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Dezséri Gyula 
Irta: HARSÁNYI ZSOLT 

Vitatkozom sajátmagam húszéves ko-
rával. Akkor heves és kategorikus világ-
nézetben könyörtelenül megtagadtam a 
szinmüvészetet. A húszéves rajongó a 
márványasztalra csap és azt mondja: 
az ieazi művész az alkotó költő, aki a 
közönséghez szól a szinpad forró szó-
székéről, — hogyan fogadjam el mű-
vésznek a szócsövet? A szinész dolga 
a közvetítés, szerény levélhordó ő a 
szent pillanatok postáján a teremtő Író-
tól a címzett közönségig, semmi egyéb. 

Nagy küzdelem kezdődik olyankor, 
mikor azt a tételt, amit az ember gon-
dolkodása fiatal gőgjében sajátmagának 
felállított, kívülről ingatni kezdi az élet. 
Bennem ezt a küzdelmet Dezséri Gyula 
kavarta fel, Ültem a kolozsvári szinház 
nézőterén, az állandó zsöllyén, a szín-
házi orvos háta megelt, a színpadon va-
lami csacsi operettet játszottak, a néző-
téren a piros bársony és az aranyozás 
és a hullámzó zene és az odaadás ke-
vert, színházi homályában arcok rémlet-
tek, fent a sarokpáholyban Esterházy 
László szakálla, másutt a beránduló 
dévai főispán, Bornemissza Lipót testes 
termete, mellettem egy izglamasan figyelő 
ifjú : Incze Sándor, jobbról a páholy 
mélyén Janovics Jenő igazgaló és a da-
rabban a primadonna a lámpák és mu-
zsika és dicsőség és szépség fényétől 
övezett Berky Lili és a szinész: Dezséri 
Gyula. 0 , hová lett a tavalyi hó: Es-
terházynak ma mozija van Pesten, Ja-
novicsról alig hallani hírt, Bornemissza 
báró itt fenn igazgatósági tagja a Re-
naissance részvénytérsaságnak, Berky 
Lili ezen a színpadon nagy és beérke-
zett színésznő, én pedig az Incze lap-
jába irom, hogy Dezséri Gyulát figyel-

vén akkor a hajdani pillanatokban, meg-
rendült bennem a szigorú tétel : olykor 
meghökkentem egy mozdulatára, egy 
hangjára, vájjon lehel-e, hogy igazam 
van és hogy nem művészet, ami ennyire 
összemarkol engem az öiök emberivel? 

Ma már tudom. Már megtanultam a 
szír házht é s ismerem a színészet gyö-
nyörű tragikumát, mely szerint a szín-
padi költőnek egyenrangú művészetre 
van szüksége a közölhetőséghez és hogy 
a jó szinész van akkora művész, mint 
akinek mondanivalóját alakítja, de mi-
vel saját emberi leién át alkot, művé-
szete meshal a mag« emberi létével 
együtt. A színpad művészetéhez három 
egvenlő rangú lélek kell : a teremtőé, 
aki a költő, a tolmácsolóé, aki a szinész, 
és a megértőé, aki a közönség. A költő 
örökké él, mert a betű halhatatlan. A 
közönség örökké él, mert folyton-folyton 
folytatja sajátmagát és halhatatlan. A 
színművészet azonban halandó, mert 
művészete eszközéül a halandó testet 
választotta Nem a tollát, nem a zongo-
ráját, nem az olajteslékes ecsetjét viszi 
a küzdelembe, nem könyvet, nem kottát, 
nem képet ad magéból, hanem hus-vér 
idegrendszerét, lelkestül testestül saját-
magát. Csodálatraméltó és megdöbbentő 
áldozat a színészé, aki nem kisebb em-
berábrázoló, mint a drámai köllő, tehát 
nem kisebb művész, de minden este 
külön meghal, mikor teljes és valóságos 
énjét odadobja a köllő közlési vágyá-
nak és a közönség megértési vágyónak 
két könyörtelen malomköve közé, hogy 
ezek művészetének önállóságét véres 
halállá morzsolják. 

Mindez hosszú dolog, ne most beszél-
jünk róla. A lényeg az, hogy a szinész 
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fájdalmas művészete egy alakítással 
csak eg>ellen hullámot vet, de ez a 
halandó hullám éppen ugy felcsap az 
örök szépség egébe mint a többi mű-
vészetek örök tengere. És ha Dosto-
jevskij, Beethoven és Rembrandt életen 
és halálon tul való nagy pillanatokba 
tudja ragadni a szivedet, akkor a szí-
nész is tudja. Ezt Dezséri Gyulán tanul-
tam meg. Nagy művész ő. Az emberek, 
akiket sejátmagából, énjének hallatlan 
gazdagságából hoz elé és «lkot élővé, 
olyanok, mint amelyeket csak a terem-
tés tud teremteni: az isten vagya művész. 
(Most jut eszembe, hogy voltaképpen 
minden művész színésznek szómit: az 
isteni gondolatot alakítja a száméra ki-
osztott szerepben az emberiség számára. 
Negyon kétem, szíveskedjenek ezen ko-
molyan elgondolkozni) Ahogy ő a szín-
padra lép és elénk ad egy alakot, az 
egy külön ember. Ha ő egy szerepet el-
játszik, az nem jelent kevesebbet, mint-
hogy a világ egy uj emberrel lelt gazda-
gabb. Az ő alakítása külön élőlény, 
akinek külön élete van, járása, moz-
gása hangja, gesztusa, természete, esze-
járása. És ha másnap más szerepet ját-

„Amikor az asszony ur a háznál" 

Dezséri Gyula, Vágóné Margit 
Renaissance : „A tót leány" 

(Labori felv.) 

semmiben nem azonos külön élőlény, 
m á s idegrendszerrel, más külsővel, más 
testi és lelki habitussal, akinek millió 
apró élet-megnyilvánulása a jajgatástól 
kezdve a szemhunyoritásig teljesen kü-
lönbözik az előzőtől. A szédilően nagy 
és isteni dolog, ami a művészetben 
megragad, az az élet igazságának viha-
ros ereje. Ahogy Dezséri Gyula teremti 
és mindig teremti az élő és különböző 
emberek tengernyi sorát, az közös csoda 
a teremtés csodájával. Mindez ösztö-
nös és intuitív nála. Azt, hogy „igy", 
tökéletesen tudja. Azt, hogy „miért", 
talán sohasem kérdezte magától. A tech-
nikája korlátlan: impozánsan fejedelmi 
és elegáns éppen ugy tud lenni, mint 
irgalmatlanul nyomorult, állati és ron-
gyos. 

