze ennyit tudtam belőle kivenni: 

— Nem nyilatkozhatom e kérdésben, 
mert a Nemzetinél minisztériumbeli nagy 
kutyák intézik a művészi programmot. 

— Mégis, talán a budai Göndör Sán-
dorról . . . 

— Ami Budát illeti, ott kutya van a 
Horváth-kertben, de mondom, ne tessék 
engem kérdezni, mert nem nyilatkozom. 

Siettem Somogyi Nusihoz, akinek bul-
doggja komolyan fogadott a szalonban. 

— Rendkívül buldogg vagyok, hogy 
szerkesztő urat láthatom, — mondta a 
buldogg. 

— Én is boldog vagyok — válaszol-
tam, — mert hallottam, hogy a kutya-
kiállitáson szépségdijat tetszett kapni. 

Kacéran elvigyorodott és megmutatta 
hatalmas fogsorát. 

— Mint szinészkutya, arról tessék nyi-
latkozni, hogy mi az álláspontja a buda-
pesti kutyatársadalomnak a mindenütt 
fölburjánzott Göndör Sándorokkal szem-
ben ? Melyik Göndör Sándor köré fog a 
budapesti kutyatársadalom csoportosulni, 
kit fog megugatni, mint egyedüli és ki-
zárólagos Göndör Sándort? 

— Nekem az az álláspontom, — fe-
lelte Somo-M 
gyiNusibul-
doggja, — 
hogy amely 
kutya ugat, 
az nem ha-
rap. Éntehát 

proponál-
nám, hogy 
a zajos inci-
densek el-
kerülésecél-
jából egy-

. . nem spiccelek a Nemzetire . . " — Szerűen h a -
mondta a spicc rapjuk m e g 

a nekünk 
nem tetsző Göndör Sándor lábikráját. 

Szólt és csattogni kezdtek a fogai. 
Sietve menekültem a szalonból és a 
budapesti három Göndör Sándorokra 
bízom, elfogadják-e a buldogg propo-
zicióját. Szerintem, a Göndör Sándorok 
mai veszedelmes elharapódzása mellett, 
ez az álláspont is jogos. Kálmán Jenő 
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Mily G a legyen a divat? 
Hosszú, vagy rövid 
Megszavaztattuk az érdekelteket 
— a színésznőket. 

A nőknek legnagyobb része még rövid 
szoknyát visel, — de a Ritzben, a Duna-
korzón, a Gellért szállóban már fel-feltűnik 
egy-egy bokáig érő ruhás hölgy. Még a nyári 
szezon közepén történt, hogy Chantillyben, a 
versenyen két hölgy hosszú szoknyában je-
lent meg. A párisiak másnap már megostro-
molták kérdéseikkel Paquint, a divatkirályt. 
És Paquin nyilatkozott : 

„— A rövid szoknya — mondta — hozta 
meg tulajdonképpen a láb igazi eleganciáját, 
csinálta meg a selyemharisnya és a csodá-
latos szép, keskeny cipők divatját. Elővará-
zsolta a női test valódi formáját, mozgásban 
uj vonalakat adott. A mostani korszakban 
különben sem megfelelőbb divatot még 
csak képzelni sem a rövid szoknya divatjá-
nál. A shimmy és poló divatjához nem jöhet 
más, mint rövid szoknya. Marad a rövid 
szoknya divatja." 

Paquin nyilatkozatára jöttek egyetértő és 
ellentétes vélemények. 

Kökény Ilona rövid szoknyában és hosszúban 
(Papp felvétele) 

Péchy Erzsi rövid szoknyában és hosszúban 
(Papp felvétele) 

Jean Paton, a szintén hires divatkreátor, 
Paquin nézetét osztotta. Újításul kívánta, 
hogy a blúzok és a ruhák nyakára szőrme-
disz jöjjön. A ruhák színe kizárólag fehér 
és fekete legyen, vagy a fehér és fekete szí-
nek vegyülékének megfelelő szürke. A szok-
nya szük legyen, majdnem ntdrágszerü. A 
blúzokat oldalt patrontáskaszerü szárnyék 
díszítsék. 

— „De a szoknyában maradjon a rövid di-
vatja !" — határozta el ő is. 

Poiret viszont már ugy tervezte az uj sze-
zon szoknyáit, hogy a rövid szoknya fölött 
a szoknya anyagától eltérő, könnyebb, át-
látszó anyagból való nyúlványok szaladja-
nak le a szoknyán, meghosszabbítva azt. 
Ezenkívül visszaállította a fűző divatját. 

Worth, a Poiret által tervezett, a szoknya 
anyagától eltérő anyagból való nyúlványokat 
mér a szoknya igazi anyagából vette, prém-
mel díszítette és a szoknya elülső vagy két 
oldalsó részén leengedte egészen a bokáig. 

És formális harc indult meg a rövid szok-
nya viseletének hivei és a hosszú szoknya 
hivei kczött. 

A „Színházi Élet" megkérdezte a pesti 
művésznők véleményét a rövid és hosszú 
szoknyákat illetőleg és itt épp ugy meg-
találta a két ellentétes tábort, mint az Páris-
ban van. 

A rövid szoknyát kedvelők táborának 
élén Fedák S ári áll. 

— „Teljes örömmel mondhatom, hogy a 
rövid szoknya barátja vagyok" — jelentette ki. 
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Somogyi Nusi 
rövid szoknyában és hosszúban 

(Papp felvétele) 

Mészáros Giza a hosszabb ruhákat kedveli. 
— Előkelőbb a hosszú ruha. Több benne 

a sikk. A rövid szoknya alacsonyít. Elvágja 
az alakot-

Péchy Erzsi is a hosszabb szoknyák barátja : 
— Trottőr ruháknál szép, ha rövid a szok-

nya, — mondta — estélyi ruháknál azonban 
feltétlenül szebb a hosszú. 

Simonyi Mária : 
— Soha térdigérő ruhát nem viseltem, 

mindig csak hosszabbat. De tulhosszut sem. 
Egészségtelen a hosszú, de nem finom a 
rövid- Ezt a kettőt kell valahogy össze-
egyeztetni. 

Pálmay Ilka : 
— Nem szép a rövid ruha. Ne legyen tul 

hosszú sem. De sokkal bájosabb, mikor pél-
dául a kocsiúton áthaladva, kissé felemelik 
a hosszú szoknyát és előlebben alóla a 
csipke. 

Kökény Ilona : 
— A csúnya és formátlan lábú nők ré-

szére előnyösebb a hosszú szoknya, de any-
nyival sikkesebb a rövid, hogy inkább a 
rossz női lábakon tessék valahogyan segíteni. 

Honthy Hanna : 
— A rövid szoknya az egyedüli esztetikus 

viselet. Formát ad és főképpen modern. 
Somogyi Nusi nyilatkozata : 
— Jó lábu nők természetesen a rövid 

szoknya mellett szavaznak. Amennyiben mu-
száj lesz hosszú szoknyát viselni, sajnos, 
hosszú szoknyát fogok viselni én is. 

Füzes Anna : 
— Diszkrétebb a hosszabb szoknya, olyan» 

mint a diplomácia. Nem mond semmit, min-
dent csak sejttet. 

Titkos Ilona : 
— Jó, ha rövid a szoknya, mert legalább 

látni lehet mi a külömbség egy széplábu nő 
és egy rosszlábu nő között. 

Thurzó Elvira : 
— Szebb a rövid szoknya. Magas nőnek 

kivált. Azonkívül is, hogy a hosszú s/oknya 
kényelmetlen. 

Dolinay Ilona: 
— Nincs szebb a rövid szoknyánál. Re-

mélem, nem fogják tudni keresztülvinni a 
hosszú szoknya viseletét. 

Ezek a pesti művésznők véleményei a 
hosszú és a rövid szoknya divatjáról, A rö-
vid szoknyának, mint látható, több hive van. 
Pedig ennek dacára is mind jobban és job-
ban tért hódit a hosszú szoknya. 

A divat képe különben következőképpen 
fest: 

A ruhák simák, hosszú derékkal, kerek 
kivágással. A díszítés a szoknyán a rojt, az 
övnél a fagyöngy, mely ráhull a ruhára 
hosszabban, mint amilyen hosszú a ruha. 
Az anyag creppe maroquin. Az estélyi ruhák 
szine csak a fekete. Főanyaga a csipke, mely 
fényes szálakkal, arannyal vagy ezüsttel van 
beszőve s sima más anyagból való aljra 
omlik rá. 

Simonyi Mária, 
akinél a hosszú szoknya is rövid 

(Papp felvétele) 
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Pálmay Ilka rövid szoknyában 
é s h o s s z ú b a n (Papp felvétele) 

d e e n n e k n e m ő a z oka, h a n e m a 
k e g y e s o l v a s ó k ö z ö n s é g , a m e l y heten-
kint s z á z á v a l küldte a leve leket a 
Színházi Elet s z e r k e s z t ő s é g é b e . Bár 
a l evé l tömeg kétszeri ros tá láson ment 
keresztül, — e lőször a szerkesz tőség -
ben , m á s o d s z o r a z álomfejtő aszta-
lán, — m é g mindig annyi megfejteni 
v a l ó á l o m maradt, h o g y a z álomfejtő 
reggeltől-reggelig idézhet te v o l n a a 
régi k ö n y v e k é s a m o d e r n á l o m -
t u d o m á n y szel lemeit , h a mindegyik 
levélre vá lasz t tudott v o l n a irni. Ki-
fáradtak a segitő s ze l l emek , elfáradt 
a z álomfejtő. 

Á m d e n e busu l janak a reményke-
dők, akiknek k inzó v a g y örömteli 
á l m a a z álomfejtő k e z é h e z jutott. 
Aki azt hiszi , h o g y érdekes a z á lma, 
v a g y nagy súlyt h e l y e z a z á l o m m e g -
fejtésére, írja m e g a cimét a z á lom-
fejtőnek (Krúdy Gyulának, Budapest , 

Asz álomfejtő búcsúja 
Irta: KRÚDY GHVCA 

A z álomfejtő m e g s z á m l á l j a a kö-
szöne te t m o n d ó leveleket , a m e l y e k e t 
m ű k ö d é s e alatt kapott a bevált á lom-
magyarázatokért . Nagy s z á m u k v a n 
a l eve leknek , de m é g több a z á lom-
fejtések s z á m a , ame lyekre t ö b b é n e m 
kapott s e köszönete t , s e folytatást a z 
á l o m f e j t ő : b i z o n y o s a n h i b á s volt a z 
á lom-magyaráza t , v a g y pedig ked-
vet lenséget , b o s z u s á g o t okozott a 
megfejtés . 

A z á lomfej tő k e g y e s fe lmentést kér 
azoktó l is, akik a z e l s ő á lom-magya-
rázat s ikerén f e l b u z d u l v a ujabb ál-
m o k k a l keresték fel, va lamint azok-
tól is, akiknek pil lanatnyi kedvet len-
sége t okozott h i b á s magyarázatáva l . 
A z á lomfej tő darab időre v i s s z a v o -
nul e lapok hasábjairól . Igaz, hogy 
sok á lommagyarázat ta l a d ó s maradt, 

Makay Margit rövid szoknyában 
[és h o s s z ú b a n (Papp felvétele) 
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nagyszerű Élei, amelynek szezonja 
elkövetkezett ősz jöttével. Az álom-
fejtő visszavonul ódon házikójába, de 
nem haragszik meg, ha ajtaján hivei 
néhanapján bekopogtatnak. 

Fiizess Anna hosszú szoknyában 
é s r ö v i d b e n (Papp felvétele) 

III., Szent Margitsziget, Kastély.) Egy-
ben említse meg álnevét vagy betű-
jét is, amelyet a beküldött álmok alá 
irt, hogy az álomfejtő a levéltömeg-
ben megtalálhassa a keresett álmot. 
Néha olyan nehéz egy álmot megta-
lálni, mint egy borsószemet egy zsák 
borsóban, de az álomfejtő megpró-
bálja. Ugyancsak az álomfejtő fenti 
cimére küldjék megfejtésre váró ál-
maikat azok is, akik ezentúl vala-
mely igen érdekeset álmodnak. Utó-
végre az álomfejtőnek nem kenyér-
keresete, de passziója az álomfejtés, 
mint másoknak a vadászat, a halá-
szat. Az álomfejtő is kiveti hálóját 
az álmok aranyhalacskái után, annál 
jobb, ha néha egy ragadozó csuka 
is betéved az ártatlan keszegek közé. 

Az álomfejtő tehát csupán a Szín-
házi Élet-tői búcsúzik el, amely lap-
nak valóban más hivatása van, mint 
álomfejtésekkel és álmokkal megtöl-
teni hasábjait, ö az eleven, pezsgő, 

E X P R E S S Z R E N D E L É S . 
Rátkai Mártonról, aki most 
Amerikában szerez dicsőséget 
a magyar névnek, köztudo-
mású, hogy bolondja a szép 
ingeknek. Valóságos inggyüjte-
ménye van, vászon, batiszt 

és selyem ingcsodákból. Mikor elindult a 
tengeren túlra egész csomó inget vitt ki magá-
val, a legszebb és a legfinomabb ingeit csoma-
golta be. A héten levelet kapott a Sugár és 
Barna cég Amerikából. A levelet Rátkai 
Márton küldte a következő szöveggel 

„Kedves Sugár és Barna ! Minden kellemes 
és szép itt, csak az ingek nem. Az amerikai 
ingekkel nem tudok megbarátkozni. Vagy 
talán hozzászoktam már annyi éven ét az 
önök ingeihez, azért nem tudok az itteniekben 
járni. Kérem küldjenek expressz cimemre 
egy tucatot. Rátkai" 

Sugár és Barna természetesen'aflegnagyobb 
örömmel fogadta a rendelést s már útnak is 
indította az ingeket Amerikába. 

Dolinay Ilona rövid szoknyában 
és hosszúban (Papp felvétele) 
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Heltai-banKeií asz Otthonban 

A Szinházi Elet két héttel ezelőtt ünne-
pelte hasábjain Heltai Jenő ötvenedik szü-
letésnapját. Varsányi Irén irt vezércikket 
a jubilánsról, mi pedig beszámoltunk arról 
a vacsoráról, melyet Heltai szűkebb kör-
nyezete rendezett. Most az Otthon-Kör ün-
nepi bankettjéről kell beszámolnunk. A mult 
iiét szombatján volt a bankett, melyen meg-
jelent az iró- és ujságiróvilág teljes szám-
ban és meleg szeretettel vette körül Heltait. 
fl jubiláns mellett Rákosi Jenőt ünnepel-
ték lelkesen. Rákosi ragyogó beszédben so-
rolta íel Heltai Jenő eléggé fel sem- becsül-
hető érdemeit. Bónitz Ferenc beszélt ezután 

még sokan, sokan és mindenki a leg-
melegebb szeretet hangján szólott Heltairól. 
A jubiláns meghatva válaszolt a felköszön-

Bamberger István dr., Szalai Emil, Barabás 
Loránd, Bátaszéki Lajos, Hajó Sándor, 
Ráskay Ferenc, Zigány Árpád, Bárdos Ar-
thur dr., Szilágyi Lajos dr., Földes Imre, 
Balla Károly, Incze Sándor, Fisch Vilmos, 
Magyar Károly, Kadosa Ede, Roóz Rezső, 
Csergő Hugó, Erényi Nándor, Miklós An-
dor, Bródi Miksa, Bónyi Adorján, Lándor 
Tivadar, Zilahy Lajos, Lippai Gyula, 
Schvarz Félix, Lassovitz Kálmán, Fejes Sán-
dor, Köves Dezső, Mauthner Manó, Polgár 
/Géza, Bókay János dr., Halász Lajos dr., 
Fodor Oszkár, Huszka Jenő dr., Rákosi 
Jenő, Schillei Józset dr., Radvány Ernőj 
Kemény Simon, Bónitz Ferenc, Réz Pál, 
Enyedi Barnabás, Leiert Károly, Szerény 
Imre, Zoltán Andor, Győri Kata, Ofler 

Heltai bankett az Utthonban 
A középső képen : szemben Heltai Jenő és Márkus Miksa, háttal balra Hegedűs Gyula, 

Bónitz Ferenc miniszteri tanácsos és Beöthy László 
(Papp felvétele) 

lökre, fl késő éjjeli órákig maradtak együtt 
a bankett résztvevői, akiknek itt adjuk a 
(névsorát abban a sorrendben, ahogy az 
(asztalnál ültek: 

Heltai Jenő, Szomaházy István, Jelinek 
Aurél dr., Tarján Vilmos, Olty Antal, Kónyái 
Elemér, Balassa József, Heltai Hugó, Nei-
gebauer Vilmos, Pécsi Dani dr., Téglás 
Béla, Upor József, Hegedűs Gyula, Boross 
Samu, Kádár Endre, Kun Andor dr., Földi 
Mihály, Halász Ernő, Salusinszky Imre, 
Bársony Pista, Braun Gyula, Peller József, 
Balla Ernő, Gábor Jenő dr., Forró Pál, 
Szenes Béla, Mann Hugó, Pécsi István dr., 
Weismayer Brúnó, Sárközy Béla, Bethlen 
Oszkár dr., Osváth Ernő, Faludi Jenő dr., 
Márkus Miksa, Nagy Endre, Vajda József, 

Károly, Komáromi János, Szilágyi Hugó, 
Lévai Sándor, Egyed Zoltán, Madarasi 
Gyula, Irsai Sándor, Jób Dániel, Puszta 
Béla, Marton Miksa dr., Tábori Kornél, 
Karinthy Frigyes, Zátony Kálmán, Broth 
László Miklós László, Demény Hugó dr., 
Halápi Frigyes, Környei Béla, Tolnai Akos, 
Major Béla, Málnai Béla, Sebestyén Arnold, 
Hervel Dóri, Ábrányi Kornél, Palágyi Lajos. 

HELTAI JENŐ 
Méltó módon bogy ünnepeljük 
rövid pár sorban Heltait. 
Ki méltó verset irna róla, 
sajnos , nincs olyan „Elta" itt. 

SZENES EMBER 
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X, 

A FALU ROSSZA A NEMZETI SZÍNHÁZBAN 
1. Ághy Erzsi (Boriska) és Pethes Imre (Feledi Gáspár), 2. Rózsahegyi Kálmán (Go-
nosz Pista) és Ághy Erzsi (Boriska), 3. Mátrai Erzsi (Bátki Tercsi) és Abonyi Géza (Lajos), 
4. Nagy Izabella (Finum Rózsi) és Rózsahegyi Kálmán (Gonosz Pista), 5. Nagy Izabella (Fi-

num Rózsi), 6. Sugár Károly (Czene primés) és Hajdú József (Adus cimbalmos.) 
(Papp felvétel) 
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A nagytétényi 
petroleum&oldviláo, 

mely hangulatosabb, 
mint a z eredeti az égen 

Amióta a Színházi Élet elsőizben foglal-
kozott a környékbeli műkedvelő társaságok 
kulturális munkájának jelentőségével, azóta 
egyre sűrűbben keresnek fel bennünket ezek-
nek a társaságoknak vezetői, hogy menjünk 
ki, nézzük meg, mit tudnak és adjunk szá-
mot arról, hogy milyen szorgalmasan, mennyi 
ambícióval és szeretettel dolgoznak a mű-
kedvelő színészek. Kisasszony napjára ki-
utaztunk Téténybe, hogy a „Nagytétényi Ipa-
roskör" műkedvelő ifjúságának előadásában 
megnézzük a Pillangó főhadnagy előadását. 
A Szellman-féle nagyvendéglő termében van 
a színház. Illetőleg színházra még nem jutott 
a nagytétényi iparosifjaknak, a nagyteremben 
állították fel a színpadot, ugy, mint ahogyan 
kis vidéki társulatok szoktak játszani. A szín-
pad mégis elég tágas, szép bordó bársony-
függöny van előtte és a díszletek is megle 
pően csinosak. A színlap közli az érdeklő-
dőkkel, hogy az uj díszleteket szívességből 
festetették Beti Rezső és Frisch Manó urak, 
mig a diszletfestés technikai munkáját Hamál 
József végezte el. A szereplők egytől-egyig 
kifogástalanul öltöztek, jól szabott katonaruhák 
a férfiakon, a hölgyeken pedig divatos toalet-
tek. Az egész nézőtér zsúfolva van. A publi-
kum már beszokott a műkedvelő előadásokra, 
ugy hogy gyakran el sem férnek a teremben. 

Az előadásokat tulajdonképpen az Iparoskör 
sportegylete rendezi. Délután még football-
meccsen játszottak a szereplők a Nagytétényi 
Sport Egylet ellen. A műkedvelő gárda el-
nöke és lelke Bleyer Ernő elnök, aki igen 
büszke arra a munkára, amelyet végeztek. 
Elmondja az elnök, — akit dacéra annak, 
hogy még jóval innen van a negyvenen, 
mindenki Bleyer „bácsinak" szólit, — hogy 
mindössze két esztendő óta áll fenn a mű-
kedvelő társaság és ez alatt az idő alatt 
már huszonöt darabot adtak elő, Egy-egy elő-
adás bevétele háromezerötszáz-négyezer ho-
rana ; de mára kivételesen felemelték a hely-
árakat, mert igen sok kiadás volt a darabra. 
Pusztán a szerepekért, a sugópéldányért és 
jogdíj fejében csaknem kétezer koronát fizet-
tek. A ruhák részben saját tulajdonaik, rész-
ben pedig katonatisztektől kérték kölcsön 
azokat. 

— A mult héten a „Mágnás Miská"-t ját-
szottuk, — mondja az elnök — olyan sokan 
voltak, hogy el sem lehetett férni a teremben. 

Felgördül a függöny. Három csinos kis 
leány : Lásits Jucika, Skolits Irmuska és Bíró 
Kató énekelnek igen kedvesen. A közönség 
mindjárt az első számot megtapsolja. Ami-
kor a színpadra lép Frisch Mancika, az 
egész publikum zugó tapsviharba tör ki. 
0 a primadonna. A másik női fősze-
replő Zsetnyai Teruska, szintén nagyon ügyes. 
A férfiak közül természetesen a táncos komi-
kust szereti a publikum a legjobban. Kiss 
László játssza Csollán Manó hadiönkéntest. 
Ahányszor kimegy a színpadról, annyi nyílt-
színi tapsot kap. Meg is érdemli, mert termé-

(Papp felvétele) A nagytétényi műkedvelők 
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Kiss László, Frisch Mancika, Senk János 
Nagytétényi műkedvelők: Pillangó főhadnagy 

(Papp felvétele) 

szetts, közvetlen humorral játszik. Gróf Rot-
temberg tábornokot Deutelbaum Géza alakítja 
és valóban alakítja is. A maszkja kitűnő, 
öreg, házsártos medvét csinál szerepéből, ugy, 
ahogyan azt a szerző előírja. A címszereplő 
Senfe János, még alig tizenkilencéves fiatal-
ember. Radnóthy főhadnagyot játssza, ő a 
tétényi Király Ernő. Amikor a színpadra lép, 
őt is zajosan megtapsolják. Báró Moivay ez-
redes szerepét Beuthy Nándor játssza. Civil-
ben szobrásznövendék, de nagyon szereti a 
színpadot, meg is van rá a jogcíme, igen 
tehetséges, éppen ugy, mint a többiek, Biró 
István, Schwartz Béla, Hajdúk Magda, Gross 
Rózsi ,Höflinge Ferenc,Lehner Ferenc, Stefeli 
József, Peez Lipót, Grábits János, Hanál Ferenc 
és Hajdúk István. Valamennyien megérdem-
lik, hogy dicsérettel és elismeréssel irjuk fel 
a nevüket. Az előadást Frisch Malvinka kí-
séri zongorán, ő is tanította be az összes 
szerepeket. A passzionátus karmesternő tizen-
hétéves csak, de amint a rendező el-
mondja, „erős kézzel fogja" az ensemblét. 

Felvonásközben gratulálunk a szereplők-
nek, akik igen szerényen az elismerést a 
rendező Bleyer Ernőre hárítják. Aki viszont 
a színészeit dicséri. 

— Bezzeg, próba közben, — mondják a 
kedves tétényi színészek — nem ilyen nyá-
jas rendező ur, ott olyan szigorú, hogy meg-
mukkanni se merünk. 

A primadonna, Frisch Mancika, színésznő 
szeretne lenni, sokan a szereplők közül 
azonban azt mondják, hogy ők csak passzió-
ból játszanak, a saját maguk gyönyörűsé-
gére, de pénzért nem állnának ki minden 
este a rivaldák elé. 

Szinte száz év előtti hangulatokba ringa-
tott vissza, amikor az előadás kezdete előtt 
a nézőtér végéről a színpad elé hozták a 
nagy petróleumlámpát, mert bizony a té-
tényi Nemzeti Színházba nem vezették be 
még a villanyt, a gázt sem, sőt az acetilén 
lámpára se igen tellett. Ott ég a két petró-
leumlámpa a színpad két szélén, ugy lógnak 
le a plafonról hosszú zsinóron, mintha a száz-
éves múltból itt maradt emlékeztetők volná-
nak. A lámpák elé pappendekli tekercset 
húztak, amikor a második felvonás finálé-
jában a darab szerint sötétedni kezd, kinyú-
lik egy kar a kulisszák mögül és a pappen-
deklit a lámpa előtt összébb huzza. Így ho-
mályosabb lett a színpad. Végül ismét ki-
nyúlik a kar és lecsavarja a lámpa srófját, 
először az egyik, azután a másik oldalon. 
A színpadon csaknem teljesen sötét van, de 
egy pillanat múlva a kertháttéren megjele-
nik a holdfény, amelyet egv stearingyertya 
lángja szolgáltat a kulisszák mögül. Ilyen 
idillikusnak, ilyen hangulatosnak még soha-
sem láttam a holdfényt. Talán még az iga-
zit sem. Zsoldos Andor 

Hol nyaralt? 

Günther Mici és Szöilössy Rózsi Ka!tenleutgeben-ben 
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Mi van a dispenzációban ? 

Győri Matild, Sándor 
Apolló-kabaré: „Lilla" 

Az Apolló-ka-
baré u j műsorá-
ban igen nagy 
sikerrel játsszák 
Harmath Imre és 
Losonczy Zol-
tán bájos ope-
rettejét, a Lillá-i. 
Egyik jelenetben 
Győri Matild egy 
diszpenzációt ol-
vas fel Sándor 
Józsefnek és Ál-
dory Lászlónak, 
akik nagy öröm-
mel hallgatják a 
boldogító írást. 
Az ilyen szín-
padi leveleket, 
okmányokat a sugó szokta kiírni, arról ol-
vassák fel a szereplők. Ha többször megy a 
darab, akkor már rendszerint bele se néz a 
felolvasó az írásba, csak ugy „hasból" ol-
vassa fel. Az is megtörténik, hogy az írás a 
későbbi előadások folyamán elvész, ilyenkor 
üres papirosról szokták felolvasni a szerepet. 
Most már, a „Lilla" tizedik előadásén tul, 
Győri Matild kívülről tudja is a diszpenzációt, 
nem is szokta az írásról olvasni, mégis egyik 
legutóbbi estén kénytelen volt elolvasni a 
díszpenzáció tartalmát, amely szórói-szóra 
a következő volt : 

„Igen tisztelt művésznő ! 
A szerelem mindent legyőz 1 — mondja 

a közmondás, illetőleg a mozifilmén is 1er 
győzök mindent, mert szerelmes vagyok. 
Hogy kibe, azt nem lesz nehéz eltalálni — 
Önbe I Még pedig rettentően. Ez már Ön-
nek nem is lesz újság, mert már hónapok 
óta üldözöm leveleimmel, amelyeket Ön 
felbontatlanul küld vissza. Megkíséreltem 
már mindent, hogy érzelmeim kifejezése 
Önhöz eljusson — meddő maradt minden 
kísérlet. Végső kétségbeesésemben ehhez a 
módhoz folyamodtam, ezer veszéllyel da-
colva elértem azt, hogy bejutottam a kel-
léktárba, ahol végre el tudtam helyezni ezt 
a vallomásomat, amely kegyes szine elé 
juthat. Minden este itt ülök a nézőtéren, 
itt született meg bennem ez az ötlet is és 
most is itt várom, hogy egyetlen pillantása 
reám essen, amely engem öl vagy boldo-
gít. Könyörgöm, ha megkönyörül rajtam. 

József, Áldori László 
(Angelo fotografia) 

játék közben 
vágja pofon 
háromszor Ál-
dory Lászlót. 
Ez lesz a jele 
annak, hogy 
előadás után 
elfogadja kéz-
csókomat. 

Hódoló tisz-
telettel 

Báró Link Péter" 

Természetes, 
hogy az egész 
levelet egyre fo-
kozódó kíváncsi-
sággal olvasta 
végig Győri Ma-
tild és csak ak-
kor jött rá a 
rejtély nyitjára, 

amikor az aláírást is elolvasta. Hogy ki a 
levél írója, azon gondolkodni sem kell, nem 
is lehet más, mint a diszpenzáció másik 
hallgatója : Sándor József. 

HUMORISTÁK 
Ilyen furcsa csodát müveinek 
néha az ég i ek : 
Hz öreg humoristák viccei frissek, 
az ifjaké meg s o k s z o r régiek. 

SZENES EMBRE 

MÁRKUS, A SZÉL ÉS A 
SZEREP. A mult hét egyik 
délutánján Márkus Emma ko-
csin igyekezett a Hüvösvölgy-
ből a Belvárosi Színházba. 
Alig ért a kocsi az Erzsébet-
hidhoz, pillanat alatt óriási 
szélvihar keletkezett, amely 

ugy fellibbentette a gyenge jármüvet, hogy 
Márkus Emma kiesett a kocsiból. De nemcsakő 
esett ki, hanem a „Negyvenéves asszony" szöveg-
könyve is, amit a művésznő a kezében tartott. 
A szerepet persze rögtön felkapta a szél és 
sodorni kezdte végig az aszfalton. Márkus 
Emma és a kocsis félóráig szaladtak utána, 
amig utolérték., 

Mikor Márkus Emma hosszú késéssel meg-
érkezett a Belvárosi Színházba, lelkendezve 
mesélte a kollegáknak. 

— Na, gyerekek, még ilyen sem történt velem, 
elejtettem a szerepemet. 



1. Jakobi Edith (Kolozsvár), 2. Moskovitz Zsuzsik» (Székesfehérvár), 3. Hesser Józsa. 4. Rédey Márta (Paks), 
5. Pollâk Mancika, 6. Jancsika, 7. Brandstädter Józsika, 8. Pulay Etelka (Szeged), 9. Beretvâs Jancsika, 10. Szécsy 
Hédy, II. Pollák Ciliké, 12 Blöcklinger Viimike, 13. Szepessy Klárika (Dunaharaszti) 15. Qéczy Viktor 
Szilveszter (Kisvárda>, 16. Kaba-ikrek: Márta és Marika, 17. Arpády Franciska. 18. Brunner Bandika (New-York;. 

14. és 19. Perényi testvérek (Eger) 
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A társaság 

P é c h y E r z s i 

Az idill 

INTIM PISTA, meg volt-e már Bécs-
ben a „Lyon Lea" premierje? 

— A legnagyobb sikerrel. Hetedi-
kén volt a premier s a közönség 
mint szenzációt fogadta a darabot. 
Minden felvonás után lelkes tapsok 
hivták függöny elé a szerzőt, Bródy 
Sándor azonban nem jelent meg. El 
sem ment a premierjére a Renaissance 
Bühnébe. Amikor megintervjuvolták, 
hogy miért maradt el a bemutatóról, 
igy nyilatkozott: „Ez a darab há-
rom nagyszerű magyar színésznek 
készült, Gombaszöginek, Törzsnek 
és Odrynak. Ilyen három színész pe-
dig nincs Osztrákországban. Hát 

nem is nagyon érdekel itt a darab, 
meg a premier." 

— Mit csinál különben Bródy 
Bécsben ? 

— Bécsben semmit. Badenben' la-
kik az Esplanade-szanatóriumban és 
sokat dolgozik. Regényt ir „Rem-
brandt halála" címmel. Azonkiuül uj 
darabot is ir, melyet a Deutsches 
Volkstheater fog bemutatni Moissival 
a fő férfiszerepben. Az uj darab 
különben Moissi kedvéért készül, aki 
most sokat van együtt Sándor bá-
csival. 

— Ki ir még uj darabot? 
— Földes Imre készült el egy na-

gyon érdekes kinai tárgyú színda-
rabjával. Címe: „Ta-O-Tai". A Víg-
színház fogja bemutatni Csortos Gyu-
lával a főszerepben. 

— Mi van Magyar Erzsi newyorki 
szerződésével ? 

— Elmondhatom, ha parancsolják. 
Magyar Erzsi idén Ischlben nyaralt, 
ahol Lehár Ferenc bemutatta neki 
az amerikai Sai age színházi cég 



S e h e w e n l n g e n b e n 

ügynökét, Tauszky urat. Tauszky el 
volt ragadtatva Magyar Erzsitől s 
azonnal szerződtetési ajánlatot tett 
neki, hogy játssza el Newyorkban a 
„Blaue Masur" ballerina-szerepet, 
melyei Bécsben Kartusch, Pesten pe-
dig Somogyi Nusi kreált. Tauszky 
irt a Savagenak, ahonnan csakha-
mar megjött a válasz, kétéves szer-
ződést kínálnak Magyar Erzsinek, 
az első évben heti 250 dollár, a má-
sodik évben heti 350 dollár gázsival. 
A művésznő a héten fel is utazott 
Bécsbe, hoyy aláírja a szerződést. 
Alá is irta, de dátum nélkül, mert a 
Blaue Masur newyorki premierjét el 
kellett halasztani. 

— Szóval, hogy mikor utazik, azt 
még nem lehet tudni. Hát Sacy von 
Blondel elutazott már Pestről? 

— Nem. Sőt nagy vacsorát adott 
ismerősei tiszteletére Ilka-utcai laká-
sán. A bájos magyar filmprimadonna, 
aki Berlinben olyan sok sikert aratott, 
most ment férjhez Gerőffy berlini 
mozirendezőhöz. 

— És hol volt még nevezetesebb 
vacsora a héten ? 

— Leányfalun, Rózsehegyi Kál-
mánéknál. Rózsahegy iék legkedve-
sebb tanítványa, Péchy Erzsi, volt 
hivatalos a vacsorára, melynek — 
sírás volt a vége. Péchy Juci — aki 
egy hete Leányfalun nyaral — fakadt 
sírva, hogy őt vigye haza a mamája 
Pestre, ő nem akai tovább Leány-
falun maradni. Rövid faggatás után 
Jucika bevallotta, mért csalódott 
Leányfaluban. A csalódás oka : Ró-
zsahegyi Laci, aki elvből csak tiz 
éven felüli hölgyeknek udvarol, már 
pedig Péchy Juci, sajnos, még csak 
kilencéves. A primadonna mama 
megcsókolta siró kis leányát és ha-
zahozta Pestre. E megható történet 
után pedig kezüket csókolom. • 

— Hová szalad? 
— A beteg Ligeti Juliskához, meg-

kérdezni, hogy érzi magát ? Remélem, 
mire hozzájuk érek, már jobban lesz. 
Kezüket csókolom. A jövő heti vi-
szontlátásra ! 

A sport A fürdés 
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M i i c s i n á l n á k a c i r k u s z b á n í é l e n ? 

A Ligelben még olyanok a szeptemberi 
esték, mintha nyár derekán járnánk s mintha 
messzi lenne még a Szent István-dtj s az 
első sárga falevél. A Stefénia-uton még bókot 
súgnak gavallérok fehérruhás hölgyek fülébe 
s a Fővárosi Cir-
kusz előtt még tö-
megben áll a mé-
lyen tisztelt publi-
kum a ragyogó vil-
lany fényben, mely 
olyan szint ad a 
sárguló lomboknak, mintha festett díszletei 
lennének egy óriási színpadnak. A mélyen 
tisztelt publikum a csengőre vér a cirkusz 
kapujában, 
előadás. 

a jelre, hogy megkezdődik az 

Szezonzáró műsor 

Ez áll a plakátokon és az újságok hirdetési 
rovatában. Elmentünk végignézni a szezon-
záró műsort és búcsúzni mentünk a cirkusz-
tól. A publikum, mely nem annyira szenzi-
bilis, mint e sorok irója, minden különösebb 

meghatottság nélkül 
tapsolt az előadás-
nak, különösen 
László urnák, aki 
egy bajadér kosz-
tümjében csábos 
táncokat lejtett, 

még nem gondolt a búcsúra, csak nagyokat 
nevetett Zoli és Jancsi mókáin, lélekzet 
fojtva nézte a két Butterflies mutatványait 
és lelkesen tapsolt Könyöt direktornénak. Mi 
szomorúan, sőt bánatosan kissé, bucsuztunk 
el szemünkkel a porondtól, a zenekartól, aZ 
uniformisos szolgáktól, a csodálatos lovaktól, 
mindenkitől. Az öltözőknél sem venni észre 
még semmit abból, hogy már csak ebben 
a hónapban játszik a cirkusz és október má-
sodikán bezár erre a szezonra. Csak Zoli és 
Jancsi készülnek hazafele, a két törpe, akik 
hozzátartozóiknál töltik a telet. Zolinak lesz 
még egy bucsujátéka, aztán utazik Pécsre, 
Jancsi pedig haza Zalába. A többiek gon-
dolni sem akarnak rá, hogy vége a nyárnak 
s hogy itthagyják a cirkuszt. 

A Fővárosi Cirkusz direktoraival diskurá-
lunk : 

— Meg vagyunk elégedve, — mondják — 

az idei szezonnal s remélem, hogy a közön 
ség is a legteljesebb mértékben volt meg-
elégedve. A nehéz viszonyok közepette, a 
valutáris nehézségek, a vizumszerzések, 
rengeteg bajt csináltak, de mi minden aka-
dályt leküzdve meg tudtuk szerezni mégis a 
legjobb, a legszebb és a legújabb külföldi 
számokat. Az volt az ambíciónk, hogy a 
békebeli műsorok nívóját érjük el és minden 
szerénytelenség nélkül most már megmond-
hatjuk, hogy ezt a békebeli nivót nemcsak 
elértük, de egyes műsorunkkal fölül is multuk. 
Most az az ambiciónk, hogy a jövő szezonra 
még nagyobb dolgokat valósítsunk meg. Olyan 
terveink vannak, amelyeket, ha meg tudunk 
valósítani és remélem, hogy megtudunk, ámu-
latba fogjuk ejteni a főváros közönségét. 

Ahogy a szezon itt véget ért, Könyöt Sándor 
igazgató Wildmann Sándor titkárral együtt, 
mint minden évben, most is külföldi'útra in-
dulnak. Bejárják egész Európát, Végignézik 
valamennyi cirkusz előadását, napokon ke-
resztül utaznak egyik országból a másikba, 
ha hirét veszik valamilyen szenzációs artista-
számnak. Amit Európa artista-számokban 
csak produkálni tudott, azt mind látni fogják 
és a nagyszerű választékból azt hozzák 
magukkal a jövő szezonra, ami a leg-
szebb, legmeglepőbb, legbravurosabb és a 
legdrágább. 