Hiába magyarázza nekem akárki 
egyik vagy másik színészről, hogy a 
„nem alakító" színészek fajtájához tar-
tozik, akik m'ndig saját egyéniségüket 
adják, de azért nagy művészek, mert 
egyéniségük nagy. Ez a magyarázat 
szegénységet takargat. A színész annál 
nagyobb, mennél többféle ember van 
meg benne a harag és öröm minden 
változatéval éppen ugy, mint a sánti-
kálás, fejrázás, gesztus-megszokás száz-
ezerféle külsőségével együtt. Aki a belső 
embert és külső embert egyaránt elénk 
tudja adni, az nagyobb színész, 
mint aki inkább „alakit", vagy inkább 
„saját egyéniség". Dezséri Gyu'a ember-
ábrázolásai lelki mélységekben és vir-
tuóz módon megmutatott külsőségekben 
egyaránt tökéletesek És egy külön érte-
kezést érne meg elmondani, mennyire 
magyarok. 

Dezséri Gyulát hosszú idők leggazda-
gabb lelkű színművészének tartom, ő a 
magyar színészet Balzacja. 

Népszínmű 
fl színpadon ott a paraszt, 
azt látom, kérem, 
de mikor lesz szerencsénk üdvözölni ót 
a nézőtéren ? 

SZENES EMBER 

Jön a színházi törvény 
Uj szigorú szimbázi törvényt 
készít elő az állam . . . 
Hogy attól nem lesznek jobb darabok, 
azt le lehet fogadni nálam. 

SZENES EMBER 
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A nagy népszinmüveraengésben a győze-
lemre pályázók közé beállt a főváros legif-
jabb színháza, a Renaissance is. Előadták a 
„Tót leány"-t, AImási Balogh Tihamér és 
Serli Lajos népszínmű vét, amelyet évtizedek-
kel ezelőtt játszottak a Népszínházban, a 
címszerepben természetesen Blaha Lujzával. 
Eddig három népszínművet újítottak fel a 
pesti színházak, A piros bugyellárist, A falu 
rosszát és A tót leányt, mind a háromnak 
első sikere Blaha Lujza nevéhez fűződik, 
aki most is ott ült a premieren a színház 
felvirágozott páholyában. A Renaissance 
színház színészei büszkék lehetnek erre az 
előadásra, valamennyien magukkal hozták 
a népszinmüjétszás művészetét, a vidéken 
eltöltött évekből- A Színház alaposan kilett 
magáért, minden szerep megtalálta a leg-
megfelelőbb színészt és a darabot is igen 
szerencsésen választotta meg. 

A tót leány cselekménye kedves töriénet, 
romantikus és tréfás részielekben egyaránt 
bővelkedik. Berky Lili, aki Blaha Lujza örö-
két vette át, pompás színészi kvalitásait ér-
vényesítette, igazi népszínmű-primadonna 
volt, táncai, jáléka, gyönyörű nótái megta-
lálták az utat a szivekhez és sikerhez. Part-
nere, Gázon Gyula, a falu természetes, be-
csületes sihederét játszotta, megkapó közvet-
lenséggel. Gyönyörűen énekelt, egész játé-
kát bensőség, melegség, sziv jellemezte. A 
fiatal pár mellett az öreg pár, Dezséri G>ula 
és Vágóné Margit aranyos derűvel sugároz-
ták az előadást. Pataki Ferenc eredeti színek-
kel és közvetlenséggel játszotta az öreg 
tótot, Solymosi Sándor pedig az édesapja-
tói örökölt Misó szerepében bizonyította be, 
hogy milyen kitűnő színész. Réihey Lajos 
öreg Liptákja, Szabó Gyula őshumortól duz-
zadó vidéki állatorvosa. Baranics Anna bá-
jos, tehelséges Juliska, Kürti Teréz sikerült 
komika alakítása, a kisebb szerepekben pe-
dig D. Huszár Irén, Erdős Alisz, Pethes 

Sándor, Hoykó Ferenc érdemlik meg az 
elismerést, Az előadást Dezséri Gyula ren-
dezte, az ő érdeme a pompás, nagyszerű 
összjáték, éppen ugy, mint Meiler Dezsőé a 
három színes hangulatos színpad. 

A pesti publikum, amelyet meghódított ,,A 
piros bugyelláris" és „A falu rosssza" halk 
romantikája, fokozott örömmel fogadta Al-
mási Balogh Tihamér és Serli Lajos nép-
színművét, „A tót leány"-t. Ez a népszínmű 
ugyanis már többet ad a szokottnál, amel-
lett, hogy víg és szomorú jeleneteken keresz-
tül összefűzi egy magyar legény és egy tót 
leány szivét, a magyarsághoz hű tótok pom-
pás rajzát is adja. „A tót leány"' tar ta lma: 
hogy vegyül össze két házasságban örök 
békességre egy magyar, meg egy tót család. 
Ezért is volt talán különösen nagy sikere. 

„Amikor a férj ar a háznál" 
Végóné Margit, Dezséri Gyula 

Renaissance : ,.A tót leány" 
(Labori felvétele) 
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Három délután 
kinyomoztuk 
a Magyar Színház titkát 

Első délután 
Előjáték a Lear királyhoz 

Csütörtök délután négy óra felé elvetődtem 
az Labella-térre. Ha már itt vagyok, gondol-
tam, benézek a Magyar Színházba is, ahol 
ugyan nincsen ilyenkor semmi, de azért nem 
árthat meg, ha benézek. Benéztem. 

A szinészbejáró előtt színészek á ltak, ami 
nem is olyan szokatlan valami, ha története-
sen nem tizenhat órát mutatott volna a kom-
plikált közép európai időszámi ás. 

— Tessék bejönni, már csengettem, — ha-
lottam az ügyelő hangját, — kezdődik . . . 

— Kezdődik? Ugyan micsoda? — kérdez-
tem eeé z halkan, szinte önmagamtól. 

—'"Próbára, uram — próbára, — felelte az 
ügyelő. 

— Próbára, ilyenkor ? — csodálkoztam és 
megnéztem az órám. 

Négy óra volt. 
— Ügy van, próba van, — mondta az 

ügyelő. 
— Mit próbálnak ilyenkor? 
— Lear királyt. 
— ? ? ? 

A Magyar Színházban „Lear király" ? Nem 
rossz. Ezt megnézzük. 

„R sszabb vagy kilenc tótnál.. 
Berky Lili, Gózon Gyula 

Renaissance : „A tót leány" 
(Labori felv.) 

Gózon Gyula 
Renaissance : „A tót leány" 

fLabori felv.) 

S. Bent a színpadon tényleg próbáltak. 
— A „Lear király" ban ugyebár — ugy van, 

hogy . . . — hallottam Molnár Ferenc magya-
rázatát. 

Egészen titokzatosnak tünt minden előttem. 
Délután négy órakor próba. A Magyar Szín-
házban „Lear királyt" adják és Molnár Fe-
renc rendezi. 

Töprengéseimtől azután Vajda László igaz-
gató és főrendező szabadított meg. 

— Molnár Ferenc három egyfelvonásosát 
próbáljuk,— mondta Vajda direktor,— Törzs 
Jenő játssza a férfi főszerepet és mivel ő a 
legközelebbi újdonságban, a „Császár anyjá"-
ban nincs fog alkoztatva, délután nyugodtan 
próbálhatunk. Most csütörtökön, pénteken és 
szombaton rendelkező próbát tartunk. Min-
dennap csak egy darabot veszünk elő és igy 
három nap al tt végzünk, akkor egy heti időt 
adok a szereplőknek tanulásra és igy körül-
belül tiz nap múlva teljes gőzzel foghatunk 
hozzá a komoly munkához. Ma az első da-
rab Előjáték a Lear királyhoz", megy . . . 

Ezeket mondta nagyhirtelen Vajda igazgató, 
aki egyúttal rendezője is a három egyfelvo-
násosnak. Annakidején a „Farkas"-t is ő 
rendezte és a híres Molnár darab álomjele-
nete óta olyan specialista álom-rendezővé 
nőtte ki magát, hogy amikor a berlini Les-
sing Theater nem boldogult a rendezéssel 
táviratilag őt hivták e nehéz feladatra, amit 
egy heti berlini tartózkodás alatt meg is oldott. 

Vajda igazgatót munkája elszólította me1-
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Baranics Anna 
Renaissance : „A tót leány" 

(Labori felv.) 

lőlem és én egy díszlet mögé húzódva figyel-
tem a próbát. 

Az „Előjáték Lear királyhoz" cimü vígjá-
ték egy állán i szinház színpadán játszódik 
előadás e őtt. A nagy szinész, a drámai hős, 
olyan, mint Beregi, Odry. vagy maga Törzs, 
egy szerelmi kaland kapcsén furcsa helyzetbe 
kerül és ez az ötletekben gazdag, mulatsá-
gos história a „Lrar király" előadása előtt 
folyik le a színpadon. Természetesen Törzs 
Jenő játssza a drámai hőst, aki szerepének 
felét civilben, felét „Lear király"-kosztümben 
alnkitja. A vígjátékban Gellért Lajos egy 
nagyképű fiatal tudóst, Péchy Blanka, — aki 
miatt az egész kavarodás történik, — egy ér-
dek s hölgyet játszik. Kosztümös szerep jut 
Körmendy Jánosnak is, akit egy színházi 
tűzoltó személyében állított a szerző hálás 
feladatok elé. Jó szerepekhez jutottak Kertész 
Endre, Vándory Gusztáv, Gyöngyi Izsó, 
Gere Zsigmond, Pários Dezső és Makiári 
László. 

Az első próba vidám hangulatban folyt le 
és utána Molnár Ferencet láttam Vajda 
Lászlóval tanácskozn. a szinésztársalgóban. 
Az esti előadásra jövő művészek még ott ta-
lálták őket. 

Második délután 
„Marsall" 

Miután csütörtökön sikerült észrevétlenül 

végignéznem a próbát, az 'csak természete-, 
hogy másnap is elmentem a Magyar Szin-
ház féltve őrzött titkára világosságot deríteni 
Mondhatom, nem bántam meg. 

Elfoglaltam csütörtöki megfigyelő álláso-
mat a diszletfal mögött és ismét végignéztem 
mindent. 

A „Marsall" dráma, vagy ahogy Molnár 
Ferenc nevezi, „drámai vázlat". Főszereplője, 
egy bonvivant személyében ezúttal is Torzs 
Jenő. R jta kivül Ujj Ká mán egy különc, 
öreg a isztokratát, Kormendy János egy ked-
ves, vidéki orvost, Vaszary egy urasági inast 
játszik. A dráma hősnője és egyúttal egyetlen 
női szereplője : Bátori Gizella. 

Nem akarok elébe vágni a dolgoknak és a 
premier előtt egy hónappal csak annyit áru-
lok el, hogy az creg arisztokrata szenvedé-
lyes puskagyüjtő, aki szereti, becézi a pus-
káit, címeket, rangokat adományoz nekik. 
Ennek a gyűjteménynek kedvence, szinte ki-
rálya egy finommívü fegyver : a Marsall. 
Ez a puska tulajdonképpen a túlfűtött nagy-
szerű dráma főhőse. Valóban mo/nari-ötlet ! 
Ha még azután elárulom, hogy a Marsall el 
is sül a darab folyamán, akkor már a kelle-
ténél többet is mondtam és nem fogok cso-
dálkozni azon, ha Heölhy igazgató rendőri 
kordont huzat a szinház elé, ha ismét uj da-
rabot próbálnak. 

„Magyar leány, tót legény" 
Huszár Irén, Solymosi Sándor 

Re-aissance: „A tót leány" 
(Labori felv.) 
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Harmadik délután 
„Ibolya" 

Szombaton délután már messzirőlifeltünt az 
a sok szinész és színésznő, akik a Magyar 
Szinház környékét ellepték. 

— Mindnyájan játszunk az „lbolyá"-han. 
— mondta nevetve a kedves Oláh Böske, mi-
kor csodáLozó arcomba nézett. 

Körülnéztem. Lehettek harmincan. 
Megfigyelőhelyemet valaki elfoglalta. Dü-

hös pillantással néztèm a nekem háttal álló 
ismeretlenre. Éppen követelni akartam tőle 
tegnapi és tegnapelőtti helyemet, amikor meg 
fordult. Beöthy vezérigazgató volt. Nem szól-
tam neki semmit. 

Az „lbolyá"-ban Törzs Jenő és Z. Molnár 
László jutottak vezető szerepekhez, a cím-
szerepben pedig a kis Gaál Franciska lesz 
meglepetés. „Ibolya" egy ostoba, vidéki kó-
ristaleány és a „bohózatos vígjáték" (Molnár 
így nevezi az „Ibolyát") a vidéki szinház 
tipikus igazgatói irodámban játszódik le. Fő-
hősei az izgatott zeneszerző, az igazgató és 
Ibolya, a kóristaleány. Felvonulnak az ilyen 
színházak körül jól ismert figurák, a szezoneleji 
ajánlkozók, akiket Simon Marcsa, Jankovich 
Magda, Zöldhelyi Annus, T. Oláh Böske és 
Saáry Rózsi s?emélyisetenek meg. Igen mu-
latságosnak ígérkezik Körmendy János az 
öreg szinházi szolga szerepében. 

Nehéz lenne igy elmesélni az „Ibolyá"-t. 
Annyi ötlet, tréfa és szellem van ebben az 

,Ha nem szeretsz, világgá megyek ..." 
Gózon Gyula, Berky Lili 

Renaissance „A tót leány" 
(Labori felv.) 

HA KERTÉSZED LEHETNÉK. 
A falu rossza mulató-jelene-
teiben Csortos egy nagyon 
szép, régi kurucnótát énekel, 
az Ej, haj, gyöngyvirág címűt, 
amelynek utolsó sorai igy 
hangzanak : 

„Ha kertedbe mehetnék. 
Ha kertészed lehelnék, 
Mindjárt megg\ópyulnék." 

A főpróbán Kertész Dezső, a Vígszínház 
tehetséges tagja, odament Csortoshoz és 
meghatottan igy szólt : 

— Köszönöm, hogy olyan szépen kiéne-
keltel. Ha valaha rám osztják a Göndör 
Sándor szerepét, revanzsálni fogom magam. 