Könyöt direk-
tornak és 

Wildmann 
titkárnak 

minden am-
bíciója az, 

hogy olyasmit 
hozzanak ma-
gukkal, amit 

Budapest 
még nem lá-
tott. A legked-
vesebb, leg-
meghatóbb és 

legérdeke-
sebb történe-
tek játszód-
nak le éven-
ként ezeken 1 

a külföldi uta- L®82 '0 I m r e -
zásokon. mint bajadér 

* 
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E y e s külföldi artisták, akik valamikor 
a Fővárosi Cirkuszban szerepeltek, egy messzi 
francia vagy német városban, ha újra talál-
koznak a direktorral, nem tudnak hova lenni 
az örömtől és mindannyiszor próbálják re-
vanzsélni azt a sok kedvességet, amellyel 
ittlétük alkalmából elhalmozta őket Budapest 
közönsége. Amig Könyöt Sándor művészeti 
igazgató és Wildmann Sándor külföldön jár-
nak, addig idehaza Grünteld Zoltán keres-

kedelmi igazgató ké-
1 <Qx. sziti elő ambícióval, 

sok lelkességgel a 
legközelebbi sze-
zont. Grünfeld Zol-

tán az első kereskedő Magyaroszágon, 
aki pénzét cirkuszba fektette és ezt a befek-
tetést sohasem bánta meg. A Fővárosi Cir-
kuszt teljes virágzásba emelte Könyöt Sándor 
és Wildmann titkár segítségével. 

Miután elbucsuztunk a direkciótól, az öl-
tözőkben tettünk bucsulátogatást az artisták-
nál. Zoli és Jancsi, terveit a jövőre nézve mér 
ismerjük, ők utaznak haza a télre. A kül-
földi artisták természetesen szintén utaznak 
október derekán haza, olyan országokba, ahol 
télen is van cirkusz. A legnagyobb meg-
hatottsággal kell beszélnünk ezekről a kül-
földi artistákról. Mindannyian szinte rajongva 
szólnak Budapestről, a közönségről, a ma-
gyar kollegákról, a Fővárosi Cirkusz direkció-
járól. Egyikük a következő kijelentés közzé-
tételére hatalmazott, illetve kért meg bennün-
ket: 

— Külföldön a legvadabb rémhíreket hal-
lottuk terjeszteni Magyarországról, mindany-
nyiunkat le akartak beszélni arról, hogy ide 
jöjjünk vendégszerepelni. Boldogan és öröm-
mel konstatáltuk, hogy ezekből a hírekből 
egy árva szó sem igaz. Kedves kötelessé-
günknek fogjuk tartani, ahogy hazaérünk, 
hogy nemcsak szóval, de a lapokban is meg-
cáfoljuk ezeket a rémhíreket. 

A Fővárosi Cirkusz ime amellett, hogy nagy-
szerű külföldi programmot ad a közönségnek, 
egyszersmind igen fontos szolgálatot tesz az 
országnak. Ez a legjobb és a legértékesebb 
propaganda, ezek a derék külföldi artisták. 
Érdekes különben, hogy valamennyi külföldi 
artista, aki csak itten járt, mind valóban 
szinte kötelességének tartja, hogy amint hazaér, 
nyilatkozatot és intervjut adjon le az itteni 

állapotokról. A berlini szaklapokban mér 
többször jelentek meg olyan nyilatkozatok, 
melyek megcáfolják a rólunk terjesztett rém-
híreket, sőt az artisták szinte küldik pálya-
társaikat Budapestre. A berlini szaklapban 
legutóbb egy olyan nyilatkozat jelent meg, 
amely arról szólt, hogy a német artisták a 
legnagyobb nyugalommal mehetnek Buda-
pestre, mert a Fővárosi Cirkusz igazgatósága 
olyan horribilis gázsikat fizet, hogy nemcsak 
nyugodtan megélhet belőle az artista, de ami 
megmarad a gázsijából, az még mindég több 
márkában, mint amennyi márka gázsit fizet-
nek Berlinben. 

Egyetlen olyan külföldi artistával sem be-
széltünk, -aki ne a legjobbat és a legszebbet 
mondta volna Budapestről. 

Mit csinálhat télen az a rengeteg uni-
formisos szolga, akit a cirkuszban látunk, 
akik sort állanak a számoknak a drapériás 
ajtó előtt, amikor a porondra lépnek? Meg-
kérdeztük őket, mit csinálnak télen ? Ezt a 
választ kaptuk : 

— A mi szerződésünk nem nyárra szól, 
hanem egész évre. Télen a cirkusz belső 
élete éppen olyan, mint nyáron a çzezon 
derekán, sőt még több a munka. Ilyenkor 
dresszirozzák be a lovakat az uj számokra s 
télen bizony egész nap tartanak ezek a dresz-
szirozások a cirkusz porondján. 

Ezeknek a dresszirozásoknak vezetője Anck-
ner főidomitó. A legelegánsabb ur ez az 
Anckner, tüzértiszt volt, s amint nagyszerűen 
szabott frakkjában, cilinderrel, fehér keztyü-
vel esténkint kilovagol a porondra, olyan, 
mintha ő lenne a cirkusz bonvivántja . . . 

Igy elbucsuztunk mindenkitől a cirkuszban, 
az egész szezonzáró műsortól és a direkció-
tól. Viszontlátásra ! 

WmF" 
„A búcsúzó direkció" 

Grünfeld, Könyöt, Wildmann 



Négy magyar piktor 
bemutatkozása 

Megkezdődött a művészeti szezon, az 
iErnszt-Muzeum megnyitotta kapuit. S ez 
0 szezonnyitás mindjárt akkora művészeti 
szenzációval kezdődött, hogy attól lelünk, 
nagyon nehéz lesz igy folytatni, mint ahogy 
kezdték. Ä fiatalok, az ujak vonultak íel 
az Ernszt-Muzeum idei első kiállításért. 
Bezon Gyula, Jobbágyi-Qeiger, Szönyi Ist-
ván és Boris László. Mégy, úgyszólván még 
ismeretlen név, csupán a műkedvelők is-
merték egyik-másik nevet. 

Bezon már állított ki egy ízben egy soro-
zatot Iehelletfinomságu ceruzarajzaiból és 
karcaiból Ernsztnél. A kritika már akkor 
íeltedezte s most megelégedéssel konstatál-
hatja, hogy nem volt téves az a jóindulat, 
amellyel a fiatal művészt első bemutatko-
zásakor fogadta. Bezon fejlődése a Ieg-
jobb uton van: nem kell már félteni, biztos 
lábon jár. 

Jobbágy i-Geigert most elsőizben látjuk 
ílyen impozáns tormában. Ä női test piktora, 
aki nehéz és fárasztó feladatokat tüz maga 
elé. Jobbágyi-Geiger fiatalember, de tnár 
egészen komolyan kell venni, mert Komoly 
célokat tűzött maga elé és ezekre komoly 
munkával törekszik. Ä legjobb uton van, 
azon az uton, amely az igaz művészet felé 
vezet. Ez az ut rögös, kemény és egyáltalán 
nem- kényelmes. A fiatal művész ezt az 
utat választotta s a most bemutatott gyűj-
temény garancia arra, hogy elég ereje van 
erre a nehéz feladatra. 

Szönyi István. Amit ez a fiatalember 
produkált és itt bemutat, az a magyar 
művészetnek olyan öröme, amilyenre régóta 

Bezon Gyula önarcképe 

Szönyi István önarcképe 

nem emlékszünk. Szőnyi egy csapással oda-
emelkedett, ahová a nagy művészek leg-
többje is csak hosszú és verejtékes mun-
kával er el. Ez a huszonhat-huszonhét esz-
tendős, aszkéta külsejű magyar fiu meg-
tette azi utat az »értől az óceánig« és 
— mint mondják — miegtette ugy, hogy 
még — külföldön sem járt sohasem. Ez 
nagyon nagy dolog és óriási perspektívákat 
nyit meg. Mi lesz még ebből a fiatal-
emberből, ha még sokat Iát, tanul és 
halad?!... 

Boris László még egészen fiatal, úgy-
szólván még gyerekember és ime: Ernszl 
Lajos megnyitotta számára a kapuit. Ez 
sokat jelent, mert — ez közismert dolog 
— Ernszt Lajos és Lázár Béla dr. nagyon 
válogatósak, a kiállításaik hírére nagyon 
kényesek. Boris most áll a válaszúton: 
önmagára fog-e lelni vagy sem. Hisszük, 
hogy igen. Minden tehetsége megvan rá 
s ha továbbfejlődik, a magyar grafikia 
legelső művelői közé fog tartozni. 

E kiállítás keretében mutatja be Ernszt 
Lajos egyik legújabb akvizícióját: MányoUi 
Ádámnak, II. Rákóczi Ferenc udvari festőjé-
nek, egyik önarcképét, amelyet Németország-
ból hozott haza a fáradhatatlan, lelkes 
kutató. Ernszt nagy szolgálatot tett ismét 
a magyar művelődésnek, amikor ezt a 
történelmi becsű képet megszerezte, méltó 
ez Ernszt eddigi működéséhez, ahhoz a 
nagy, magyar kulturmunkához, amelyet a 
magyar művészetért értizedek során eddiq 
kifejtett. 
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Magyar filméi a külföldinek ! 
Irta : MárRus Edtszló 

V«jj«n elképzelhető-e olyan francia, cseh, 
vagy szerb mozis, aki pénzért megveszi és 
mozijában bemutatja a magyarok véres és 
tragikus igazságát ? És olyan francia, cseh, 
vagy szerb publikum elképzelhető-e, aki 
pénzt fizet ezért. Aligha agyon nem vernék 
odakünn azt a mozist és ebből következő-
leg igen valószínű, hogy célzalos magyar 
filmeket akkor sem mutatnának be odakünn, 
ha mi fizetnénk nehéz valutákat a mozisnak. 

És mégis kell a propaganda és kell, hogy 
• film szenzációs népszerűsége a magyar 
jévátételt segítse. Mindent fel kell használ-
nunk, ami a világ lelkiismeretét megindít-
hatja és éppen a film, a nagy tömegek lel-
kében visszhangzó művészet alkalmas erre 
mindenekfelett. 

A kérdés nem is olyan bonyolult. A ma-
gyar propagandafilm olyan legyen, hogy 
azt külföldön megvegyék és előadják. Kül-
földön csak olyan filmet vesznek meg, ami 
technikailag tökéletes, meséjében érdekes, 
rendezésében pompás és ötletes, színészi 
értékeiben dus és szemkápráztató. Szóval, 
sok pénzzel és sok tehetséggel jó filmet kell 
csinálni, aminek minden előfeltétele meg 
van nálunk, csak egy müveit és európai 
látkörü szervező kellene, aki a szerteszét 

Sacy von Blondel 
a magyar származású berlini filmszinésznő 

kallódó energiákat összefoglalná. Az ilyen 
film, a versenyképes magyar film már csak 
azzal, hogy magyar, hogy a márkája ma-
gyar és a technikája és a kulturája magyar, 
elsőrendű propagandaeszköz lenne, hiszen 
szuggesztív bizonyítéka annak a kulturális 
fölénynek, amely egyetlen, de megdönthetet-
len és ellenállhatatlan érv a mi igazságunk 
mellett. De okos, müveit, magyar üzletembe-
rek észrevehették volna mér eddig is, hogy 
a Magyarországon készült filmnek különös, 
exotikus zamatot adhat, speciális parfümöt 
adhat annak magyarsága, amit nem nép-
rajzi felszerelésekben gondolok, hanem a 
téma, a mesében átélt életformák, a társa-
dalmi szokások, a lakásberendezés, a kö-
szönés, az utcák, a kocsik, a tánc, az udvar-
lás magyarságának, szóval, ezt a magyarsá-
got gondolom, amiben a mi európai életünk 
egyéni és a többi európai élettől különböző. 
Hacsak annyit merne valamelyik nagy film-
gyáiunk, hogy őszintén bevallaná a film 
mag) arságát és nem csinálna kinos, félszeg 
tengeii képeket az újpesti öbölben és régi 
Párist a Tabánban és New> orkot a külső 
Váci-uton, hanem Pesten, Szegeden, a Hor-
tobágyon, a Balatonnál játszatná magyar 
urak és tudósok és művészek és dámák 
történetét, ami lehet éppen olyan szenzációs, 
mint akármelyik amerikai történet, már ak-
kor sok uj érték kerülne a magyar filmbe. 
A rendező és a szinész felszabadultan, el-
fogulatlanul a maga teljes egyéniségét él-
hetné ki és szabadon felhasználhatnánk 
legszebb motívumainkat és valódi, őszinte, 
igaz, eleven lenne minden, ami most a ma-
gyar filmen keserves szurrogátum. A film 
jobb, érdekeseLb, művészibb lenne, és akkor 
meglátnák, mi minden van ezen a Magyar-
országon, amit a világ vezető népei produ 
káltak és ami integráns része a világ kultur-
munkájának, de magyar sajátságaiban egyéni 
érdekes és különváló. 

Ha azután valakinek eszébe jutna, hogy 
a Toldiban az Anjou-kori Magyarország nagy 
műveltségét lehetne szemléltetni és Mátyás 
királyban a magyar renaissance-ot és a 
protestáns teologujok hollandi élményeiben 
fel lehetne eleveníteni a régi kulturközössé-
gek emlékeit, ha eszébe jutna valakinek, 
hogy a mi históriánkat érdekes és nemzet-
közi érvényű történetekben ugy lehetne be-
mutatni, hogy meggyőzően szemléletesekké 
lennének a magyarság óriási érdemei a Nyugat 
védelmében és az embeii közösség munká-
jában, akkor meglenne a teljes magyar pro-
pagandafilm, amely nem célzatos, amely 
nem más, mint egy nagyszerű magvar film 
és amelynek magyarsága nem akadályozó, 
hanem segitő momentum a világ népei előtt 
való érvényesülésben. 
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E L S Z A B A D U L T 

A Z Á L L A T K E R T 

A S Z Í N H Á Z I É L E T 
NAGY Á L L A T - F I L M J E 

R E N D E Z I : 

K Á L M Á N J E N Ő 

I. KÉP 

Budapest nyugalmát ré-
mes hir veri föl. Egy éj-
szaka elszabadultak az 
összes állatok és rátörtek 
az alvó városra. 

II. KÉP 

A pesti lakosság sietve 
elmenekül. A legtöbben az 
üresen maradt állatkert-
ben keresnek lakást és vé-
delmet. 

III. KÉP 

Az állatok egy pillanatra 
tanácstalanul néznek szét 
az elhagyott városban. 

IV. KÉP 

álla-Megkezdődött az 
tok elhelyezkedése. 

A nagy kutyák azon-
nal beülnek a minisztériu-
mokba. 

V. KÉP 

A mosómedvék Kováid-
nál helyezkednek el. 

A közönséges medvék 
megalapítják a cukortrösz-
töt. 

VI. KÉP 

A hiúz átveszi a főkapi-
tányságon a detektív ügy-
osztályt. 

A róka ügyvédi pályára 
lép, vizumszerzéssel fog-
lalkozik és beül az Ara-
nyosi-félevadkereskedésbe. 

VII. KÉP 

Más rókák a börzére 
sietnek és valutaspekulá-
cióval foglalkoznak. 

A boa constricktor belép 
a Friedrich-pártba. 

VIII. KÉP 

Több róka siber lesz. 
Az oroszlánok, azaz 

arszlánok a váci-utcai kor-
zóra sietnek. 

A tyúkok beülnek a 
Pavillon Mascotte ba. 

IX. KÉP 

A hattyú a Vígszínházba 
megy. A farkas kifordíttatja 
magát és Ben Blumenthal-
lal Newyorkba utazik. 

A kócsag átveszi Karsay 
Feri kalapszalonját. 

X KÉP 

A vakondok kalauz lesz 
a földalatti villamoson, 
részben a börzén kontre-
minál. 

X. KÉP 

A bárány betéved a 
Tisza-pör tárgyalási ter-
mébe és leül a vádlottak 
padjára. 

XII. KÉP 

A gólya beül a szülé-
szeti klinikára és délutá-
nonként előadást tart a 
régi országházban a gyer-
mekek fölvilágositásáról. A 
szitakötő korcsmába siet 
és iszik a medve bőrére. 

XIII. KÉP 

Miután az állatok rá 
jönnek, hogy a budapesti 
lakosnak rosszabb dolga 
van a kutyánál is. bűn-
bánó ;szívvel visszatérnek 
az állatkertbe. 
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Sugár Károly, Bajor Gizi, Abonyi Géza 
„A megbűvöltek" egyik jelenetében 

hogy valami szépet fog alkotni, az őszinte 
szeretetet, lelkesedést és tudást, mely teljesen 
tisztában van feladatával, nem néz sem jobbra, 
sem balra, sem előre, sem hátra, nem egyez-
kedik és nem alkuszik, hanem dolgozik a 
saját ihlete és meggyőződése szerint. 

Erre az útra igen kevesen térnek, mert ide 
már több kell az ismert vakmerőségnél és 
akiknek jó géniuszuk mégis azt jelöli ki, azo-
kat, ha lehet, elgáncsolják, 

Igen jól tudom én, hogy „ahány ház, annyi 
szokás", de azért az embert mindig önmaga, 
az ő küzdelme, szerencséje, vagy bukása ér-
dekli leginkább, azt is tudom, hogy a film az 
élet minden megnyilatkozását elbirja, hiszen 
ez egyik előnye a szinpad felett, de a lényeg 
itt is az, hogy ez a megnyilatkozás milyen 
formában jelentkezik ? 

„Kiben erő van és Isten lakik, 
Az szónokolni fog, vés, vagy dalol, 
Ha lelke fáj, szivrázóan zokog, 

/l megbűvöltek 
(Az Omnia újdonsága) 

Irta : GÁL GYULA 

Ellentétben azokkal, kik a filmnek művészi 
jelentőségét még most sem látják, vagy nem 
akarják meglátni s akik azt a gondolkozni 
nem szerető, vagy nem tudó tömeg értékte-
len szórakozásának tartják, állitom, hogy a 
film eddigi hatalmas kibontakozása még min-
dig semmi ahhoz a mérhetetlen fejlődési le-
hetőséghez képest, amely az igazi hozzáértés, 
az izlés kifinomodásával, a tudomány és a 
képzőművészetek segédkezésével a közeljövő-
ben arra vár. Hiszen már ma is tagadhatat-
lanul a legnagyobb publicitással dicsekedhe-
tik és kétségtelenül ennék köszönheti, hogy 
ma már a világ legnagyobb és legdédelge-
tettebb művészei is a szolgálatába szegődnek. 

A film nevelő ereje ott kezdődik, ahol a 
(évesen felfogott üzleti érdek végződik. Nem 
igaz az, hogy keresni csak selejtes detektiv-
vagy kalandorfilmeken lehet, mert ezer példa 
van rá, mely mindazt bizonyítja, hogy a 
biblia, mitologia, történelem, klasszikus regény 
és meseirodalom tárgyai mind nagyobb von-
zóerőt gyakorolnak a primitiv közönségre is, 
mint az undorodásig egyhangú és csak a nyers 
ösztönök izgalmára és perverz idegekre szá-
mító silány betörőhistóriák. 

Csakhogy ! És ez a „csakhogy" a legna-
gyobb ur. Ez adja a pénzt, ez veszi mun-
kába a [legbecsületesebb törekvést, a hitet, 
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hozáséra, mely az egész emberiség közérzé-
séből fakad és a nagy egyetemességhez szól. 