— Hogyan? — kérdezte Csortos. 
— Ugy fogom énekelni, hogy: „Ha Csor-

tosod lehetnék..." 

„A konkurrensek : A lúdoktor és a javasasszony" 
Szabó Gyula Kürthy Teréz 

Renaissance : „A tót leány" 
(Labori (elv.) 

egyfelvonásosban, hogy két egész estét be-
töltő vígjátéknak is elég lenne. 
. Sajnos, én nem nevethettem kedvemre, mert 

fél em. hogy felfedezik búvóhelyemet. 
Igy nyomoztam ki három délután a Ma-

gyar Szinház féltve őrzött titkát. 
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„Teljes a boldogság!" 

Gózon, Vágóné, Berky, Dezséri, Baranics 
Renaissance : „A tót leány" (Labori felvj 

meg, amelyek messze a sablonon felül töké-
leteset kívánnak tôle. A színháznál és akik 
nagyváradi és kassai szerepléseiből ismerik 
Billrr Irént, tudják, hogy nem lehet tőle olyan 
sokat várni, amelynél többet ne produkálna. 
Amikor kérdést inléztünk hozzá szerepe felől, 
csak ennyit mondott : 

— Mindent a premier után. Addig nem 
ismerek senkit, csak Freisinger Jozefint. Vele 
vagyok éjjel-nappal, kutatom szivét-lelkét, 
egészen át akarok alakulni Freisinger Jozefinné. 
Ha ez sikerült, — majd a premier után — 
akkor snvesen leszek újra Biller Irén. 

Mi sem irunk tehát most többet róla, majd 
a premier után, amikor minden pesti ember 
megtanulja a nevét. 

A darab többi szereplője közül Sziklai 
Józsefnek jutott a legnehezebb feladat. Ő 
játssza a címszerepet, amellyel éppen olyan 
sikerr- i fog megbirkózni, mint ahogy meg-
birkózott a Sasfiók címszerepével. Tisza 
Karola, Bosnyák Jolán, Füredi Ella játszanak 
még jelentékeny női szerepeket, mig a férfiak 
közül Horti Sándor, Pázmán Ferenc, Sik 
Rezső, Gábor Ernő, a kitűnő komikusok, 
Palotay Árpád, aki az operettben Flambean-1 
játssza, valamint Tarnay Géza jutnak még 
hálás feladatokhoz a darabban, amelyet 
Friedl Frigyes dirigál. Ferenczy Frigyes nagy-
szerű rendezése meglepetést fog kelteni. 

A reichsladti herceg 
Rostand rpoézise, a legszebb francia költe-

mény, Napoleon fiának története megihlette 
az operettszinpadot is. Stajanovils Péter mu-
zsikás sorokba szedte a reichstadti herceg 
szerelmét, amely olyan lángoló volt, akár 
egy kis diáké és olyan szomorú, mint min-
den szerelem, mely a magasságot a mély-
séggel akarja összekötni. A magasság itt a 
hercegi trón, a mélység : egy kis bécsi szí-
nésznő, Freisinger Jozefa öltözője. A kettő 
között játszódik az operett, történelmi háttere 
mellett is kedves, romanktikus, érdekes és sok 
helyütt vidám cselekménye. Természetes, 
hogy a főherceg és a színésznő szerelme 
nem végződhetik a/ oltár előtt, mert az udvar 
Mária Krisztiánia főhercegnőt szánta a Sas 
f i á n a k feleségül. A darab — mint Ferenczy 
Frigyes főrendező elmondotta — a színpad 
minden lehetőségét igénybe veszi. Az első 
felvonás egy kis bécsi vendéglőben, a máso-
dik az udvarnál, a harmadik szintén a schön-
brunni kastély egyik termében történik. 
í- Az előadás színészi érdekessége Biller Irén, 
az uj primadonna bemutatkozása lesz. Igen 
nehéz a helyzete a fiatal primadonnának, 
nemcsak azért, mert szerepe operettben szo-
katlanul nagystílű színészi feladat, hanem 
azért is, mert jövetelét olyan hirek előzik 
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Népszínmű álalakiíó tizem 

UJ BARÁZDÁ-

egyiptomi gúláknál mint gulyás lép föl, 
de a darab fénypontja a toweri búcsú 
lesz valóságos fejbeveréssel. A Keppler-
jelenetben nagyszerű lesz Ádám, mint 
Százesztendős Jövendőmondó. 

* 

ra változtatni, mert a régi címével, azt 
hiszem, nem sok sikerre volna kilátása. 
Molnár Ferenc 7esíőr-éből igen jó baka-
figurát lehetne csinálni, itt tehát mind-
össze a fegyvernem megváltoztatásáról 
lehetne szó. A darab témája röviden az, 
hogy a féltékeny színész bakakáplárnak 
öltözve visszajön a saját konyhajába és 
meghódi ja a szakácsnőt, mert így jobban 
megfigyelheti a feleségét. Ezzel a meg-
sértett férfinem is méltó elégtételt kapna, 
másként kitűnő népies jelenetekre nyíl-
nék alkalom. 

E téren különben ezer ötlet kínálkozik, 

Szerintem a népszínműírók vétkes 
könnyelműséget követtek el, hogy nem 
gondoskodiak megfelelő számú darabról 
egy olyan korszak számára, mint a mai. 
így eshetett meg, hogy a A falu rosszát 
egyszerre két színház adja Budapesten, 
ami arra mutat, hogy nem rendelkezünk 
túlságosan nagy választék fölött. Irni 
kellene ujat, minthogy azonban a mai 
drága világban uj darabokra nem telik, 
a ruháknál is legföljebb fordításra vagy 
átdolgoztatásra futja, a legokosabbnak 
találom a meglévő készleteket átdolgozni 
népszínmű-formára. így műhelyemben 
most készül Az ember tragédiájának 
átdolgozása ezzel a címmel: 

SZEGÉNY EMBER BAJA, 
VAGY 

ÁDÁM, AZ EGYIFTOMI GULYÁS 
Az első színnel tegnap lettem kész. 

A világ teremtésének örömünnepét ökör-
sütéssel és lepényevéssel hoztam kap-
csolatba s azt hiszem, hogy itt egy kitűnő 
és humoros cigányszerepre nyílik alka-
lom. aki a szférák zenéjét helyettesíti. 
Lucifer afféle Gonosz Pista lesz. A má-
sodik színben Ádám telket kap a Para-
dicsomban, a harmadik színben az 

Kiválóan alkalmas továbbá népszín-
művé való átdolgozásra a Taifun, 
vagyis a 

„SÁRGA VESZEDELEM", 
amelyben dr. 

j t Tokeramo a 
Kiskunságon a 
magyar mező-
gazdaság, fő-
ként pedig az 
őszi trágya-
hordás titkait 
tanulmányoz-
za, végül kitű-
nő magyarrá 
lesz. 

Ciménél fogva igen alkalmas népszín-
mű Sardounak 

A BOSZORKÁNY 
cimü drámája, 
irni. Még nagy-
szerűbb nép-
színmű lenne 
Maurice Bar-
rének az 
EGYENLŐSÉG 

cimü darabja, 
itt viszont csak 
a címet kell 

csak a darabot kell át-

-
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zonra átszerződölt az Apollóhoz. Mindjárt az 
első műsoron igen szép sikerei vannak, de 
dacára, hogy a színpadi föllépés és a sikerek 
tűzkeresztségén mór rég átment, az Apolló 
főpróbáján Salamon szemmellá'hatóan druk-
kolt. De ugy drukkolt, hogy a fogai is vacogtak. 

— Te őrült, — mondta neki Herczeg Jenő 
— hiszen neked lámpalázad van ! 

— Mi türés-tagadás, tényleg lámpalázam 
vart, — felelte Salamon. — Az egészet a 
szokatlanság okozza. 

— De hát mit csináljunk, hogy megszokd 
az uj környezetet? 

Salamon egy percig gondolkozott, majd 
örömmel igy szólt : 

— Ha azt akarjátok, hogy ne legyen baj, 
csörgessetek tányért és poharakat. Nem tehe-
tek róla, de ezt már igy szoktam meg a 
Bonbonniereben, ahol a vendégek előadás 
alatt vacsorázni szoktak. 

Azóta, hogyha Salamon föllép, a társulat a 
színfalak mögött őrült csörömpölést visz vég-
hez. Mikor pedig vége van a számnak, az 
ügyelő igy kiabál hátra a rendezőnek : 

— Kisváltás I 

A SZOKÁS HATALMA. 
Salamon Béla, aki a Nem-
zeti Orfeum kabaréjának mind 
a három etappját végigszol-
gálta, azaz tagja vojt, ugy a 
Sörkabarénak, mint a Royal 

Kabarénak és a Bonbonnierenek, az idei sze-

itt inkább csak 
az első lökésről 
van szó. És 
örömmel jelent 
hetem, hogy ami-
kor tegnap jelent-
keztem Az em-
ber tragédájának 
átdolgozott jele-
neteivel a Nem-
zeti Színház igaz-
gatóságánál, az 
első lökést meg-
kaptam. 

Kálmán Jenő 

Jövő t\eii számában kezdi közölni a Színházi Élet 

Szomaházy Islván 
uj színházi regényél! 

Az uj Szomaházy-regény cime: 

Tizenhal éjszaka 

A regény egy népszerű, pesti művésznő titokzatos eltűnéséről szól. A primadonnát, 
aki egy kis fürdőhely magányában pihen, romantikus módon elrabolják s tizenhat 
napba, tizenhat éjszakába kerül, amig a nyomába jutnak és megszabadítják. 
A nyomozást az egész ország lázas érdeklődéssel kiséri. Voltaképp szerelmi tör-
ténet a Tizenhat éjszaka, de a detektivregények minden érdekessége feltalálható 
benne. Háttere a szinház, melynek merész intrikái juttatják a művésznőt különös 
helyzetébe, hősei a huszadik századnak azok a regényes rajongói, akik egy asz-
szonyért mindenre képesek. Kalandos és mégis modern regény ez, mely a szen-
zációk egész sorozatán keresztül jut el a meglepő és kacagtató megoldáshoz. 



lb' 
S Z Í N H Á Z I ÉLET 

A Városi Szinf}ász 
uf operett-társulata 

A Városi Színház uj operett-társulaténak na-
gyobbik része még csak a jövő héten fog be-
mutatkozni a Reichstadti herceg premierjén. 
Eddig, a Koldusdiák-ban, amely inkább nevez-
hető vigoperának, mint operettnek, csak Pásztor 
Ferike és Gábor Ernő jutottak szerephez, ők is 
inkább csak az operai tudásukat mutathatták 
be. A tulajdonképpeni bemutatkozó csak ezután 
következik az operettérsulat számára. 

A Reichstadti herceget éppen azért fogják 
kettős kiosztásban játszani, hogy valameny-
nyien szóhoz jussanak, 
akik még nem jutot-
tak a közönség elé. 
Igy elsősorban a leg-
nagyobb érdeklődéssel 
várja ugy a publikum, 
mint maga a szinház 
is, Biller Irén első 
fellépését, aki a Sto-
janovits-operett prima-
donnaszerepében fog 
bemutatkozni-

Az operettérsulat női 
tagjai közül többen csak 
most kerülnek először 

Bihóy Zóra 

színpadra, de ezek is 
mind olyan tehetségek, 
akik méltó módon fog-
nak beleilleszkedni a 
kiváló együttesbe. Sfo-
janovits Lili igen szép-
hangu fiatal színésznőd 
az igazgatóság komoly 
feladatokat szánt a szá-
mára. Bosnyák Jolán 
már eddig is löbb hang-
versenyen feltűnt, épért 
olyan kitűnő színészt 

Náray Szabó Miklós képességei vannak* 
mint amilyen fejlett, 

iskolázott a hangja. Kisfaludi Melanie neve 
szintén nem ismeretlen, már eddig is sokszor 
adta tanúbizonyságát tehetségének. Patkós Eszti 
és Timár Ilona tavaly végezték el a szinészis-
kolát és kisebb szerepeket játszottak a Városi 
Színházban, az idén már nagyobb feladatokat 
fognak reájuk bizni. 

A férfiak között kevés az uj tag, mert a Városi 
Színház régi operett ensemblejónak tagjai nagy-
részben megmaradtak a színház kötelékében. 
Mindössze Horti Sándor és Gábor Ernő, a két 
komikus, ujak. Horti csak visszakerült a Városi 
Színház színpadjára, ő már Márkus Dezső igaz-

Stojanovits Lili 



S Z Í N H Á Z I ÉLET H 

Patkós Eszti 

Kisfaludi Melanie 

gatása alatt is itt ara-
tott sikereket. Gábor 
Ernő szintén ismerőse 
m á r a budapesti közön-
ségnek, a háború előtt 
több pesti színpadon 
játszott, most került 
haza hatesztendeiorosz 
fogságból. A Koldus-
diák Enterichjében íze-
lítőt adott a kitűnő hu-
morából, amely még 
sok derűs percet fog 
szerezni a Városi Szin-
ház közönségének.^ Az 
uj operettársulat uj kar-
mestert is kapott. Friedl Frigyes egyike a leg-
nagyszerűbb dirigenseknek, mint azt már a Kol-
dusdiák zenekarának pulpitusán, bebizonyította-
Eddig külföldi színházaknál működött, a Városi 
Sz inház számára fedezte fel Ábrányi Emil. A 
fiatal Fejér István korrepetitor, de máris komoly 
zenei problémákkal foglalkozik. Náray Szabó 
Miklós szintén korrepetitor, az Operából került ét 
a Városihoz igen képzett tudással . 