De bármily szűk korlátok között is utat tör 
magának az élet, megszerzi a maga szükség-
leteit és széttépi az erőszakos bilincseket. Az 
orkánra nem alkalmazhatunk hangfogót és a 
rózsának sem tilthatjuk meg, hogy illatozzék. 

Mindent meg lehet és meg szabad irni és 
meg is kell irni, ha ugy érezzük, hogy an-
nak a nagy közösség valamely használ 
veszi, jelentkezzék az akár okulás, elragadta-
tás, vagy egyszerű felviditós képében. Ezt 
tartja szem előtt minden nagy iró, zenész, 
festő, szobrász, a színészet, a tánc és ezek 
néma gyermeke, a film is. Szöveget, hangot, 
szint, alakot, érzést, ritmust és mozgást adni 

r. 

LATABÁR ÁRPÁD 

Mosolyg, ha kéjmámorát 
alussza, 

S bár uj utat tör, bizton 
célra ér. 

Müvéből fog készitni uj 
szabályt, 

Nyűgül talán, de szérnya-
kul soha 

Egy törpe fajnak az ab-
strakció !" 

Mondja Madách. Nos 
hót a filmnek is van már 
egy pár embere, .kiben 
ember van és Isten lakik", 
ezek produkálnak is olya-
nokat, mely a filmet mai 
jelentőségén már jóval NAGY IBOLYA 
felülemeli, de aztán jönnek 
az „ügyesek", akik minden eltanultak, ami 
külsőség, de a lényeget soha. A formát is, 
bármint szidják, átveszik, csakhogy egészen 
más cselekmények kifejezéseül, igy aztán a 
mester elképzeléséből, a kontár kivitelében 
zagyvaság áll elő. 

A művészi egység hiánya sehol sem 
boszulja meg magát annyira, mint a filmnél. 
Enélkül a film csak rendszertelenül, egymás-
mellé halmozott képek benyomását teszi. A 
filmdramaturgia ma már egy külön, önálló 
irodalmi válfaj, melynek fontossága versenyez 
a legzseniálisabb rendező tehetségével. Per-
sze itt is benitólag hatnak, ha a dramaturg-
nak számolnia kell a különböző erkölcsi, tár-
sadalmi és politikai irányok befolyásával, 
azért — fájdalom — ez a ABONYI GÉZA 
kor nem is alkalmas semmi- megbüvöltek" 
féle eredeti remekmű létre- " főszereplői 

ennek a néma-
ságnak, ez a film-
rendező nehéz, 
de gyönyörű hi-
vatása. Puszta 

hangulatokból 
építeni, de ugy, 
hogy a néző 
mindazt lássa, 
hallja, gondolja 
és érezze, ami 
a mű alkotása 
közben az iró 
lelkében forrott, 
tombolt, vagy 
szunnyadott. Ki-
ragadni a nézőt 
a maga köznapi-
ságóból és rész-
vétre hangolni 
olyan dolgok fel-
táráséval, mely 



SUGÁR KÁROLY 

nemesebbé, megér-
tőbbé és megbocsá-
tóbbá teszi a legkér-
gesebb szivet is. 

íme, ez vitt engem 
a filmhez. 

Szerettem volna, 
ha első munkám 
témájával is nem-
csak itthon, de az 
ellenséges külföld 
előtt a magyarság 
kulturértékét doku-
mentálhattam volna 
és Dostojevskij a 
„ Fiatalnő"-je, mely • 
bői a most 19-én az 
Omniában vászonra 
kerülő „Megbűvöl 
tek" cimü misztikus 
kivül kínálkozott a 
emberi problémáival 
sérletére és én hálás 

BAJOR GIZI 

darab el sem képzelhető : az én kedves, jó 
kollégáimat, kiknek nevét csak azért sem so-
rolom fel, hogy annál nagyobb és örvende-
tesebb legyen a közönség meglepetése. 

Előre figyelmeztetem minden jó- és rossz-
akarómat, hogy valami sajátos, idegenszerűt 
fog látni, mely a megszokott mozisablontól 
távol esik, de, szerintem, ez az érdeme. Ha 
nem nyerem meg a tetszésüket, gondoljanak 
arra, hogy még fiatal vagyok, — hiszen csak 
husz multam. 

A hatalmas orosz birodalom komor lelkű 
nagy írójának Doslojevskij Miha.//ou'csTódor-
nak A megbűvöltek cimü valósággal világhírűvé 
vált elbeszéléséből négyfelvonásos filmet 
Íratott a Star-filmgyár és most az Omnia 

mozgószinházban a kö-
zönség elé hozza Gál 
Gyulának, a Nemzeli Szín-
ház kiváló művészének 
értékes rendezézében. 

A megbűvöltek szerző-
jének, Dostojevskij Tódor-
nak neve ma már foga-
lommá lett mindenütt a 
világon, melynek minden 
kis zugaba eljulott a nagy 
író „Bűn és bűnhődés" 
cimü regénye, mely a lé-
lek boncolásának valósá-
gos remekmüve. 1880-ban 
a Karamazov fivérek cimü 
regényének megírása után 
mindinkább belemerült a 
miszticizmusba és akkor 
irja meg A megbűvöltek 

története készült, rend-
maga mélységes nagy 
a fent elmondottak ki-

oc.icic.c co ci. nu«« vagyok a Star filmgyár 
tisztelt igazgatóságénak, hogy e kísérletre ne-
kem alkalmat adott. 

Az eredeti novellában, mely a darabnál 
sokkal misztikusabb, nincs meg ez a befeje-
zés ; sőt a tatár szolga és a kalmukleány 
alakja teljesen hiányzik ; ez az átdolgozó 
Janusnak a munkája, ki ezáltal az egész 
műnek kerek egységet adott. A díszletterve-
ket és építkezést Kovács Sándor iparművé-
szeti tanár urnák köszönhetem, mig a fény-
képezést Kovács István operatőr ur végezte 
nagy ambícióval. BAKÓ LÁSZLÓ 

Utoljára hagytam azo- ^ megbűvöltek" 
kat, kik nélkül ez a főszereplői 



cimü misztikus történetet is, melyben Ordy-
noff beteg orosz diák szerelmét viszi az ol-
vasó elé. Ordynoff nem maradhat régi laká-
sában, mert háziasszonya felmondott neki, 
— kezdődik az elbeszélés. Lakáskeresés 
közben megismerkedik egy csodaszép orosz 
leánnyal, Katalinnal, akibe beleszeret. \ 
leányt azonban kivüle mások is szeretik. 
Murin, az öreg varázsló és ennek tatár 
szolgája. Ordynoff ellen valóságos összeeskü-
vést sző a két szatir és egy izben puska-
lövéssel fogadiák a beteg orosz diákot, aki 
a rémülettől epileptikus rohamokat kap. 

A fiu elhatározza, hogy végleg leszámol 
ellenfeleivel. Késsel ront be Murinhoz, ek : 

nek azonban egyetlen pillantása megbénít;.. 
őt, Katalin pedig eszelős rajongással borúi 
Murin keblére. Egy izben a diák elmegy 
otthonról és Murint is elszólítják üzleti ügyei. 
A tatár szolga odahaza lerészegedik és ma-
gáévá teszi Katalint, aki a tatár rettenetes 
ereje ellen nem tud védekezni, A végzetes 
lépés után Katalinban felvillan a lélek, a 
szolgát kiparancsolja a szobából és szivén 
szúrja magát. Murin és Ordynoff már csak 
holttestét láthatják viszont. 

Ezt a ragyogó témát dolgoztatta fel filmre 
a Star-filmgyár. A szereplők. Bajor Gizi. 
Bakó László, Abonyi Géza, Sugár Károly^ 
Latabár Árpád és Medveczky Mária, reális' 
művészettel játsszák meg a misztikus filmdrá-
mát, amelyet Gál Gyula tökéletes tudással 
hozott ki a közönség elé. 

SZÍNHÁZI NAPTÁR 
Ősszel bimbóznak a remények, 
télen minden virágzik, éled, 
tavasszal hervad már a szezon, 
nyáron egészen megfagy az élet. 

SZENES EMBER 

Filmujság 
B. Pásztor Béla szerkesztésében és rende-

zésében már ötödik száma jelenik meg a 
filmen lepergő és a mozivásznon olvasható 
filmujságnak, amely rövid idő alatt valósá-
gos kedvence lett a moziba járó közön-
ségnek. Ä Budapesti Filmujság kedves 
meglepetése a színházi rovat volt, amely 
nem más, mint a megelevenedett Színházi 
Élet. Minden piemierről, színházi esemény-
ről hűségesen beszámol a Filmujság, amely 
minden mozi vásznán megjelenik, hogy a 
kulisszák titkait teltárja a nézők előtt. 

ANNY DALBERG 

Szakasztott olyan . . . 
Ä Színházi Élet mult heti száma leközölte 

egy csomó mozistar képét és azt a kérést 
küldte olvasóinkhoz, hogyha valaki közülük 
ugy érzi, hogy a mozicsillagok valamelyiké-
hez hasonlít, küldje be íényképét, amit 
leközlünk. Ha aztán együtt lesznek a foto-
gráfiák, a kiválasztottakkal eljátszatunk egy 
tilmet, amelynek főszerepeit álastanielsenek, 
állenkefjyicák, álbohnenok játsszák majd 
el. Már érkeznek a »Szakasztott olyan...t-ok 
fotográfiái. Egyet le is közlünk. Szakasz-
tott olyan, mint Mia May. De várjuk a 
többit, hogy minél szenzációsabb legyen 
a Színházi Élet filmje, amit csupa ál-
színész játszik majd el. 
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Nání 
Ragyogó déli napsütésben két öreg ern-

ùer jön egymással szembe a Rákóczi-uton. 
[Égy nő és egy térti. Ä nő BlaFia Lujza; 
0 férfi Follinus Aurél. R körút sarkán 
egy pillanatra megállnak, kezet fognak és 
teltekintenek a Népszínházra. Könny bo-
rítja el szemüket és tovább tipegnek. 

Ezzel a megható kedves jelenettel kez-
dődik a kilencvenes évek legnagyobb sikerű 
népszínművéből készült szkeccs filmrésze. 

Follinus Aurel száz arany pályadíjjal ju-
talmazott népszínművéből irt három szín-
padi és három filmrészből álló szkeccset 
dr. Forró Pál. Szerető gondos kézzel, a 
hagyományokhoz hü stilszerüségben, Deésy 
Alfréd, a kiváló filmrendező, válogatta össze 
nagy körültekintéssel a szkeccs szereplőit 
és rendezte '.a 5iárom filmrészj, melynek 
szépsége és művészi kivitele a legsikerültebb 
magyar filmekre emlékeztetnek. Eredeti, 
helyszínen totografált, megkapó változatos 
tájak tarkítják azt. Filmszínészeink leg-
jobbjai viszik sikerre a »Nání« filmrészériek 
kitűnő szerepeit: Dán Norbert, Szomory 
Miklós, Mi hó László, Angyal Ilka, Uj-
helyiné, imind kitűnő, .ismert neve'í és Tihany 
Klára, aki most szerepel először filmen, 
tnáiis tisztes sikerrel. Szépsége, megjelenése 
és színészi játéka kész filmmüvésznővé avat-
ják, akivei valószínűleg még sokszor ïogunk 
találkozni. 

Szomory Miklós rendezte nacjy Hozzá-
értéssé! a színpadi részeket. Szécsi Böske, 

Mihó László és Tihany Klára 
a Citograf „Néni" cimü filmszkeccsében 

a pozsonyi színház primadonnája és Föld-
väry Sándor, a Budapesti Színház bonvi-
vantja játsszák a két főszerepet. Kitűnő 
színészi játékuk, ének- és táncszámaik, to-
vábbá Szentes János és Pórfy Mihály jóizü 
svábjai gazdagítják a szkeccs színpadi részé-
nek előrelátható nagy sikerét. 

Szeptember 2C-án rendezi Feldmann igaz-
gató, kinek agilitása nagyban hozzájárult 
a szkeccs létrehozásához, a »Nání«. szenzá-
ciósnak ígérkező sajtó- és szakbemutatóját 
a Renaissance-szinházban. 

Nevet kérünk a mozinak! 
Ezzel a cimmel egyik pesti filmgyár 

pályázatot hirdetett a Színházi Eleiben, 
hogy a közönség keresztelje el uj moziját. 
Rengeteg levél érkezett be a pályázatra 
6 a gyár a »Kamara mozgószinházat« 
jelentette ki győztesnek. Ezzel a névvel 
hárman is pályáztak s igy sorshúzással 
kellett dönteni, hogy ki kapja az 500 ko-
ronás első, a 300 koronás második és 
a 200 koronás harmadik díjat. Ä sorshúzás 
eredményekép az első dijat Kocsis László 
(Budapest, Váci-ütca 4.), a második dijat 
Lehel Marienne (Cegléd), a harmadik dijat 
Rákos Endre (Teréz-körut 12.) nyer-
ték e!. 

g^uKács Nándor 
Köpeny, kosztüm, francia ruha 
és blouzkülönlegességek áruháza 

Megrendelések saját műhelyemben készülnek 
Budapest, IV. ker.. Kecskeméti-utca 9. sz. 

Dán Norbert és Tihany Klára 
a Citograf „Náni" cimü filmszkeccsében 



Az Óceán remeléje 
Egymás után mutatják be a filmgyárak 

;';s filmkölcsönzők a szezon slágerdarabjait. 
Már régen nem volt része ilyen gazdag 
,'álasztékban a filmpiacnak, mint az idén. 
Csupa izgalmas, szenzációs, művészi film 
•érül a publikum elé. E héten többek között 

n ))Korona. filmkereskedelmi R.-T. mutatott 
oe egy nagyszerű képet az »Omnia« mozgó-
ban, amelyet az »Uránia« rögtön le is 
loglalt és már szeptember 19-től kezdve 
egy hétig fog játszani. 

Ä film cime: »Äz Óceán remetéje«. Hat-
lelvonásos dráma. Csupa ötlet és érdekesság 
!,z a film. Meséje, figurái egészen újszerűek, 

felvételei ragyogóak. 
Carrington Pál fiatal orvost a betegeskedő, 

dr. Mattews helyett egy klinika élére 
nevezik ki. Carringtont azonban kollégái 
vem szívesen látják, mert véleményük sze-
rint, olyan ember, aki a társaság kedveltje, 
;iem Jelelhet meg egy ilyen felelősség-
ieljes állásnak. 

Ánisworthné a téli saisont fényes estéllyel 
lejezi be, amelyen részt vesz Carrington is, 
;iki szerelmes a háziasszony leányába, 
;Aarionba. A két szerelmes fiatal ember 
íúzalmas tété a téte-jét a klinika telefon-
hívása szakítja félbe. Marionnak fáj , hogy 
Carringtont elhívják mellőle, de mert nem 
ükar tőle elszakadni, nem mondja meg 
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Pálnak, hogy keresték. Ä szanatóriumban 
türelmetlenül várnak Carringtonra, miután 
nem érkezik meg, elküldenek a beteg Mat-
tewsért, de azért küldenek egy sürgönyt 
a fiatal orvosnak. Carrington, aki közben 
Mariont eljegyezte, csak a sürgönyből tudja 
meg, hogy egyszer már keresték telefonon 
és kétségbeesetten rohan a klinikára. Olt 
nagyon hűvösen fogadják, áőt Ielkirsmerét-
itnsége miatt felmentik állásától. Carrington 
hónapokig kerüli menyasszonyát, aki tönkre-
tette szépen induló karrierjét. Marion fel-
keresi Pált, de az nem akar vele kibékülni, 
sőt az eljegyzésüket is felbontják. 

Mattews doktor figyelemmel kisérte Car-
rington sorsát és azzal biztatja az elkesere-
dett embert, hogy utazzon el Dakka-szige-
tére é.s ott folytassa ideggyógyászati kuta-
tásait. Egy év eltelte után. Marion kezét 
tnegkéri egyik régi udvarlója, de Marion 
addig nem ad választ, mig nem szerez 
bizonyságot, hogy Carrington tényleg meg-
halt-e. Mert rögtön elutazása után elterjedt 
B hir, hogy az a hajó, amelyen ő Dakka 
télé utazott, elmerült. 

Marion hajóval igyekszik Dakkába, azon-
ban útközben az egyik matróz bele-
szeret és hogy a közelébe férkőzhessen, 
egy éjjel felgyújtja a hajót és Marionnaí 
egy lakatlan szigetre menekül. Ezen a szi-
geten találkoznak össze Carrington és Ma-

rion és lesznek ismét nagyon boldógö'k. 

jelenet „Az Óceán remetéje" cimü Korona-filmből (Az Uránia ujd„nsági) 
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Szenzációs film a 
»Szenzáció« 

Baltimoreban nagy a nyugtalanság. Utcák-
hosszat száguldó rikkancsok árulják a rend-
kívüli kiadást, a rablógyilkos Patterson mér-
nök kivégzéséről szóló tudósítást, kit a tör-
vény gyilkosság miatt halálra ítélt. Megszólal 
a lélekharang, az elitéltet leültetik a villamos-
székbe, a kivégzést vezető biró rábocsájtja a 
2500 voltos áramot, az elitélt elnyeri bünte-
tését. 

Minden baltimorei újság riportere a szen-
zációt hajszolta, csak dr. Cent, a Baltimore 
Herald tudósítója késett le, mert a telefon-
központ nem kapcsolt és így a Baltimore 
News hozta először a szenzációt. A kon-
kurrens lap ezen a napon több mint 100.000 
példánnyal adott többet el, mint rendesen. 

A Baltimore Herald szerkesztőségében nagy 
a fejetlenség. A konkurrens lap váratlan előre-
törése annyira megrémíti a lap munkatársait, 

.hogy félnek attól, hogy a lap tönkremegy. 
Mr. Powel, a lap kiadója, ajánlja, hogy ren-
dezzenek egy színleges gyilkosságot, amely-
ről csak ők tudnak és melyet ők fognak elő-
ször hozni lapjukban. Ezzel a szenzációval 
le fogják győzni a konkurrens lapvállalatot, 
annál is inkább, mivel ők az olvasóközönsé-
get a gyilkosság és a nyomozás minden fá-
zisáról pontosan értesíteni tudják 

A tervet végrehajtják és a meggyilkolandó-
nak kijelölt Murphy szerkesztő nyomtalanul 
eltűnik. A nyomozás szálai egy fiatal csavar-
góhoz, Bobyhoz vezetnek, kit dr. Cent, a ri-
porter, a színleges gyilkosság végrehajtására 
felbérelt. A fiatal csavargó nyugodtan megy 
a börtönbe, mert tudja, hogy Murphy az utolsó 
pillanatban meg fog jelenni, hogy megmentse. 
A főtárgyaláson a csavargót halálra ítélik, a 
király a kegyelmi kérvényt elutasítja és bár-
hogy is keresik Murpyht, nem találják. Végre 
egy parkban rátalálnak holttestére. Murphy, 
aki csak színleg akarta eljátszani a_komédiát, 
egy tragédia hőse lett. 

Huszár Károly a „Szenzáció" cimü filmben 
A Corso újdonsága 

Utcákhosszat száguldó rikkancsok árulják 
a rendkívüli kiadást, a rablógyilkos Bob 
Stanley kivégzéséről szóló tudósítást, akit a 
törvény halálraítélt, mert meggyilkolta Murphyt. 
Megszólal a lélekharang, az elitéltet beültetik 
a villamosszékbe, ekkor feltárul az ajtó és 
beront Powel. „Bob ártatlan, a gyilkos én 
vagyok". Powel meggyilkolta a szerkesztőt, 
mert elcsábította menyasszonyát és az utolsó 
pillanatban jelentkezett, hogy megmentse az 
ártatlan apacsot. 