Ezek az ujak akik a régiekkel karöltve bizo-
nyára erőssé teszik a Városi Szinház operett-
en sembléjót.9 

Tessék ! 
Iii vannak a legújabb adatok 

Miután a londoni lapok megírták már nagy 
szégyenünket, amely szerint a szegénység oly 
nagy, hogy az ország legkiválóbb drámai 
művésznője, Márkus Emma, mint szappan-
gyári lány kénytelen szűkös kenyerét meg-
keresrii, nincs okunk, hogy az általános 
európai nyomor színházi vonatkozású híreit 
tovább titkoljuk. 

Tudomásunk van róla, hogy Csortos Gyula, 
az ország legjobban fizetett színészeinek 
egyike, szerepeit az utolsó szóig alaposan 
megrágja; 

hogy egy országos nevüszinésznő az utóbbi 
időben annyira kop-
lalt, hogy barátnőinek 
sértéseit szó nélkül 
lenyelte; 

hogy UrayTivadar, 
a legkeresettebb bon-
vivánok egyike, min-
dennap egy másik 
direktort főz meg; 
hogy egy ismert kup-
ié-muzsikusunk má-
sok által elhullatott 
zenei morzsákból él; 

végül a Nemzeti Sz in-
ház igazgatója kizáró-
lag abból ét; hogy 
ápolja a hagyomá-
nyokat. 

Gábor Ernő 
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Nyilatkozik: A negy-
venéves asszony 

Érdekes drámát mutat be a jövő héten a 
Belvárosi Szinház, Wachthaasen e's Renillard 
négyfelvonásos színmüvét „A negyvenéves 
asszonyt"-t, amit Parisban nagyon nagy si-
ker el játszottak. A pesti bemutatónak külön 
szenzációja, hogy a főszerepét M irkas Emma, 
a Belvárosi Szinház vendége kreálja. Elmen-
tünk Márkus Emmához és megkértük, hogy 
nyilatkozzon uj szerepéről. 

— Nem szeretek a premier előtt intervjut 
adni, — mondta Márkus Emma — mert egé-
szen őszintén szólva ilyenkor még kissé izga-
tott vagyok és fáradt a sok próbától. És amit 
mondhatok, az egyáltalán nem lesz uj, hiszen 
mindegyik darab előtt csak ezt mondhatom, 
mert nekem minden uj szerep uj lehetősége-
ket ad, uj perspektívát nyújt, tehát szeretet-
tel es örömmel készülök rá. 

— Magáról a szerepről, jelen esetbe . a 
negyvenéves asszony alakjáról, jelleméről, 
szivéről és lelkéről nem beszélek, még nem 
ismerem eléggé, hiszen még csak a próbák-
nál tartunk. Ma még nem forrtam össze 
teljesen az alakítandó szeceppel. Különben 

Pásztor Ferike 
Városi Szinház : „A koldusdiák" 

(Angeln fotogr.) 

mondok valamit, ha érdekli a szerep, akkor 
nézze majd meg. Én csak jót mondhatok 
róla, mert ismétlem, minden uj szerepet szíve-
sen s ambícióval játszom. 

—- Itt, a Belvárosi Színházban, minden uj 
volt a szá-romra és igazán csak a partnereim-
nek köszönhetem, hogy bele tudtam illesz-
kedni ebbe az idegen miliőbe. De a darab 
szereplői olyan figyelmesek és előzékenyek 
hozzám, hogy hamar felmelegedtem és teljes 
szívvel-lélekkel tudok velük együtt dolgozni. 

Az uj darabnak, amely október 4-én kerül 
először szinre, igy fest a szinlapja : 

A negyvenéves asszony. 
(Notre Passion.) 

Szinmü 4 felvonásban. írták : René Wacht-
hausen és Gabriel Renillard. 

Françoise P. Márkus Emma m. v 
Izabelle Titkos Ilona 
Antrivené Z. Hahnel Aranka 
Démelin Gellért Lajos 
Jean Gueriot . . . . Petheő Attila 
Morei Lóránt Dénes 
Pelleray Bérczy Ernő 
Rávenné Kolár Mária 

~ Margeron Somlár Zsigmond 
Takarítónő Vaszary Piroska 
Szobalány Marton Erzsi 
Képviselő Zilahy Gyula 

Friedl Frigyes, Az újdonságot Salgó Ernő fordította é s 
a Városi Szinház karmestere Bárdos Arthur dr. rendezi. 
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Fedák Sári és Csortos Gyula 
(Finum Rózsi) (Göndör Sándor) 

Vigszinház : „A falu rossza 
(Angelog felvétele) 
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H á z a s s á g i a j á n l a t 
Amerikából 

A napokban csomagot hozott a Színházi 
Élet nek a postás, jóvalutáju amerikai bélyegek 
virítottak rajta és mi kíváncsian bontottuk fel. 
Nem dollárt tartalmazott a küldemény, de ha 
az újságírás szenzációit lehet valutáris szem-

pontból elkülö 
niteni, akkor a 
csomaghoz mel-
lékelt levél tar-
talma buonyára 
a dollár értékű 
értesülések közé 
sorozható. 

Nagyon mesz-
siről érkezett a 
levél, valahon-
nan a távoli 
Ohióból irta egy 
odaszakadt hon-
fitársnőnk, név-
szerint Mrs. E. 
I. Mihályi, aki 

hosszú, tartalmas levele során először is 
a „Szerelmes vagyok Törzsbe vagy Péchy 
Erzsibe ?" cimü körkérdésünkre felel. Véle-
ménye, hogy igenis lehet szerelmes valaki 
színművészbe 

A levél irója, Mrs. E. I. Mihályi, mindenért 
rajong, ami csak valamiképpen is emlékez-
teti erre, az általanuk annyiszor megszidott 
és mégis imádott bolondos városra. 

Levelén valami hallatlan nosztalgia vonul 
át, amely űzi, hajtja haza, ebbe a luxusadós, 
mámoros, bomlott városba. Vágyódó szivvel 
irigyel tőlünk minden jó könyvet és okos 
színdarabot. 

Mrs. E. I. Mihályi leveléhez egy finom női 
névjegy van mellékelve és két hölgy fény-
képe. Az egyik fénykép magát a levélírót 
ábrázolja, a másik fotográfia és a névjegy 

Mrs. E. I. Mihályi 

A menyasszony 

rejtélyét azonban csak a levél utolsó passzusa 
világítja meg. Most pedig átadjuk a szót ma-
gának a levélírónak : 

„A „Színházi Élet" 24-ik számának 
hátsó címlapján négy ifjú szininövendék 
látható. Az első (kockás öltönyben, zseb-
retett kézzel áll) Berczy Géza. Kérem, 
Intim Pista, hozza tudomására ennek 
a jó megjelenésű fiatalembernek, hogy 
Amerikából egy szép milliomos csemete 
(19 éves) szerelmes lett fényképébe. Ez 
a kis angol miss nemcsak összeköttetést 
akar vele, de látni is óhajtja valóságban 
s ezért, ha ki akar jönni Amerikába, 
szívesen küld neki egy I-ső osztályú 
hajójegyet, vagy ő fog odautazni. Itt kül-
döm a kis milliomos leány névjegyét és 
cimét, szíveskedjenek ezt Bèrczyhez jut-
tatni . . . " 

Mialatt a posta megfordult, a fiatal Berczy 
Géza életében is nagy változás történt. Szi-
ninövendékből hamarosan a Vígszínház tagja 
lett, de ez bizonyára nem gátotja őt abban, 
hogy egy idegesen dobogó amerikai kisleány 
szivét ott messze tul a tengeren megnyug-
tassa. Itt a cime : Mary Margaret Nieder. 
3520 Perrysville ave, U. S. Pittsburgh, Ame-
rica. E heti számunkban megtalálhatják ol-
vasóink a „vőlegény" és „menyasszony" 
fényképét s miután kötelességünket megtet-
tük érdeklődve várjuk a legújabb p e s t i -
amerikai legenda folytatását. A vőlegény 
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Hogy lesz egy vígjátékból opereíí 
Nyilatkoznak a szerzők, a rendező , a sz ínészek 

A Blaha Lujza színház megnyitó darabja 
a Délibáb herceg cimü operett lesz, amely-
nek a keletkezését, szinrekerülését annyi 
intimitás és érdekesség veszi körül, amennyi 
még operettnél is ritka eset. 

Ä Színházi Élet mindig szorgalmas volt 
a premiertitkok kiderítésében, tehát termé-
szetes, hogy ezt az alkalmat sem szalasz-
totta el, végig intervjuvolta a szerzőket, a 
rendezőt, a férfi és női főszereplőket és 
az intervjukról az alábbiakban számol be. 

Ä három szerző tudvalevőleg Drasche-
Lázár Alfréd a regényíró, Zágon István, 
az Andrássy-uti Szinház házi szerzője és 
Ángyán Béla dr. ügyvéd és zeneszerzQ, aki-
nek ez fesz az eíső bemutatkozása. Á fő-
szereplők Honthy Hanna, Abonyi Marianne, 
Galetla Ferenc és Ujváry Lajos. 

Az operett eredetét Drasche-Lázár Alfréd-
tól tudtuk rnjeg, aki kérdéseinkre a követ-, 
kezőket felelte: 

— 1912-ben irtam egy vígjátékot 
»Charlei« cimmel és benyújtottam előadásra 
a Vígszínházhoz. A szinház nagy örömmel 
(fogadta a darabot és a bemutató rövidesen 
meg is íett volna, ha egy váratlan politikai 
esemény közbe nem jön. Ugyanis a darabom 
témája egészen véletlenül olyan volt, hogy 
abból némelyek célzásokra következtethet-
tek volna, Ferenc Ferdinánd főhercegnek 
akkori házasságkötésére. Emiatt kénytelen 
voltam visszavonni a vígjátékomat. Ugy a 
szinház, mint a színésziek sajnálatukat fejez-

ték ki a visszavonás fölött és engem isi 
sokáig bántott a dolog, hogy ezt a dara-
bomat, amely nekem is igen kedves volt, 
nem adathatom elő. A kommün rettenetes 
ideje alatt a Balaton mellett bujkátltami 
sógorommal, Ángyán doktorral és egy alka-
lommal ő emiitette nekem, hogy témátt 
keres, szöveget. Régen tudtam róla, hogy 
komponál, bár még edd/g egyetlen müvét 
sem adta ki, dacára annak, hogy a Rózsa-
völgyi cégnek az igazgatója. Ekkor eszembe 
jutott, hogy a »Charlei« témája milyen 
kiválóan alkalmas — operettnek. Megbe-
széltük a dolgot ugy, hogy én készítek a 
témából egy nyers vázlatot és ő azala t t zenei 
gondolatokat gyűjt. A kommün után jött 
Zágon István szerepe a versekkel és a 
nyeis vázlat feldolgozásával. 

Az alapgondolat, - úgyszintén az alakok 
csaknem mind ugyanazok maradtak. Azon-
!öan a finom és szubtilis vígjátéki hang és 
kompozió természetesen nem alkalmas ope-
rett-hatásokra. Egyes helyeken trükkökkel 
és némileg vaskos színekkel kellett pótolni 
a finomságokat. Itt már teljesen véget 
ér t az én munkám annyira, hogy azt hiszem 
a szinlapon nem is mint közös szerzők 
fogunk szerepelni, hanem én mindössze 
ugy, mint akinek a vígjátéka felhaszná-
lásával irta Zágon a szöveget. A darab 
szinrekerülése engem is nagyon kellemesen 
érint. A visszavonás alkalmával Az Est is 
hosszabb cikket irt róla, sőt egy külföldi 

A „Délibáb herceg" szerzői a „Délibáb"-on 
Ángyán Béla, Drasche-Lázár Alfréd és Zágon Ltván 
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Galetta Honthy Tihanyi 

áradtak és egyszerű képességeivel immár ki 
nem tudja mondani, akkor eltáncolja a han-
gulatát. Ujváry hallatlan mókával tudja 
ezt véghezvinni, bár a legnehezebb tánc-
produkciók egyike. Úgyannyira, hogy a 
'ballet és az orchestika határán jár termé-
szetesen humoros operett-stilusban Ujváry 
humora. Különben Ujváry tánc-humorára 
van egy elméletem. Ujvárynak olyan hosszú 
lábai vannak, hogy ha ő egyszer elkezd' 
szaladni a »humorával«, hát senkísem éri 
utói. — Különben a trükkök leginkább a 
finálékban jutnak nagyobb érvényesülésre^ 
Az Gcjjdigi operettek közös hibája volt a 
finálék drámai akcióinak túltengése, úgy-
annyira, hogy ez gyakorta az érthetőség rová-
sára ment, ugyanis a megoldást mindigi 
az énekelt szöveg rejtette magában és ez a 
legkevésbé sem érthető, már a szinház-
közepe táján sem érthető. A trükkös operett 
ujitása már most az, hogy a drámai akciók 
ellenére is a finálék teljesen moziszerüek, 
ugy, hogy a cselekményt ének és beszéd-
nélkül is teljesen meg lehet érteni. S ez 

hogy Honthy Hanna a legelragadóbb 
primadonna, Galetta a délibáb herceg, 
(Jfváryt már emiitettem. Még két szereplő-
ről kell megemlékeznem és egy harma-
tukról, aki azonban szintén két személy-
iből áll. Szemere játszik egy demokrata 
ujságkirályt, aki hallatlanul finom ember 
és mindenkit bonbonnal kinál, Rozsnyai 
Ilona pedig egy san-franciskói sertéskirály-
nőt, aki mindenkit szivarral kinál. Az a 
bizonyos harmadik szerep pedig egy iker-
testvérpár, aki mindig egy és ugyanazt 
mondja, mindig egyformán rosszkor érke-
zik és pontosan ugyanazt mondja és mindig 
egyforma pechje van. 