Szeptember 19-én, hétfőn, hozza ki a Ma-
gyar— Osztrák filmvállalat ezt a valóban 
szenzációs filmattrakciót a Belváros intim 
filmszínházában. Külön szenzációja lesz a 
filmpremiérnek, hogy a film egyik főszerepében 
a Corso közönsége Huszár Károlyt, a nép-
szerű Pufit fogja viszontlátni. 

VI , IZABELLA-UTCA 3 6 . 

Szeot. 15, 16, 
17 és 18-án : 

j Szfpt. 19, 20 
1 és 21-én: 

Lá 

B Ű V Ö S SZEMEK 
Zigotto és a kémek 
FEHÉR ASSZONY 

r U M D C i l H € ! l C i 0 
Vf . , S Z O N C Y U T C A I I . 

Sz£éps i8-kn ; Hfl MEGFÚJJÁK fl TROMBITÁT 
Hazafias moziszkeccs 4 felv. 
Irta Porzsolt Kálmán 

Szept. 19—20: Aliit telvet a pény 
Szept. 21 : Selyemklrálynö 
Szept. 22-25: A 13-as sjámu ör$ú3 

Jelenet a „Szenzáció" cimü filmből 
A Corso újdonsága 
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JI íójadó íitok 
Minden izében megrázó tragédia kerül 

szinre az előkelő Royal-Apolló mozgókép-
színházban, Lázadó titok címmel. Ä filmet, 
amely úgyszólván az egész világot bejárta, 
a Projectograph Részvénytársaság hozta ná-
lunk forgalomba. 

Ä lázadó titok első felvonásában, egy 
téli éjszakában, Bartletthez, a község plébá-
nosához, beront Dumont, a község egyik 
fiatal legénye és töredelmesen meggyónja, 
hogy megölte nővére csábitóját. A szent 
pap a látszólag megtért bűnöst feloldja 
a bün rettenetes súlya alól, de lelkére köti, 
hogyha a gyilkosság miatt mást állítanak 
ártatlanul az ítélőszék elé, ő bevallja tettét. 
A faluban ezalatt keresik a tettest és min-
denki Bartlett Tom ellen fordul, aki a 
pap öccse. Rettenetes lelki harcot vív ma-
gában a plébános, amikor látja, hogy az 
(öccse áll a falu előtt vádlottként, holott ö 
ismeri az igazi bűnöst. Tomot lefogják 
ps halálra ítélik. Ä siralomházban megláto-
gat ja bátyja, akit egy kétségbeesett "pilla-
natban eszét vesztve megrohan az ártat-
lanul elitélt és mig a plébános ájultan 
esik össze, magára veszi a reverendát és 
megszökik. 

Tom egy tehervonatra ugrik fel, ahol 
történetesen rátalál Dumontra, aki szintén 
menekül. Dumont a reverendába öltözött 
Tómnak meggyónja titkát. Tom kényszeri' 

teni akarja, hogy menjen haza és vallja 
be az igazságot, de Dumont nem hajlandó 
erre. A rettenetes harcban Dumont leugrik 
a robogó vonatról és megszökik a nővéré-
hez, aki megmutatja a megölt Dugan leve-
lét, amelyben közli, hogy a leányt nőül 
veszi. Heteken át tartó üldözés követ-
kezik, mig végre a plébános rátalál Du-
montra és ráveszi, hogy menjen haza és 
vallja be bűnét. Dumontot, hazafelé menet, 
szerencsétlenség ér' és megkésve már csak 
akkor ér haza, amikor Tomot a bitó alá 
vezetik. De még nincs késő, az ártatlanul el-
itélt Tom megmenekül a hóhér keze alól. 

A könyfakasztó jelenetekben gazdag film 
művészi kiállításban kerül a közönség elé 
Ä csodaszép felvételek sürü egymásutánban 
váltakoznak és a színészek bravúros játé-
kához méltó keretet adnak. 

VEZETÖSZERHPÉT A PROJECTO-
GRAPH ez idén is megtartotta. Egymás-
után mutatják be a filmjeit a legelőkelőbb' 
mozgóképszínházakban. A vadludak szigete 
a Tivoliban,. A lázadó titok a Royal-
Äpollöban, a Tornado a . Tivoliban, A sö-
tétség lovagjai a Royal-Äpollöban, az Isten 
•cseledkéie, az első D. W. Griffith-film, 
az Omniában, a Rosszcsont kisasszony, az 
első Mary Pickjord-film, a Royal-Apolló-
ban kerülnek egymásután szinre. 

Jelenet az „Ezeregyéjszaka" cimü Korona-filmből 
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Sárga bestiák 
Amilyen nagy siker koronázta a Renais-

sance szezonnyitó filmjének y>Az ezerarcú 
ember« elsó' és második r&zének bemu-
tatóját, olyan nagy érdfeklődés előzi mecf 
most a következő harmadik részt, amely 
a »Sárga bestiák« címet viseli. 

Ä »Sárga bestiák«, ismét exotikus miliőbe 
viszi a nézőt. A milliomos tolvaj már 
Petuá-ban van, ahol mint koldus környé-
kezi meg ímájdío ttját, akivel az ellene 
indított hajsza miatt különben nem talál-
kozhatna. Bobby Dodd, a reklámdetektiv, 
azonban résen van és a Marokkóba induló 
társaságot nyomon követi. Péter most már 
tevehajcsárnak van öltözve, de az inkognito 
megint veszedelembe sodorja, földalatti bör-
tönbe vetik. Innen nemsokára megmenákül, 
mégpedig szerelmesével, Gert-tel együtt, de 
cseberből-vederbe, mert egy oroszlénketrecbe 
tévednek, majd ' beduinok támadják meg 
őket. Dodd, Gert és a milliárdos a rengeteg 
kalandból mégis kievickélnek valahçgyan 
csak Péter téved' el a sivatagban, eréje 
fogytán lefordul lováról és égető szomju-
ságtól gyötörve elterül "a végtelen homok-
tengerben... 

Az »Ezerarcú ember« harmadik része a 
meglepetések és trükkök ujabb sorozatát 
hozza. Már maga az a világrész, ahol a 

felvételek készültek, olyan csodálatosan szép, 
hogy valósággal elragadja a nézőt. De ezen-
kívül annyi izgalmas kaland tarkítja a 
»Sárga bestiák«-at, amennyi nem négy, de 
negyven felvonásrá elécj lenne. Szenzációsak 
különösen a Marokkóban lejátszódó képek, 
amelyek a fejedelmi palota háremébe enged-
nek betekintést. Egészen eredeti a filmen az 
! jelenet is, amint egy bosszúálló hárem-
hölgy fenevadakat szabadit rá az ünnepi 
lakomán összegyűlt vendégekre. És hogy 
Harry Liedtke, Maay Christians, Erich Cai-
ser-Titz, Jakob Tiedtke, George Alexander, 
mint szereplők milyen elsőranguat produ-
kálnak, arról is csak a legnagyobb elragad-
tatás hangján lehet beszélni. 

A film színi ehozásáért a Renaissance igaz-< 
gatóságán kívül a Rádius filmipari rész-
vénytársaságot illeti dicséret. A Rádius 
hozza Torgalomba azt a 'hatalmas idei 
kalandorfilmciklust, melynek első darabja 
az y>Ezerarcu ember.« 

»A GYEREKASSZONY« címmel batfelvo-
násos filmvígjátékot irt és rendez. Deésy 
Alfréd, amelynek főszerepét is ő játssza. 
Kívüle Hollay Kamilla, Dán Norbert és 
Szomory Miklós játsszák a vígjáték többi 
szerepeit. 

Jelenet az „Ezerarcú ember" cimü Radius-filmből A Renaissance újdonsága 
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"Május vége felé, amikor a tavasz mär 
átmelegítette a levegőt és a téli kedélyeket, 
mikor elkezdődnek a hűvösvölgyi uzsonnák 
és a budai kis korcsmákban megszólal a 
cigány, szóval: amikor a pesti emeberek-
nek eszükbe jut, hogy olyan mulatóhelyek 
ss vannak, amelyeken az ég a firmtámentum, 
akkor nyilik a Kert-mozi. Budapest közön-
sége, amely mindig moziimádó volt, 
hogyan is engedné el a mozit? Ha meleg 
is van, a mozi mindég megtelik. Ilyenkor 
aztán kétszeres öröm az olyan mozi, amelyik 
szabad ég alatt játszik. De a Kert-mozinak 
ezt az előnyét már nem kell dicsérni, hiszen 
a közönség jól megtanulta az elmult'nyáron. 

Äzonban a nyár most már elmúlt, nedves, 
ködös őszi idők következnek, mit csináljon 
ilyenkor a Kert-mozi? H Színházi Élet 
munkatársa az elmúlt napokban odakint 
járt. 'Már míesszirőí meglepte az a nagy 
csönd, ami olyan szokatlan jelenség aira-
felé. 

Ä meglepetés folytatásaképpen a mozi 
ajtaja zárva volt és belülről kutyaugatás 
hallatszott, akárcsak az elhagyott kastély-
ból, amelyet a vén házőrző eb őriz. Hosszas 
zörgetésürikre végre megnyílt az ajtó és 
megjelent a portás néhány hatalmas és 
ijesztő komondor kíséretében. Äzonban mérj 
ijesztőbb volt az a kép, amely az ajtó-
nyiláson át elénkbe tárult. Ä vászon, ame-
lyen annyi idegizgató drámát és könnyekig 
nevettető bohózatot láttunk, nincs sehol, a 
széksorok óriási gúlák formájában hirdették^ 
hogy itt ma nem lesz előadás. 

Kérdésünkre a portás elmondta, hogy ha 
ítt ïiieg is szűnt az üzem, a Kert-mozi télen 
sem veszett el a közönség számára. Nem 

messze innen, az Aréna-ut és a Dembinszky-
utca sarkán nyilik az Imperiál-mozi e hó 
15-én. , ' ; 

Átmentünk az Âréna-uton a Dembinszl$y-
Utcáig, ahol szintén nagy, die ezúttal kel-
lemes meglepetések vártak. 

Hatalmas márványportále fogadja a 
nézőt, csillogó tükrök, ragyogó csillárok a 
hatalmas hallban. Ide költözködött a Kert-
mozi télire. 

. Ä márványos ajtó előtt éppen egy teher-
kocsi állott meg. Gondosan becsomagolt 
köteget vettek le róla. Ä hallban talál-
koztunk Révész Ärthuir direktor úrral, a 
kitűnő szakemberrel, aki már sok találmá-
nyával lepte meg a közönséget. Ö felvilágo-
sított a nagy csomag tartalma felöl. Äz ő 
jóvoltából végignézhettük a kipakkolást. 
Gyönyörű egy darab gyöngyvászon került elő 
belőle. Csakhamar föl is erősítették. Oly 
remek alap a vetítés számára, hogy alig 
lesz mozi Pesten, amelyik vetekedhetik! 
majd az Imperial-mozgó képeinek tiszta-
ságával. 

Különben, amint a direktortól megtudtuk, 
éppen most tökéletesitik a projectiót, amely 
p Kert-mozi eddigi képeinek a tisztaságát 
tekintve, most már igazán teljes .illúziót 
tog adni. 

Révész igazgató körülvezetett a nézőtéren. 
R sürü széksorókkal barázdált terem hatszáz 
embert képes befogadni. Diszes, bársonyos 
páholysor sötétlik a terem hátterében, ame-
lyet különben képen is Lemutatunk olva-
sóinknak. Egy másik képü:i't viszont a 
vásznat mutatja, amely azonban még egy 
meglepetést rejteget, fl vászon mögött 
ugyanis szinpad van. 

Az Imperial-mozi nézőtere 
(Papp felvétele) 

Az Imperial-mozi páholysorai 
(Papp felvétele) 
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Pesten erősen felftapoíl divat a filmrevű. 
Természetes, hogy olyan modern alapokra 
fektetett vállalat, mint az Imperial, hódolni 
fog az uj divatáramlatnak. 

Ezzel kapcsolatban jövő terveire vonat-
kozólag is megintervjúvoltuk az igazgatót. 
R következőket felelte: 

— Párisi mintára, teljesen modern szel-
lemben fogom vezetni ezt a mozgószinházat. 
flz előadásokat tizenhattagu zenekar fogja 
kisérni Pongrácz Jenő karmester vezetése 
alatt. Ä filmeket revükkel fogom változtatni. 
Ebből a célból készült a színpad. így aztán 
olyan műsort remélek adhatni, amely kényes 
ízlésű közönségemet kielégíthesse. Ä Kert-
mozi téli vállalata ennek a kedves és szerető 
közönségnek köszönheti létrejöttét. Célja az 
lesz, iíogy a környék intelligenciája, amely 
látogatóink zöníét képviseli, ne legyen kény-
telen bent a városban keresni a szórakozást, 
hanem itt megkapja a mindén tekintetben 
kielçgitô* szórakozást. Igyekezni fogók ennek 
a célnak a legjobb képességeim szerint 
megfelelni. 

HELENA Ï 4 A K Q W S K A 
felléptével 

LESZAMOLAS 
Dráma 6 felvonásban 

ODEON 
VII., ROlfE N B UkER- UTCA37.t> 

il PROIECTOGRA8»« MOZIJA 

Hétfőtől—szerdáig : 

BŰVÖS SZEMEK 
Csütörtöktől -vasárnapig: 

A VAOLUDAK SZ9GETË 

' 0 < ¥ [ L Ï Ï a j W j 2 Q W C P A © 
| J . . X I W I S . f i U H » 1 « . 

Szept. 16: KaCIFOHNIA FEBÉCZETÉN 
Kié a naárúg. vígjáték 3 felv. 

Szept. 17-18: Jó madarak, szkeccs4feiv. 
Szept. 19—20: MOHERN HERCUCKS 

Cs oűacs ecsemö 
Szppt. 21-22: KÖNNYELMŰ ÉVA \il a Sjeiriancla ál világ 

Î B A Î É S î Ï M ë Z È e 
V ML. UTCA 

ÁtaSakátás miat t 

z á r v a 

A z t Q r l o n - f i l m g y á r 
bemulatófa 

Szeptember 10-én és 11-én tartotta a 
második országos bemutatóját az OHon-
fílmgyár részvénytársaság. Három hatalmas 
tilmattrakció szórakoztatta az előkelő meg-
hívott szakközönséget, a sikerekben gazdag 
kétnapos főpróbán. Első nap Lagerlöf Zelma 
közismert regényének mesés filmváltozata^ 
az »Arne ur kincse« váltotta ki a szakkörök 
legteljesebb elismerését. Nagy sikert aratott 
y>A tradíció áldozata« cimü társadalmi dráma 
is. Második nap »Baranya felszabadulása« 
címmel bádoki Sós tábornok csapatainak 
Baranyába való bevonulását pergették le. 
Utána a bemutató legnagyobb attrakciója, 
Herczeg Ferenc színmüve, »Ä kék róka« 
uün «észült Svenska-íilm, került szinre. 
To-n Teje, Lars Hanson, Karin Molander 
és Anders de Wahl keltettek méltó fel-
tűnést, a minden tekintetben tökéletes filtra 
főszerepeiben. 

0 LY NPI M Vli.ERZSÉBET-KÖRUT 26 
JHft TELEFON : József 129-47 

Szept. 16—18-ig: A.csássár sjerelme 
(Walewska grófnő). Regényes tölt. 6 felv, 

Szept. 19—21-ig: Aj ejerarcu ember II. 
(A Szahara császárja) Detektív tört. 5 felv. 
A címszerepben : HARRY L I E D T K E 

Előadások kezdete hétköznapokon: 5, 7 és 9 órakor, 
vasárnap : 3, Vaä, 6, V28 és 9 órakor. 
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A N o r d i s k - f i l m g y á r 
Szeptember 18., 19., 20. és 21-én tartja 

a Nordisk filmgyár ezidei első országos 
bemutatóját, mely tekintve a bemutatásra 
kerülő slágereket, egyik legkiemelkedőbb 
filmeseménynek ígérkezik. Ä négynapos fő-
próbán a következő filmek kerülnek be-
mutatásra: »Tövises utakon«, szinmü 5 fel-
vonásban, rendezte Emánuel Gregers, a 
főszerepekben Brodil Ipsén és Carl Lau-
ritzen. »Egy magányos sir«., színjáték 5 
felvonásban, irta foe' May, rendezte Robert 
Dinesen, a főszerepekben Mia May, Con-
rad Veidt és Albert Steinrück. »A , fel-
borult világ«, korkép a háború utáni idők-
ből, 6 felvonásban, irta és rendezte liolger 
Madsen, a főszerepekben Erich Kaiser-Titz, 
Marija Leiko és Kálhe Haack. »Az üldö-
zött», regényes történet 5 felvonásban, irta 
cs rendezte Fritz Laug, a fôszerepbçn Mir, 
May »A világzseniCarl Hauptmann 
színmüve filmen 5 felvonásban, rendezte 
Holger Madsen, a főszerepekben Holger 
Madsen es Alice Hechy »AjIII. Ramses«, 
detektivkaland 4 felvonásban, a főszerepek-
ben Auá Egede Nissen és Ferdirian4 N. 
Alten. »Vérző emlékek«, dráma 5 felvonás-

ban, irta Barbey D'Andrevilly, rendezte 
Robert Wiene, a főszerepben Vera Caraly. 
i»A kis mama«., vidám játék 5 felvonásban, 
a főszerepekben, Eva May és Várkonyi 
\Mi/uíly. 

A V i i é z i S z é k : f e l a v a t á s a . 
Szeptember 15-ikén mutatja be filmen 

az Est-mozi megnyitó előadásán azt a tör-
ténelmi eseményt, amikor Horthy Miklós 
kormányzó ünnepélyes • keretek között a 
Vitézi Szék tagjait felavatja. Ä vérmezői 
hazafias ünnepséget teljes pompájával vará-
zsolja elénk a kitűnő film. Kisérőmüsoru) 
egy hatfelvonásos amerikai filmet ad kö-
zönségének az Est-mozi. Milliomos szegé-
nyek a film cime és ragyogó felvételeivel 
méltán sorolhatjuk a legjobb amerikai fil-
mek mellé. Jimmy csodagyüriije cimü bur-
leszk egészíti ki e brilliáns műsort. 19-ikén 
a Walewska grófnő cimü film kerül színre, 
a Szemesnek áll a világ cimü kacagtató 
vígjáték kíséretében Ä hét bezáró műsorán 
Henry Bernstein nagyhatású társadalmi 
drámája, a Baccarat, kerül színre, Fanny 
Warddal a főszerepben. 

Firenze 
iparművészéii müQely iskolában 
IV., Koronißerceg-utca 6. Telefon 5Ő-1Ö 

A beiralkozús megkezdődő!! 1 

E L E Û A I W S N A K 

IL E W N É 
M E M V i c C , 

MIKGIL * 

\$ZÁu-Í TŐM 

R 1 C W N l T Z 

flÚLLÖfi é s KLmU 
IV., Hajó-uica 16. (Sülö-u. sarok) 

s e l y e m é s axUvei különleges-
ségek áruháza 

Délben 
legkellemesebb 

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

Francia menf i - renös jer 

Ebéd 1 - 3 óráig I 
Sz a b n s , Vc&rfPlf niagántanuiíwr'., 

Tankönyvem kapható. Varrónőknek, tanító-
nőknek külön tanfolyam. 
Kalaptanfolyam külön, 
KAROLY-KÖRUT 10. 

B J e i g e r E l e i n é l 
CSIPKÉK-FÁTYOLOK 
NŐI DVAT KÜIÖNIECES5EGEK_ 

ÉS ruGCONVDK 
IV. KEQ. 

KOCONAHH!C£Û-UTCA20. 
TEL118-81. . 

KORONA-UTCAI OLDALON) 

GÄEPÄSl BÉLÁNÉ 
9 P A R M Ü V É S Z E T I S S K O L Á J A 

V . , H O N V É D U T C A 3 . , I I . E M . 
Tanfolyamok: iparművészeti kézimunka, csipke-
készítés, müvirágkészités, kalapkészités, karrakter-
babák, lámpaernyők, porcellánfestés, batik, iparmű-

vészeti rajz és tervezés, ötvösség 
Jelentkezés d. e. 9—11-ig, d u. 3—9 óráig 



S Z Í N H Á Z I ÉLET 5Î 

Jön a „c&uc&u" 
A „chuchu" még Parisban időzik és jöve-

teléről semmit sem tudnánk, ha nem interv-
juvoltuk volna meg Saphir mestert. Saphir 
a Teréz-körut koronázatlan tánckirélya, aki 
nemrég érkezeit meg külföldi tanulmányút-
járól, csupán azért, hogy tapasztalatairól be-
számolhasson a „Színházi Élet" olvasóinak-
Nagyon érdekesek ezek a tapasztalatok. A 
berlinieknek rettenetesen megtetszett Saphir, 
őrülten cso-

dálkoztak,' 
hogy lehet 
olyan kisem-
bernek olyan 
nagybajusza. 
De nemcsak 
a Saphir-féle 
bajusz aratott 
tomboló si-
kert Berlin-
ben, hanem 
a Saphir-féle 
tánc is. A 
ScalaTheater 

casinójá-
ban,—amely 
olyasféle va-
rieté, mint a 
mi Fővárosi 
Orfeumunk — mikor Saphir egyszerre felkelt 
az asztaltól és kilépett a parkettre, csodál-
kozva nézlek össze az emberek, hogy aztán 
reggelig ne engedjék le a pódiumról a Teréz-
köruti tánckirélyt. Különösen örültek Saphir 
sikerének a berlini magyarok, akik közül 
Fodor rajzoló rögtön lekapta a jelenetet 
zsüristől, Jazz-bandástól együtt. 

Érdekes dolgokat mesél Saphir még a 
berlini és párisi táncéletről is. i 

— Berlinbe újra megérkezett a tánchullám 
— meséli — A kezdődő szezonnal a tavalyi 
táncdüh is megkezdődött. A legelőkelőbb 
köröktől kezdve a legutolsó kis suszterinasig 
mindenki shimmvzik. Shimmyznek délután 

'VAsU-f 

-̂ jU-Cww. 

öttől reggelig mindenütt : az utcán, a restau-
rantokban, a magánlakásokban és Berlin 
1500 lokáljában. Különösen ez a lokálélet 
érdekes. Nem ugy van, mint Pesten, hogy a 
mulatókban a vendég nem mer táncolni a 
sok profitól. Berlinben rendes dolog, hogy a 
legelőkelőbb vendég is felkel az asztaltól és 
shimmyzni megy a parkettra. 

— Párisbói mér jön az uj tánc. „Chuchu 
nak hivják az uj táncot, nagyon kedves, 
finom tánc. Egy olyan egyvelegféle, mert 

tangó, one 
stepp, foxtrott 

" is van benne. 
Már a jövő 
hónapban ta-
nítani is fo-
gom, csak 
még a „chu-
chu"-zenéket 
várom, ame-
lyekmégnem 
érkeztek meg 
Párisbói. 

- Külföldi 
utamon egyet 
tapasztaltam 
Azt, hogy 
Pesten nem 
tudnak tán-
colni. Aki 

Pesten a legelső táncos, az ott nem is érvé-
nyesül, mert mig Pesten minden táncba ero-
tikát tesznek, külföldön a legerősebb tánco-
kat is finoman és decensen iárják. Igazén 
nem csodálom a rendőrség és a jobbérzésü 
publikum felháborodását némely tánc ellen, 
mert Pesten mindent kifordítanak eredeti mi-
voltából, még a legdecensebb one stepp-ból 
is mulatóba való mondain táncot csinálnak.. 

Ezt már nagyon dühösen mondotta Saphir. 
„Biztosan maga sem járja tisztességesen a 
van szteppet" rivallt rá munkatársunkra és 
hosszú erkölcsi prédikációt tartott neki a 
tánc etikájáról. Munkatársunk rémülten hall-
gatta Saphirt. N-m is tud táncolni. 

B E R K O V I T S 
csász. és kir. udv. szállító Kristóf-tér 2. legújabb 
eredeti párisi ruha és szőrme-kollectióját szeptember 
1-től mutatja be saját termeiben. 

r S 0 N M A U T N E R S B S I V . , V Á C I - U . 1 7 . 
Minden "cor a legújabb 1er edeti párisi modellek 
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JfywinÁll Klmücu 

TIZEDIK FEJEZET 
(Szappanbuborékok — »Lássuk, mit tud 
a kicsiket. — A szeretőm egy szerecsen 
— A hangszálak — Uj primadonna — 

Ugorjunk egy évet.) 
A Muzsika-Szinház hamar elkoptatta pri-

madonnáit. Äz egyik letűnt, jött a másik). 
A primadonna elvesztette vonzerejét, éljen 
az uj primadonna és mindenekelőtt: éljen 
a szinház. 

Ä legszebb szappanbuborék is elpattan. 
De fő: a szalmaszál megmarad, szappan 
is akad és egy-két sikertelen kisérlet titán 

IVOrsay Roger-Gallet 
Cotv Houbigant 

. . elveszett reménytelen existencia . . ,• 

már uj, ragyogó csoda tündöklik a szalma-
szál végén. Ragyog, nő, emelkedik és el-
pattan. 

Pici Cica után Nyári Klári lett az el-
érhetetlen, Nyári Klári után — Kerekes 
Nusi 
m n ~ ' i * 

Kerekes elvitte Nusit Nyáriékhoz. 
— Asszonyom, ez volna a leányom1. 
Nyáriné szive rögtön megtelt aggoda-

lommal. Ez a Nusi két fejjel kisebb volt 
Klárinál. 

— Lássuk, mit tud a kicsike, — szólt 
Nyáriné és intett a titkárnak. 

A titkár leült a zongora mellé. 
Kerekes szorongva mondta : 
— Nagyon keveset tud. Egypár kupiét. 
— Például? — érdeklődött hivatalos han-

gon a titkár és türelmetlenül billegette 
ujjait a zongorán. 

PARFÜMÖK 
es kozmetikai ktllőnlegessegek 

KÜSZTELITZ KÁLMÁN, V.. Dorottya-u. /?. 

— Például azt, na, melyiket is tu-
dod legjobban, Nusi? Ugy-e, azt, hogy; 
»A szeretőm egy szerecsen...« 

Nyáriné elsápadt. Babonás félelem fogta 
el. Érthető: hiszen ennek a dalnak kö-
szönhette Klári szerencséjét. 

A titkár intett. 
— Kezdjük. 
Nyáriné sápadtan ült egy karosszékben. 

A kis leány énekelt. Nagyon ügyesen, 
kedvesen. ' [ HT4; 

— Tetszik gondolni, hogy talán esetleg? 
— érdeklődött Kerekes. 

— Majd szólok az igazgató urnák. 
— Ö, hogyan háláljam... 
— Egy hét mülva jöjjön el a válaszért, 

Kelemen ur. 
— Kerekes, — javitotta ki Kerekes, ki 

akkor még nem is sejtette, hogy Nyáriné 
a Kerekes nevet még nagyon is meg fogja 
jegyezni. 

jf 
Nyáriné nem emiitette Kerekeséket az 

igazgatónak. Elfelejtette. Különben is olyan 
feszült viszony van köztük, hogy az ő 
ajánlása nem érne sokat, — gondolta Nyá-
riné. 

A direktor ugyanis hevesen ölIenezte Nyári 
Klári bécsi vendégszereplését. 

A színházi titkár hozta az ultimátumot: 
— Ha elmennek, vissza 'se 'jöjjenek. 
Nyáriné nevetett. Mondott a direktor már 

különbeket is. De azért mindig boldog 
volt, ha kibékülhetett. 

Most az egyszer másképp történt. 
• i —i 

Két hónapig voltak Bécsben. Hazamenet, 
a vonaton, Klári nagyon meghűlt. Tiz napig 
őrizte az ágyat, de a hangja sehogyse 
akart rendbe jönni. 

A háziorvos tanárt hivatott, a tanár 
ínasik tanárt. 

— A hangszálak, — mondták és a fejüket 
csóválták. 

Az egyik megmondta őszintén: 
— Evekig eltarthat, mig rendbejön. 
Nyáriné az ijedtségtől elvesztette a hang-

ját és csak percek múlva kapta vissza. 
Klári azonban, még hónapok múlva se. * 

A nagy jövedelem egyik napról a másikra 
megszűnt, életmódjukon azonban nem vál-
toztatták. 



— Minek? Ha Klári meggyógyul... 
Nyáriné örömmel vette tudomásul, hogy 

a Muzsika-Szinház levette műsoráról azokat 
a darabokat, melyeket gyermekprimadonnái 
számára Íratott. 

— Nincs még egy Nyári Klári, — mon-
dogatta az újságíróknak, akik meglátogatták 
őket. 

Az ujságirók eleinte gyakran jöttek, ké-
sőbb ritkábban, aztán elmaradtak egészen. 

Egyszer, megint eljött az egyik és hozta 
a hirt: ! I -'Sii 

— A Muzsika-Szinháznak uj primadon-
nája van, valami Kerekes Nusi. 

m 
Kerekes Nusit felfedezték, ünnepelték*. 
Nyáriné legszebb ruhájába öltöztette 

Klárit és vitte az igazgatóhoz. Nézze meg: 
szebb, mint valaha és a hangja is tisztul 
már. Egy-két hét és újra felléphet. 

Az igazgató megnézte Klárit. 
— Milyen nagy leány lett belőled! 
Nyáriné tudta, hogy ez a halálos itélet. 
A lépcsőházban találkozott Kerekes Benő-

vel. Kerekes köszönt, Nyáriné nem vette 
észre, rohant le a lépcsőn, dühösen ránci-
gálva szegény Klárit, aki szomorúan nézett 
Sörül a színházban, hol annyi szép sikert 
aratott. 

Klári hatéves volt. 
Az uton, hazamenet, együtt sirt anyjával. 
A koraérett csodagyermek nagyon pon-

tosan tudta: mit vesztett. 

. , ismét a fodrászteremben . . . * 

Egy elveszett, reménytelen ekzisztencia 
siratta céltalan jövőjét. Mit tegyen? Mi 
lesz belőle? Visszamenjen a Hernád-utcába 
babákkal játszani? 

* 

Ugorjunk egy évet. 
Nyáriék ismét a körúti fodrászteremben 

dolgoznak. Még annyi sem maradt a nagy 
gazdagságból, hogy régi álmukat megvaló-
síthatták volna. A művészi életet adóssá-
gokkal zárták és boldogok voltak, hogy 
némi kínlódások után visszajutottak rçgi 
helyükre, a saját, önálló fodrász- és mani-
kürteremről álmodni sem lehetett. 

Pedig azt a százezier koronát milyen 
könnyű lett volna félretenni, — akkor. 

Ami elmúlt elmúlt. 
Ne is beszéljünk róla. 

Vége. 

SZŐRMSKABÁTOK 
ÉS G A R N I T Ú R Á K 

nagy választékban 
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Külföldi aiirakeióU 
pesti varielén 

Nagyon-nagyon régen, még a háború 
előtt, ha végigmentünk az utcán, a falon 
viritó plakátokról csupa nyelytörő idegen 
név virított a szemünkDe: Konstantino Ber-
nard!, Scheffer Sylvester... Freaoli... mep-
annyi külföldi attrakció... csupa vliághirü 
nevezetesség, amely európai kőrútjában 
sohase feledkezett meg Budapestről sem, 
Budapest mindig vezetett a világvárosok 
között művészi tekintetben és nem volt 
Berlinnek, Párisnak vagy Londonnak egy 
nevezetessége, hogy azt rövid1 időn belül 
a pesti közönség is meg ne tapsolta volna. 

De aztán jött .a riáboru. az entente 
gyilkos szándékú bojkottja és annyira meg-
növekedett irántunk a gyűlölet, hogy a 
Lodge, a külföldi artisták szövetsége, meg-
tiltotta tagjainak, hogy Budapestre jöjje-
nek. Ritka lett a külföldi híresség magyar 
fcnüsorban. 

Még most is, hogy elmúlt a háború, nehéz 
idegen artistát szerződtetni, mert egy hő-
napra nem igen jönnek, ha Bécsben nem 
kapnak rögtön előtte vagy utána szerződést. 

Ezt a Fővárosi Orfeum igazgatóságától. 
Keleti és Ribner uraktól tudtuk meg," akik 
elsők voltak és most is vezetnek ábban 
a törekvésben, hogy Pesten a művészek 
idegenforgalmát újra megindítsák. Ä Fő-
városi Orfeum ebben a tekintetben gyö-
nyörű múltra tekinthet vissza, mert az igaz-
gatóság soha semmi áldozatot nem kiméit, 

1 főváros 
legelőkelőbb mulatóhelye! 

2 B M o n 
V A R Y 

Budakeszi négyes 
T á n c o l j á k 

8mp\7 tla. larifa Terrsl 
tzrdlanfl F lludiis J. 

es a többi elsőrendű variété-, 
énekszám es U n c a t t r a b c i ó ! 

• I • 

i i l - t ö l 12 ó r á i g 
f o l y t a t ó l a g o s a n 

t a n c s z a m o k 
f e l l ép te 

l lantokat KOSOS JIIKS mnmUi tori 

csakhogy müsoiát mindig felékesíthesse egy-
egy kitűnő csengésű idegen névvel. 

Rz Orfeum mai műsora is ennek a törek-
vésnek a jegyében készült. Äz öt külföldi 
attrakció horribilis fizetéseket huz és óriási 
összegre rúg a következő szezonra már 
eddig leszerződtetett attrakciók szerződte-
tés i dija. 

Olvasóinknak, mint érdekes intimitást, a 
világhírű artisták jövedelméről, adhatjuk; 
ezeket az összegeket. Első pillanatra min-
denki meghökken arra a gondolatra, hogy 
a mai valutakülönbözetek mellett micsoda 
képet nyújt a kimutatás, amelyben min-
den adat más valutában kellene, hogy sze-
repeljen. Äzonban ez nem így van. ,Äz 
egyhónapi gázsik csak kétféle valutában 
szerepelnek. Koronában és márkában. így 
például az e hónapi szereplésért 
Miss Moran kap 15.000 márkát, 
IElton kap 50.000 koronát, 
Coros kap 8.000 márkát, 
Terras kap 20.000 koronát, 
Hyyppa és Wieslander kap 13.000 márkát. 

Hatalmas summák, de a télre szóló szer-
ződtetések között vannak összegek, ame-
lyek még magasabbra rúgnak. így a Dollay 
<és Paltner komikus kerékpárosok 50.000 
márkát fognak kapni. 

Ä többi szerződtetettnek fizetése tíz- és 
tizenötezer márka, usque korona között in-
gadozik. 

Fölhasználjuk ezt az alkalmat arra, hogy 
olvasóinknak a Fővárosi Orfeum jövő-
hónapi attrakcióit eláruljuk. Jön Dr. Angelo 
porcellánképekkel (15.000 márka fizetéssel), 
Langthry, a Bernard-tnó akrobatái, a 
Tribolosok, Great és Wuth, az európaszerte 
híres amerikai nevezetesség. Még nem biz-
tos, hogy mikor, de okvetlenül jön egy 
!marionett-szinház. 

Téli nevezetesség lesz Clermont és szá-
mos más varieté-híresség, akikről még in-
diszkréció volna többet elárulni. De bizo-
nyos, hogy hónaponkint öt-hat idegen szám 
lesz a műsorban. 

Mert bár a hir, hogy a Fővárosi Or-
feumot Ben Blumenthal megvette, igaznak 
bizonyult, a direkció májusig, ameddig a 
bérlet tart, minden alkalmat felhasznál, 
hogy az eddigi műsorokat felejthetetlenné 
tegye a pesti közönség számára. 

Májusban a Fővárosi Orfeumból, az uj 
igazgatóság tervei szerint, operettszínház 
íesz. De azonnal megnyugtathatjuk olva-
sóinkat, hogy Keleti és Ribner igazgató 
urak nem adják fel eddigi terveiket és 
csakhamar pótolni fogják ezt a hiányt. 

Ä külföldi attrakciók tehát bőséges helyet 
találnak majd Pesten, ahol bemutathatják; 
művészetüket és az utcai plakátokon megint 
megszaporodnak majd azoK az idegen neverf, 
amelyeknek már a hangzása is eszünkbe 
juttatja a keményizmu légtornászokat és 
a bájos zsonglőrnőket. 



I r ta és zenésitet te: Bodrogi Zsigmond, 

ZONGORA 

í . Hajh,Sors úri... 
2. Be s7,á - nom 
3. El - né - zem 

A ko-nyem is ki - csor - dul, Hogy 
El -röp-pent if - ju - sá - gom! El -
Sze-gé-nyen,csók-sze - gé-nyen, Hogy 

multem-lc5 - ke té - pe - get 
lig, a - lig volt az e - nyém 

.szép,mi jó, mi ól - ve - zet! 

í. el - si-rom da-lom 
8.3zállt az â - lom, a 
3. hab-zsol-ják az é -

1. multa ta-vasz vi-ru - iá - sa 
2. minden emlék semmi - vé lett, 
3. né zemsköny iilszempil - lá - mon 

ősz a si - ro-mat meg - ás 
bol-dogság,a vi-dám é 
még-se ké-rem tő-led szá mon; 

mi-e - lőtt men-nék; Lo 
el-mu-l ik a nyár Ss:; 
vi-ga - szom le - lem, Hogy 
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A K I S K A D É T 
Operette három felvonásban. Irta és zenéjét szerzette FARKAS IMRE 

Szinrekerült a Budai Színkörben, a következő szereposztásban : 
Grimmenstein György herceg, 

kadét a 7-es huszároknál Kompóthy Gyula 
A régensherceg Pallós János 
Brummenstein Livia grófnő Lóránt Edit 
A miniszter Abai Gyula 

Az èzredes Dózsa István 
Kelencsey Muki Harasztos Gusztáv 
Marika Abonyi Marien 
Bencsik Mátyás, tisztiszolga Tamás Benő 
Katyi.Marikáék szobalánya Lakatos Ilonka 

Történik : az I. és III. felvonás egy magyar alföldi városkában, a II. felvonás Grimmenstein 
hercegségben, 1900-ban. 

Miniszter: Sok, sok, rettenetes sok. (El 
j. n.i 

Régens: Maradj ! Még azt se tudod, hogy 
kit! Livia hercegnőt. 

György: Rendben van. Mikor? Ma? Hol-
nap? Tegnap?... Nem bánok én semmit, 
csak ital legyen, meg egy kis jó muzsikai-
akkor aztán-rendben van. Minden rendben 
van! (Dúdolva el b. I.) Babám, nagy 
a veszedelem. 

Matyi: Látja, fenséges ur, ezt csinálták 
belőle. Mikor ott laktunk abban a két 
kis szobában, akácvirágos kertben, akkor 
jókedvében nevetett, nem kínjában. És ak-
kor nem volt semmi sem rendben, mert... 
mert... (Pipára gyújt.) 

Régens: Mit csinál? 
'Matyi: Pipázok! Amikor dühös vagyok, 

nincs etiketli, oszt ha még százszor jobban 
kunéroznak is, itt maradok a helyemen: 
Mer' nékem az sehogy sem tetszik, hogy 
minden olyan igen nagyon rendben van. 
Vigyázok az én lelkem kis gazdámra, érti 
ez ur. Most van rendben! (EI b. I.) 

Régens (kapkod! a levegő után): Hap-hap-
liap! No hát ez már mégis csak sok!" (Dühö-
sen M; s alá jár.) 

NEGYEDIK JELENET. 
"Voltak. Livia Pa. h. I 

Livia: Miért esofirozza magát, herceg? 
Régens: Kérem, ez már mégis csak sok. 

Az egyik az orrom alá fújja a füstöt és azt 
bömböli, hogy rendben van. A másik csak 
röhög a legbölcsebb indítványokon és amel-
lett azt is mondja, hogy rendben van. 
Hát mi van itt rendben? Semmi sincs 
rendben ! 

Livia: Csak' a Imi szerelmünk, hercea! 
Régens: Az sincs rendben. Az pláne nincs 

rendben. 
Livia: Hát akkor az sincs rendben. 
Régens: És ezt maga csak ugy nézi? 
Livia: Hát jobban örjilne neki, ha a 

(hajamat tépném és scénákat cs:nálnék? 
Régens: Az Istenért, csak azt ne. Hap-fiap-

hap... Én olyan érzékeny szivü vagyok, 
nincs levegőm, hap-hapíhap! gondoljon a 
hazára a sok izére, — miegymásra, —• 
hap-hap-Jiap ! 

Livia: Mi köze ennek a dolognak a hazá-
hoz? 

Régens: Csak annak van köze. Mert 
önnek férjhez kell mennie öcsémhez, az 
uralkodó princhez. Ez az állam érdeket. 

Livia: És ön... És én? A szivünk? 
Régens: Hap-hap-ihap! 
Livia: Csakugyan? 
Régens: Hiába... velünk nagyobb hatal-

mak rendelkeznek. Csak a gyermekkorunk 
a mienk, később aztán parancsolnak velünk 
más érdekek. 

Livia: A gyerekkorunk, erről álmodunk 
aztán egész életen keresztül... a nyirott 
bokrok között a fehér utakról... fehér és 
kék virágokról... 

Régens: Hap-hap-hap ! 
Livia: Kis játékokról, emléksz/k? Szembe-, 

kötősdi... Meg a künn a bárány, bent a 
farkas. Én voltam a bárány. * 

Régens: Én voltam a farkas! 
Duett: 

Régens: 
Gyere ide tubicám, gyere ide violám, 
Oda künn már vár minket a rét. 
Fuss el innen csibikém, fuss el innen 

szivikém 
S aztán egy csók lesz a tét. 

Livia: 
Nem gilt még a tét, a tét, a tét, a tét, 

a tét, 
Mert ez már valódti 'tét á tát és a szivem 

még nem a tiéd. 
Künn a bárány, benn à farkas, fuss el, 

véd magad. 
Csalfa tündér, csacska bárány, mert 

niég megragad. 
Fuss előle messzire, messze usgye 

vesd el magad, 
Mert az a farkas, az az ordas, az a farkas, 

jaj, még megharap! 
JTánccál el, j. I.) 

ÖTÖDIK JELENET. 
Katyi (j. k.), Lakájok (j. k.) 

Katyi (magyar díszruhában, elfogultan): 
Jó napot agyonazurísten. 

Első laká/ (belép, meglátja Katit): Jertek 

hölgvek arcáról, karjáról végleg kiirtja felelősséggel P o l l á k 
Sarol ta , Andrássy-ut 38. I. „Mirade" hajeltávolítószer szét-
küldése utasítással. Szépségápolás. Szemölcsirtás. Hám-
lasztókurák. Hajfestékek. Szépségápoló és izzadás elleni szerek, 



csak, jertek! Ezt nézzétek meg! (Körül-
veszik Katit. ) 

Katyi: Adjon Isten jó napot!! Ipamnak is, 
napamnak is, meg ennek a sok kappan' 
nak is. 

/. lakáj: Kit keres, bájos hölgy? 
Katyi: De szép szava van az urnák. Csak 

ne volna ilyen fancsali ábrázatja. 
I. lakáj: Kit .keres? 
Katyi: Hogy én kit keresek? Egy dfeli 

szép sihedert. 
Lakájok (egyszerre, ütemre kihúzzák ma-

gukat). 
/. lakáj: Aztán milyen az, akit keres? 

Katyi: Hát... bizon, akit keresek, az nem 
jár ilyen német bugyogóban. Osztán'nem 
is jár ilyen selymesen, mint a macska, 
hanem akkora tarajos sarkantyúja van, hogy 
a nap is elszégyeli magát mellette. 

I. lakáj (gyanakodva): Mi a neve annak 
az embernek? Mi? 

Katyi: Hogy mi a neve? Legszebb neve 
van annak a világon. Ugy hivják, hogy 
Matyi. Matyikám, gyere Ide Matyikám1, 
adj egy csókot Matyikám! pofozzon fel a 
ménkű! (Átmegy a j. o., kerevetre he-
lyezi kosarát.) 

I. lakáj: Hallod, az uj főkomornyikot 
keresi. Aki köpi a markát. 

II. lakáj: Akinek nyikorog a csizmája! 
Lakájok: Fidonc! 
Katyi: Rosszat ne merjetek mond n rula, 

mert velem gyűlik meg a bajotok! 
lakáj: Gyerünk! Micsoda népség jár 

ki meg be a palotába. Szervusz, kis anyám!, 
szervusz! (El, 1—2 j. h„ 3—4. b. h.) 

Katyi (utánuk kiált): Szerbuc neked! Szer-
buc áz apádnak! Szerbuc az anyádnak! 
Hadd fújjam ki magamat! mei' rögtön 
megsimít a lapos guta, még aszondta, hogy 
szerbuc! 

HATODIK JELENET. 
Volt, Régens (j. I.). 

Régens: Jó napot tisztelt mézeskalács-
sziv. Miért van ugy felpaprikázva? 

Katyi (feláll): Még aszondja nekem, hogy 
ikis anyáin szerbuc! Ha én vónék az anyja, 
mán régen elbúj dosiam volna szégyenletem-
ben. (Visszaül, szoknyái meglibbennek. ) 

Régens: Hap-hap-Tiap... So was! 
Katyi: Jaj kérem szépen, be ne tessék 

kapni ! 
Régens: Ne mutassa azt a sok szoknyát, 

mert nincs levegőm! 
Katyi (előre jön): Lehet az úrral okosan 

beszélni? 

Régens: Csak rajta! 
Katyi: Fogja! 
Régens: Mi ez? 
Katyi: Tallér, Máriás tallér, a nagyanyám 

harisnyájábul. 
Régens: Aztán mit óhajt ezért? 
Katyi: Vezessen a Matyihoz. A babám-

hoz. 
~Regens: Ez m5g nem elég, valami jár 

még ezen kivül is, kis tulipiros baba. 
Katyi: Ugyan már mi? 
Régens: Hát ez ni. (Meg akarja ölelni.) 
Katyi: Szálljon le rólam az ur, mert ha 

én levakarom, kilenc felcser se szed! össze. 
Most aztán ajánlom, hogy menjen odébb, 
(A könyökével felé megy.) ne duródjék, 
ne akarjék ítt legyeskedni, mer' ha én 
meglegyintem, elmegy a kedve a szerelem-
tűi... 

Régens: Hap-hap! (Ijedten kihátrál b. h.) 
Katyi: No, ezzel is megvónánk. Furcsa 

ház ez. (Körülnéz.) Szép nagy akol egy 
ökörnek. Csakhogy az a baj, hogy itten 
mindenkit kergetni kell, akit meg hína az 
ember, az nem jön. 

"HETEDIK JELENET. 
Volt, Matyi (b. I.) 

Katyi: Matyi! Matyikám!" 
Matyi: Katyi! Katyikám! (Egymásnak 

akarnak rohanni.) No, ennek most beimpo-
nálok! (Foghegyről.) Jónapot madám, mit 
kivan tőlem? 

Katyi: Madám!? Nem vagyok én bába! 
Hát téged mi az Isten csudája lelt? 
Nem eleget imbolyogtál itt nélkülem, 
így kell fogadni a szerelmetes leányzót? 

Matyi: Nézze kérem, — lesz szives... 
igen? , '» 

Katyi (pityeregve): Matyi, elment a jó 
dögöd, miér vagy olyan hideg hozzám? 

Matyi: Hát nem látja, hogy udvarban 
Vagyunk? 

Katyi: Hát itt udvarban vagyunk? Hát 
ez itt udvar, hát itt a szobában van az 
udvar? Mondja, mind ilyen bolondok a 
főkomondorok? Vagy csak akkor, amikor 
imbolyognak? 

Matyi: A dezsőnéhez jött talán? (Félre.) 
Most beadtam neki! 

Katyi: Ki az a Dezsőr.é? Biztosan azzai 
szoktál itt imbolyogni, azér' acsarkodsz 
ugy rám. Brühühü... Még azt se kérdi, 
hogy mi újság otthon? Hogy hun veszem 
itt magamat? Hogy mi van ebbe a sza-
tyorban, (Kipakolja.) jóféle szárazkolbász, 
meg madárlátta cipó! Ebben a kis mérges 
kulacsban meg otthoni vinkó! (Hosszú rud 
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szárazkolbászt vesz elő, lassan huzza ki, 
Matyi üveges szemmel nézi, Katyi vág. 
belőle, eszik, leül a j. o. pamlagra.) 

Matyi (a kulacsot fogjá): Hogy kotyog! 
Aszonaja, hogy Matyikám, rég láttalak 
Matyikám ! 

Katyi (elkapja): Mondja a fenét! Nem 
való ez a rőkomondornak. Meghalna tőle. 
Meg a... 

Matyi ( nézi, majd kicsordul a nyála ) : Te, 
ne egyél annyit. v\\egterheled a gyomrodat. 

Katyi: Hát legföllebb meghalok. Inkább 
kolbásztuí halok meg, mint a szerelemtül. 
(Huz a kulacsból.) 

Matyi: A fene a gigáját, még kiissza. 
(Leül mellé.) Hát tudod, Katyi, be akartam 
neked imponyálni! De* hát beszaladt a 
madzag. Mert hát te imponyáltál be nekem 
•ezzel a 'kolbásszal. Ekkora szép darab nincs 
az egész birodalomban, mint ez. Mutasd 
csak közelről. (Elveszi, vág belőle, eszik, 
iszik. ) Szárazkolbász, homoki vinkó, meg 
a Kati hupikék szoknyája. Äz áldóját, 
mintha otthon Vónék. 

Katyi: Talán hagynál belőle nékem is. 
(Elkapja, falatoznak.) 

NYOLCADIK JELENET. 
Voltak, György (b. I.) 

Katyi: Jaj, kézit csókolom, tekintetes feje-
delmi úrfi! Jaj, csak hogy láthatom, köny-: 
nyebben halok meg. (Matyi elveszi töle 
a 'kolbászt.) Jaj Istenem, alig látok két 
szemem könyveitül. Jaj, hogy ezt a napot 
megértem. Elveszi a kolbászt.) 

György: Kihez legyen szerencsém? , 
Matyi: Hát nem tetszik ráismerni? For-

dulj meg Katyi. Igy talán rá tetszik trafálni>. 
Tessék idenézni. Igy a legszebb, hátulról. 

Katyi: Jaj leikém, nagyságos kis feje-
delem úrfi, de bánatos az én szegény 
szüv'öm. De mikor hoztam a leveleket, akkor 
im§g is tetszett ölelni. 

Matyi: Igen? Nem kapsz egy falatot sem 
többet! 

György: Leveleket? 
Katyi: No igen, a Marika kisasszonytul. 

Én vagyok a Marikáék Katgija. Tessék 
egy kis szárazkolbász! 

György: Köszönöm. Marika, mit csinál a 
Marika? 

Katyi: Férjhez ment. (Matyi éppen iszik, 
oldalba böki. ) 

Katyi: Vigyázz, mert ha én beléd mászok, 
baj lesz ! 

György: Férjhez ment. (Odább adja a 
kolbászt Katyinak.) 

Katyi: Az ám, férjhez. A Kelencsey fiatal 
úrhoz. 

'György "(söhajtJ:'Hát — actjon néki bol-
dogságot az Úristen ! 

Katyi: El tetszett késni a jó kívánsággal. 
Mer' hát az Úristen nem adott neki sze-
génykének. Olyan boldogtalan az, hogy még. 
Tessék még egy kis kolbász. 

György: Vigasztalni akarsz,engem, Katyi. 
Katyi: Majd meg tetszik látni, hogy 

nem. 
György: Mikor látom én azt meg? Soha-

napján. 
Matyi: Fehérnép, fehérnép! Ne is tessen 

rá gondolni. Inni kell rá egyet. (Kinálja.) 
"Kafyi: Sohanapján? ne tessék mán bo'fon-' 

dozni. Mintha nem tudná, hogy itt van? 
György: Kicsoda? 
Katyi: Hát a Marika! 
Matyi: Le ne tessék ejteni a kulacsot. 

(Elveszi.) 
Katyi: Hát igazán nem tetszett még 

látni? 
György: Ne kinozz, Katyi... mi van vele, 

beszélj ? 
Katyi: Hát a dolog ugy történt... hogy 

nagy vót a lakzi... vót ott még malactokány 
is... nagy Isten.., olyan ropogós vót, hogy 
csuda. 

Matyi: Beszélj mán, mer' én ropogtat-
lak meg. 

Katyi: De a Marika naccsága olyan szo-
morú volt. olyan hervatag, mint az őszi-
rózsa. 

Matyi: Ez aztán fájinul tud beszélni. 
Katyi: A cigány meg húzta, mindig azt 

húzta, hogy a Csap-utcán véges, véges 
végig... Aztán a Marika meg dúdolta, csak 
azt dúdolta... 

Matyi: Ti is azt bőgtétek odiahaza? 
György: Csöndl 
Matyi: Mer' hát mi is azt bőgtük. 
György: Nos?... nos? 
Katyi: Egyszer csak nagyot néz a nász-

népe. nincs sehol a menyasszony.., Le-, 
ífobta a fátyolt, meg azt a sok fehér hum-
mit... aztán kiszökött a vonathoz, elutazott, 
senki se tudja merre. 

György: Senki? 
Katyi: Csak én! Mer nekem aszoriHta, 

ha eltűnök, csak Grimicsek várába megyek 
meghalni. (Bőg.) Jaj, de nagyon nehéz a 
szüvőm. 

Matyi (elérzékenyülten): Ne bőgj, mert 
kupán billentelek. 

György: Hamar... mindent, ami szép... 
a fehér termeket kinyitni... orgonavirágokkal 
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dSsziteni mindent.,, hát van még öröm! 
vân még boldogság a világon. (El, j. b.) 

Matyi: Gangos Katyi naccsága, szivem 
hölgye, szeretlek a kolbászodért, meg a 
vinkóért, de legjobban kedves mivoltodért. 
Mer' hogy felvidítottad az én kis gazdámat. 
Äkkor jó az élet, ha zavarodik, ez meg 
itt megvan. Mer' tud meg, sokat beszél 
az ember, meg sokat okoskodik, félre is 
néz, félre is lép, de szeretni csak egyet 
szeret. 

Katyi: Pedig a nóta is azt mondja: 
-Még aszondja a retek, hogy én hármat, 
,légyét szeretek.« 

Matyi: De felel is rá a nóta, hazudik 
abban a retek, mer én csak egyet szeretek. 

Duett: 
(Katyi, Matyi előzenére egy-egy széket 

hoznak előre és leülnek.) 
Matyi: 

Szerda után csütörtök, itt maradtok, ha 
jöttök, 

Ha jöttök lesztek, lia hoztok esztek. 
Katyi: 

Jöttök lesztek, hoztok esztek, 
flmig meg nem melegesztek. 
Hát nem azt mondja a retek. 

Matyi: 
(Ä retek, a retek, a retek.) 

Katyi: 
Hogy én most egyet, kettőt, hármat, 

négyet szeretek! 
Matyi: 

Szeretek, szeretek, szeretek. 
Katvi: 

Hazudik abban a retek, 
Matyi: 

Ä retek, a retek,, a retek! 
Katvi: 

Mert én csak egyet, egyet, egyet, egyet 
szeretek ! 

Matji: 
(Szeretek. ) De ezt az egyet oszt ugy 

szeretem, 
(Hogy meg is ölelem.) 
Együtt: Egy-kettőre ölbe kapom, ha ha-

ragszom, meg is csapom. Minálunk ez a 
zerelem. (Tánccal el, j. I.) 

II. ' vers. 
Katyi: 

Sárga dinnye, lopótök, 
Itt maradtok, ha... 

(Ä többi szöveg, mint I. versi ) 
(I. és II. vers között, közzenére visszateszik 

a székeket.) 
KILENCEDIK JELENET. 

Marika (j. h. ) 
Marika: Talán megláthatom... ah, ugy 

dobog a szivem, ugy mint akkor először, 
csakhogy akkor kis szobába osontam és 
az ablakom alatt akkor éjjel a nótámat 
'húzta a cigány... és a kert tele volt orgona-
virággal és egy huszárkadétot vártam, nem 
pedig egy fejedelmet! Egyszer, csak egy-
szer akarom még látni. , 

TIZEDIK JELENET. 
Volt, Matyi (j. I.) 

Matyi (belép, kezében egy csokor or-
gona): Kezét csókolom, Marika kisasszony! 

Marika (örvendve): Matyi, maga az? 
Mondja, hát nincsen meglepve, hogy itt 
lát? 

Matyi: Én vagyok. De nem az itt a 
fontos. Ezzel vártuk ni. 

Marika (örömmel): Orgonák?! 
Matyi: Tudtuk mi azt, hogy befut ide a 

kisasszony. Vártuk ! 
Mdrika: Honnan 1 tudták? 
Matyi: Ne tessen ugy rikoltozni... itt 

a falnak is füle van. (El k.) 
Marika: Lám, orgonavirág már van. (Ki-

vül b. I. halk cigányzene, »a Csap-utcán 
véges stb. ) Mi ez, álom? Szép, gyönyörű-
séges álom... 

TIZENEGYEDIK J ÉLÉN ÉT. 
Volt, György (b. I.) 

Marika (szinte repül feléje): György.;, 
édes, drága, (Észreveszi magát.) Bocsánat, 
fenséges ur! 

György: Marika, ne igy, tudja, hogy 
ez nékem komolyan rosszul esik. 

Marika: Hát nincs meglepve, hogy itt 
lát. 

György: Vártam! Nem látja, itt minden 
a régi. Orgona virit, az öreg nótát muzsik 
kálják és Grimmenstein György itt áll 
maga élőit. 

Marika: Igen, mindez nagyon szép, azért 
•mégis csak álom, kis játék," ami lehet, hogy 
magának örömet okoz, de az én szivem; 
már agyon van zaklatva, nékem mindez 
csak fáj! 



György: Hát nem emlékszik szivesen a 
múltra? 

Marika: Hisz épp az a baj, hogy nagyon 
szivesen emlékezem. És nem lehet, nem 
szabad emlékezni... 

Duett: 
Ädja csak a kezét drága, adja ugy, mint 

egykoron, 
Mint azon a szines_ illatos, harmatos 

alkonyon. 
Marika: 

A szivem már nem a régi, 
Lehanyatlik a kezem, 
Hogy mi történt, akkor, a nyári 

alkonijatkor, 
.Már nem is emlékezem. 
Csak mégegyszer visszajönne az a 

boldog, békés nyár, 
nyár," nyár. 

Visszajönne aa a drága emlék, sose 
lennék csapodár." 

Esti séták, margaréták, egy sóhaj s az 
messze száll, száll, száll. 

Äblak alatt szerenád, a kis kertben 
rezedák, 

Elszállt mindörökre már. 
Játék, mint az I. felvonásban, végül hosszú 

csók, amig Katyi meg nem unja.) 
TIZENKETTEDIK JELENET. 

Voltak, Katyi, majd Matyi 
Katyi: Kezétcsókolom ! 
Marika: Katyi, hát te is itt vagy? 
Katyi: Utána jöttem a lelkem naccságám-

nak. Tessenek máshová osonni. Azt üzeni 
a Matyi, hogy zsindely van a tetőn, jön 
a régens és vagy hogy a mennykübe hijják 
azt a szélkergetőt. 

Marika: Jaj, Istenem! 
György: Parancsoljon — erre a fehér 

termekbe (j. II.). 
Marika: De én már megyek is, elbúcsúzok 

magától. 
György: Csak még egy kics/t, ne. 
Katyi: Most tartottak a javánál, láttam. 

György: Még valamit akarok mondani ma-
gának. 

Marika: Én is magának! 
György: Viszontlátásra, édes, drága! 
Marika: Viszontlátásra. (El j. II.) 
Matyi: Tessen eltűnni, itt van már a 

regencs, nagyon szimatol. (György el b. I. ) 
Matyi: Mégis csak beimponyáltam neki! 

olyasmi történik veled, hogy még öreg Kata 
•néni korodban sem tudsz egyébről be-
szélni. ' I 

Katyi: Jézuskám, mi az? 
Matyi: Na, ne ijedj meg. Csak annyi, 

hogy be foglak mutatni egy régencs herceg-
nek, meg az ü hercegi rokonnőjének. 

Katyi: Jaj! (Leül.) ' 
Katyi: Mégis csak beimponyáltam' neki! 
Katyi: Osztán mit kell csinálni? 
Matyi: Semmit. Csak bámulsz rájuk, mint 

a birka az uj kapura. Ezt már ük ügön 
megszokták. Osztán ha kezet nyújtanak, 
így kapálsz a hátulsó lábaddal. (Mutatja.) 

Katyi: Mi a fenének? 
Matyi: Ugy parancsolja az etiketli. 
Katyi: így jó lesz? 
Matyi: Valahogy ugy, egye meg a íene. 

Csitt, jönnek! 

TIZENHARMADIK JELENET. 
Voltak, Régens, Livia (b. h. ) 

Katyi: Gyü, itt van az én levelibékám! 
Matyi: Fenséges régencs herceg, bemu-

tatom a menyasszonyomat, a szeretőmet, 
a második anyámat — Gangos Katyit! 

Katyi: Kézit csókolom ! 
Régens: Jónapot! 
Livia: Charmant! 
Matyi: Hallod, azt mondja, hogy sár-

mány vagy! (Katyi pukedlizik,) Hagyd 
abba, azt a nem jó mindenit. (Lefogja.) 

Régens: Milyen érdekesek a nép egy-
szerű gyermekei, ugy-e, hercegnő. És mi-
lyen tarka! 

Katyi: Instállok szépen bocsánatot, hogy 
az előbb majd belementem könyökkel a 
tekintetes íégens urba; ha én tudom, hogy 
kicsoda, akkor csak ugy szelíden kurgat-
tam volna el magamtól. 

Régens: Semmi, semmi. Mondja kérem, 
hogy tetszik itt magának? 

Katyi: Köszönöm szépen, láttam már szeb-
bet is. 

Matyi: A tapéntat — a vele jött a 
satyorba. 

Livia: Aztán mi az, ami nem tetszik 
nálunk? 

Katyi: Hát — az itt a baj, instálom 
szépen — hogy nincsenek huszárok! 

Livia: Huszárok? t 
Katyi: Há persze. Affélék, mint milyen 

<a kis kadét fejedelem volt, meg ez itt la! 
Amikor még nem volt főkomondor. Nyalka 
huszár csákósan, mentében, rámás csizmá-
ban.;.. nein pedig ilyen szalagos topán-
ban, német bugyogóban. 
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Régens: Szóval, a hadseregünk ellen van 
kifogása? 

Katyi: Nem láttam én itt katonát, csak 
katonabandát. Ugy ütik-verik a nagydobot, 
mintha attól szaladna mieg az ellenség! 

Régens: Persze, a nagydob, a mi csa-
ládi hangszerünk. 
(Élőzenére Régens b. III., Matyi j. 111-ról 
nagydobot hoznak, a nyakukba akasztják.) 

Quartett 
Régens: 

Ünnepi nótán pezsdül a vér, 
Lelkesíti az ifjat meg az aggot. 

Katyi: 
S ujjong az utca, tér, 

Li via: 
Diszőiségünk ha hazatér, 
Szerte az utakon megszólal a nagydoû! 

Matyi: 
S ez mindeh pénzt megér. 

Li via: 
Lelkesíti az ifjat, meg az aggot. 

Katyi, Matyi: 
Äz ifjat, meg az aggot! 

Régens: 
Ha mecjszólal a nagydob, 

Mind: 
Tram-ia-ta-tam. 

(Folytatjuk) 
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Budapest, IV. , Apponyl- tér 1. szám 

Ujdivatu női kalapok szalonja Mcl costumeok, 
£s"Tr3ncïâ divat szerint: fűző- és melltartó különlegee-
ségek uj találmányú, erősséget eltüntető, szabással jutá-
nyosán készülnek SZLOVÁKNÉ-nál, VIII, Mátyás-tér 4. 

V. emelet l. Lift. 
Restaurant P O S C H - éttereid 
VIII., JÓZSEF-KÖRUT 3. KNemzeti Színházzal szemben) 
Színház után friss meleg vacsora. Müvészektalálkozohelj e 

TELEFON: jÓZSEF 73-66. 

B. DONÁTH ELZA hazatért hosszabb külföldi útjáról 
eredeti párisi és bécsi kjlapmodellekkel. Árai valóban 

mérsékeltek. VI., Felsóerdősor 3. I. emelei. 
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VII., Dohány-utca 39. 
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LAKASTAKARITÁST 
POLOSKAIRTÂST garanciával 
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SIE BURGER ES TA RS A 
Telefon 34-04 ÍV., Kigyó-tér 1. 

O S T Ö I D E kávéházban 
teljesen uj műsorral énekel és muzsikál. Meleg vacsora. 

V A R J A S 
B J lámpaernyő készítést tan it fővárosi 
W tanítónő. Krisztina-körut 8. III. em. 39. 
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HALLÓ, MI ÚJSÁG? 
WISTER ERZSIKET, Wist er Ernő, a 

Vígszínház kiváló és közkedvelt gazdasági 
főnökének leányát, nőül vette. Vágó István 
György, a Kereskedelmi Csarnok titkára. 
Rz esküvőn ugy szinházi, mint kereskedelmi 
körökből sokan gratuláltak a házaspárnak. 

SOMOGYI ÄDRIENNE, a kiváló zongora-
művésznő és operaéneikesnö • zeneiskolájá-
ban (Felsőerdősor-utca 12.) a beiratások 
zongora, hegedű, ének és a többi mellék-
tanszakokra naponta 10—6-ig folynak. 

ERDÉLYI G£ZÄ dr. tánctanitásra és 
szinpadi operettkiképzésre még egypár 
privát tanítványt elvállal. Jelentkezni lehet: 
Dob-utca 21. I.. 9. szám alatt. 

SOMOGYi MÓR zongoraművész zenekon: 
zervatóiiumában a be'rások zongo_a. hegedű, 
ének és az elméleti tanszakokra napontsa 
9—6-ig eszközölhetők az intézet helyiségei-
ben, Erzsébet-körut 44. szám alatt. Äz ének-
tanszakokon teljes opera- és operettkiképzés 
is nyerhető. 

KRÚDY GYULÄ lapjának, a Szigeti sé-
ta k-nak immár az ötödik száma jelent meg 
Rz ötödik szám éppen olyan változatos, 
mint a többiek írtak e számba József 
királyi herceg, a hetvenkétéves Kiss Jó-
zsef, Szép Ernő, Krúdy Gyula. Sok kép 
(és mulattató szöveg. Ä lap kiadóhivatala 
és szerkesztősége a Szent Margitszigeten 
Van. 

ÂDMIRÂL-ÉTTEREM. Ily néven nyílt 
meg a napokban a Belváros szivében, a 
Kossuth Lajos-utca tőszomszédságában, egy 
valóban finom és intim vacsorázó hely. 
Älig egy hete, hogy kinyitotta kapuit: de 
azok a konesszőrök, akik Pest megkopott 

és elromlott éjszakai életében a régi szines 
hangulatokat szeretik, máris tömegesen kere-
sik fel. Äz Ízléses elegánciával berendezett 
terem asztalainál esténként ott láthatni a 
kaszinók mágnásait, a lipótvárosi urakat és 
az előkelő társadalom minden rétegének 
képviselőit, akik élvezik a választékosan 
finom konyhát, a szakavatottan megválo-
gatott Ízletes italokat és hallgatják a 
Radulescu-triőnak ès Ritternek, Berkes "hires 
csellistájának pompás muzsikáját. Äz étkező-
ben valamennyi bar-ital is kapható, ame-
lyeket egy Iegelsőrendü mikszter kever, a 
legnagyobb hozzáértéssel. Ä művészvilágból 
is számos hölgy és ur válik állandó látogató-
jává énnek az igazán világvárosias, pompás 
helyiségnek, amelynek vezetésében két 
ismert nevű táncosnő: Baranyai Manci és 
Divó Ännie osztozkodnak. 

RZ ER ÉNYI—ROSSI ROSINÄ MÄGÄN-
ÊNEKISKOLÂ a tanítást már megkezdte. 
Jelentkezések Erzsébet-körut 40—42., d. e. 
10-től 17-ig. Telefon: J. 106—96. 

SZANTO ENDRE, a Szántó Arpád-cég 
volt beltagja és Szenes Mór, az Elkán 
Gyula-cég volt üzletvezetője, Szántó és 
Szenes-cég alatt a Kecskeméti-utca 9. sz. 
'alatt uri és női divatüzletet nyitottak. 

Ä BESZÉDMUVÉSZETI Szinészképző Is-
kolába (Déry-utca 8., I. 4.) beiratkozni 
naponta délután 3—5-ig lehet. 

MIT MOND Ä KÜLFÖLD? Vannak igaz-
ságok, melyeket inem lehet elhomályosítani. 
Ilyen például a világhírű magyar hang-
szeripar neve és. becsülete, melyet semmi 
ellenséges gáncsvetés nem tudott meg-
ingatni. Sternberg királyi udVari hangszer-
gyár betekintést nyújtott nekünk külföldi 
vevőinek leveleibe, melyek áradoznak a 
magyar hangszerek dicséretétől. 

SAPHIR mester 
TÁNCMŰVÉSZETI KÉPZŐJE 

Telefon 174-26. Teréz-korut 1/b. 

Brilliánsokat, gyöngyöket, régiségeket 
mindenkinél d rágábban v e » 

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

P a u l v o n B o l l y s Ä r n , k M 

' szeptember l-től naponta az ARÉNA-KAVÉHAZBAN 
l n a n g v - e r s e n y e a ! 

Aréna-ut és Damjanloh-utca sarok, 
ízletes meleg konyha, pontos kiszolgálás. 

I 
Legszebb Legjobb Legolcsóbb 

LAN fi 1 1 1 LAN 1 I I I LAN 
kárpítosáru,vas és r é z b u t o r g y á r a 

Szőnyeg, pokróc, függöny 
ágy- és asztalterítőn, gyermekkocsik, nyugszékek. 
leányszoha, előszoba, előszoba- és kertibutorok, 

ernyők és sátrak minden kivitelben kaphatók 

G I C H N E M J Á I i O S 
Budapest, V I I . , Erzsébet>körut 20 
Nagy katalógust 20 korona ellenében postán küldök 

l ^ X G Y Á B S S ^ ^ g ó g i i i 

4424 Woodland five ZEIGER F E R E N C 
m a g y a r k á v é h á z é s v e n d é g l ő Amerika Cleveland 0. 
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Szerleesssiői tí&eneteK 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosítást 
öt színházi vonatkozású kérdésre. Kézira-
tokat, rajzokat nem adunk vissza és azok 

megőrzésére nem vállalkozunk.) 
»Előadás után«. Bármennyire is számit 

rá, nem kap lesújtó kritikát. A vers nagyon 
ügyes, ha egyelőre nem is üti még meg a mi 
mértékünket. Küldjön csak be bátran többet, 
hogy válogathassunk. — Aranyember Pon-
tosan nem tudunk felelni minden kérdésére, 
mert az illető művész nincs most Pesten, — 
külföldön filmezik — tehát 1. Nem tudjuk 
pontosan a dátumot, ha F. E. hazajön, meg-
kérdezzük és megüzenjük önnek. 2. Piller 
Manci. 3. Nem volt soha, most sem az. 4. 
Két éve. 5. Nem. — öus i és Nusi. 1. Pes-
ten van, még a szezoban lesz film, melynek 
ő a főszereplője. 2. Pontos cimét nem tudjuk. 
Nőtlen. — Kíváncsi Faun. A dolog igen 
egyszerű. Azok nem az ő gyermekei. Özvegy-
asszonyt vett el feleségül. — B. M„ Szom« 
batbely. 1. 1897 február 22. 2. Feleség. 3. 

Halmos Géza. 4. Miniszteri tisztviselő. 5. 1919 
julius 27, Debrecenben. — Erzsike, Sopron. 
Előfizetése október 31-én jár le. — K. fl. 
Nagyon kedves, de helyszűke miatt, — saj-
nálatunkra — nem tudjuk közölni. — S . b ö n 
Erzsi. 34 éves. — »fl VIiI«ik osztály«. 
Még mindig ugy van, hogy azzal fognak 
nyitni. — Jäckel S 1. Nagymező-utca 36, 
ad. 2. Nagykorona-utca 16. ad. 3. A Newyork 
kávéházban, adnak. 4. Rákóczi-ut 28. ad. 5. 
Elvből. — Griffith Névsort nem tudunk adni. 
Griffith Newyorkban lakik, amerikai állam-
polgár. — Febér Julia 1. Lesz. 2. Ő lesz az 
első, aki a „Sz. É." autogrammdélelőttjén 
autogrammot ad. 3. és 4. Igen. 

LaRásí József 126—38 
József 116-55 

íalcarU 

Közvetít, 
f e s t , 

Irt, 
THtric&st&in. 

TJin/TRIN VIII., Ilál£ÓC3i-ut63 
Budapest legkellemesebb 
táncpalolúfa 

í r ó g é p e k v é t e l a, e l a d á s a , szakszerű 
javítóműhely 

ÉDES és DECSY 
Baí iapesS; Äkäcfa-iatca 9 . s z á m 

Telelő:.' ivás: József 105—72 
l/l PO CCDCWÍ , _ t a n á r iparművészeti mû-
(V100 r c . n t . l i u terme és miihelyiskolája 
IV., Türr István-utca 9. sz. (Kristőf-tér sarok 
Ötvösművészeti tárgyak, gyűrűk, brossok, szobrok, lámpák 

klr. udvar! szállító divatárufláZtí 
Budapest, Kossuth Lajos-utca 9 

K & M T 0 R ÉS SÈLEMEH " « « - » t o H " 
VII., Erxsébdt-köi -us S6. 1/4. 

N Y Á R - U T C A 7 . 
Szeptember közepén teljesen 

átalakítva megnyílik 

H ö l g y e k f i g y e l m é b e ! ^ « ä 
jutányosabban készít vagy javít a legdivatosabb mintára 
valamint hozott anyagból is Btedermmn Hugó 
bördiszműáru készitő és börőndös, VII., István-.ut 32. 

az udvarban, a Csikágó-mozgóval szemben. 
Vidéki megrendelést a legpontosabban eszközöl. 

Mindenkinél olcsóbb a 

GLŰCK ÁRUHÁZ 
Budapest, V I I . , Király-utca 33. 

férfi és női szövetekben és selymekben 

H a r i s n y á i t , K e z t y U t é s s p o r t r u h á z a t i c l k i t e h n a M i U z a 
G U T T M A N N B É L A , B U D A P E S T , »V. , K O R Q N A H E R C E G - U T C A 6 . 

Olcsóbb Ig ti a ßan&s&er î 

Z e n e - p a f o M / á f t a n 

Máteöcji-ui 6 0 . s j . 
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Sssln&áxi reftvëny 

Megfejtési határidő 1921. október 6. 
A megfejtést lapunk 1921. évi 43. számá-

ban közöljük. 
A Színházi Élet 1921. 36. számában közölt 

rejtvény megfejtése : „Csepűrágó". 

A megfejtők között a következő dijakat 
sorsoljuk ki : 

I- dij : Törzs Jenő autogrammos fényképe. 
II. dij : Egy doboz „Floris" csokoládé-bon-

bon. 
III. dij : Egy üveg Eau de Cologne .Fée" 

Wittek. 
Helyesen fejtették meg 1904-en. 
Az első dijat Rein Mihályné (Tápióbicske), 

a második dijat Beum Valéria (Budapest, 
V., Erzsébet-tér 4. III. 14.), a harmadik dijat 
Petráss Lajos (Budapest, VIII., Pál-utca 4 
I. 6.) nyerték meg. 

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

Igazgató: KIRÁLY JENŐ 

HARIfNYAJAVITÓ 
Kötés. Szemfelszedés. Fehérnemüjavitás 

BÁLVÁNY-UTCA 16. , AZ UDVARBftN 

f A S I N O DE PARS lat * V S . , R f á V A I - U T C A 1 8 
Blüett és operett, elsőrendű ének-
és táncattrakciók. Kezdete fél 9-kor 

GRÓF K INSKYNÉ 

PALMAY ILKA 
szinésziskolájában 

a beSratások 
mär megkezdődtek 

IV., HAVAS-UTCA 2., I I . 12. 
TELEFON : JÓZSEF 54-67 
DÉLUTÁN 3 - tó l 6 ÓRÁIG 

A Belváros legintimebb vacsorázó helye az 

ADMIRAL ÉTTEREM 
KOSSUTH LAJOS-U. MELLETT 
fó AGYAR-UTCA 5 . SZ, 

Esténkint a Radulescu-trió és Ritter Berkes hires 
csellistája, játszar . 

C FŐVÁROSI é 

I ä k O ' 
VÁROSLIGET 

Telefon-szám: 55-53 

Naponta t j t e 7 órakor, minden 
csütörtök, szombat, vasár- és 

ünnepnap d. u.,fél 4 órakor 

N A G Y E L Ő A D Á S 
Előadás után villamosközlekedés 
Jegyek a „Színházi Élet" bolt-

jában is kaphatók 

RÉMI NAGYKÁVÉHÁZÉTTERME 
B U D A P E S T , VIII . , J Ó Z S E F - K Ö R U T 4 . S Z . 

ÚJONNAN ÁTALAKÍTVA 
Minden este 9 órakor kabaréestélyek és táncattrakoiók 
Családi műsor. Kitűnő meleg konyha. Színházi 

vacsorák. Pontos kiszolgálás. Szolid árak. 

F L O R I S - B O N B O N 
Párisi utambol hazatérve 

N e u m a n n B e r t a 
Budapest, IV., Dorottya-utca 3. sz. 

lesulabb modeillslmeff, 
valamint ú j o n n a n b e v e z e t e t t 

szőrme Cappe- és köpenyegeimet 
t. vevőim különös figyelmébe ajánlom 

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