— Végül még kifejezést kell adnom egy 
szörnyűséges aggodalmamnak. Tihanyi bi-
zonyára összetéveszt minket Shakespeare 
Vilmossal, mert olyan óriási ambícióval ké-
szül a darabra és olyan szorgalommal ren-
dez, ami kizárólag Shakespearet illetné meg. 
Záradékul a szerzőtársaimról annyit, nogy 
végtelenül kedves, finom emberek és hal-
latlan élvezet velük együtt dolgozni. 

nagyon fontos, különösen olyan operetteknél, 
mint a Délibáb herceg, ahol a mese 
is fontos szerepet játszik. Talán a leg-
nagyobb ujitás lesz a darabban az, hogy 
a lirai ömlengések teljesen hiányoznak be-
lőle. Az egyetlen eset, hol a dráma és 
lita előjön: a második felvonás fináléja. 
Azonban még itt sem juthat érvényre, mert 
a komikus pár szerelme azonnal karri-
kirozza a drámai kitöréseket. Azonban ez 
nem jelenti azt, hogy operett-hatásra épí-
tettem volna. Még mindig tisztán vígjátéki 
a hangulat. Éppen ezért nagy örömömre 
szolgál, hogy az |Operett a Blaha Lujza 
Színházban kerül szinre, ahol nincs karzat. 
Ugyanis én egyáltalában nem építettem.1 

operetthatásokra. Így az egész darabban 
egyszer sem tordui elő az a szó, hogy : 
babám: Viszont szerepel az operettben egy 
valódi baba. Egy kedves, finom, francia 
baba: Abonyi Marianne. Aki ragyogva süt-
kérezik a .boldogságban és rájön, hogy az 
egesz szép .látomány : délibáb volt. Ha már 
itt vagyunk a szerepeknél, kijelenthetem. 

lap is közölte az esetet, természetesen bizo-
nyos elterditésekkel. Ritka eset, hogy egy 
operettnek ekkora múltja legyen. A ren-
dezésről, a szereplőkről, a díszletekről mind 
csak a "legjobbat. Ahol ilyen ambicióvaí 
doigozift mindenki, ott csak a legszebbet és 
legjobbat /ehet várni. 

A másik szerző, Zágon István, magáról 
az operettről nyilatkozott. 

— Az első, aimi különös lesz, mint operett-
stilus a hang. Ugyanis igyekeztem meg-
tartani a vígjáték szubtilis hangját és igy 
most már nem is a szituáaiió, hanem a fel-
dolgozás teszi finommá a darabot. A »Déli-
báb hercegi* az első magyar trükkös ope-
rett. Az amerikai milieut amerikai trükkök 
kisérik: például a darab ötödik percében 
egy repülőgép száll a »Délibáb« hajó fedél-
zetére, amely az első felvonás színhelye. 
Azonban a tánc-trükkökben az olaszországi 
stílus szerepel, természetesen eredieti ötle-
tekkei fűszerezve. Hogy csak egyet mond-
jak: szerepel a darabban egy Nagy Leó 
nevü tánctanár., aki mikor az érzései Jul-
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Ángyán Béla, a zeneszerző, igy nyilat-
kozott : 

— Ügyvéd vagyok és soha eszembe nem 
jutott, hogy valámiKor is operette-szerzö 
lesz belőlem. A kommün bukása után egy 
este feljött hozzám vacsorára Beöthy László. 
Desszert után lezongoráztam neki pár da-
lomat, melyeket magamnak komponálgat-
tam. A vezérigazgató urnák megtetszettek) 
19 dalok és rábeszélt, hogy ir jak operettet. 
O az oka mindennek! 

— Bizom benne, hogy a muzsika tetszeni 
tog a közönségnek. Tizennégy éve vagyok 
bel tagja a Rózsavölgyi zeneműkiadó cég-
nek, ott voltam a forrásnál és sohasem ad-
tam ki egyetlen egy dalomat sem, mert 
nem tartottam azokat eléggé populárisnak. 
(Nos, a »Délibáb hercege« muzsikáját — 
populárisnak tartom. Különben a muzsika 
kissé amerikai izü, sok táncszám van benne. 
A színháznál sok lelkességgel foglalkoznak 
a darabbal, annyi munkát, szorgalmat, pe-
dantériát és szeretetet áldoznak rá, hogyi 

jogosan bizha-
tom a sikerben. 

Tihanyi Vil-
mos főrendezőt 

• a próbán keres-
tük fel hallatlan 

• tömegében a pa-
\ pirosszeleteknek. 

' ' • ' • ^ J K F W Ê B F - ^ rendezői trük-
J U l ^ L * - • 7 kökről elvileg 
W ^ f ^ K - * nem akart nyi-

4 • Iatkozni, azokat 
^ H j ^ R ä S mind meglepe-

m - tésnek tarto-
gat ja . 
— A Blaha szín-

ház színpadja — 
mond ja — meglehetősen kicsiny, ugy, hogy 
nagyon nehéz dolog itt valami meglepőbb 
trükköt létrehozni. Az első íelvonás egy 
ha jó fedélzetén játszódik és annyit elárul-
hatok, hogy szenzációs lesz, amikor a hajó 
kiköt. A második íelvonás egy tágas pompás 
haliban, míg a harmadik egy fényképészeti 
műteremben játszódik le. Természetesen ap-
róbb trükkök mindenütt lesznek, de eze-
ket ínég nem árulhatom el. A pctmpás dísz-
letek tervezője Vágó László műépítész és 
a rendezésnek élvezet ilyen tervezetekkel 
kooperálni. A darab mindnyájunknak vég-
telenül tetszik és meglepő szorgalommal 
késziii reá mindenki. Tíz órakor kezdődikj 
a próba és féltízkor már mindenki itt 
Van. Próbálunk hol itt a Scálában, hol 
a Királyban sokszor egészen este nyolcig. 

[ionthy Hanna a következőképpen nyi-
latkozott: 

— Nagyon kevés ilyen jó szerepet ját-
szottam még. Azonban egy nagy bánatom 
van. Szörnyen sajnálom, hogy nem játsz-i 
hatom mind a két szerepet: Dollyt és 
az enyémet is. Dollyt először reám osztották 

Ujváry 

ki, de tekintve, hogy a tavalyi Revü Szin-
ház (o:lyan vidám és gyönyörű lett, inkáDb 
ezt a szeiepet választottam. Különben is 
ez olyan egyedülálló különös karakterű sze-
lep, hogy ilyen még nem volt. Meglepetés 
lesz az uj táncok egész tömege. Ami a ru-
hámat illeti, annyira nem tudok még vá-
laszt adni, hogy inkább én várnék a Szin-
házi Élettől ieleletet a »ruhakérdésre«! 

Abonyi Marianne, az operett egyetlen 
babája , igy felelt a faggatásokra: 

— Még igazán nagyon keveset tudok 
csak mondani. Dollyt játszom, az ame-
rikai milliárdosleányt. Gyönyörű szép, ko-
tmoly szerep, még ilyen nagy feladat előtt 
nem is állottam. Az »Offenbach«-beli sze-
repem és a »Kis kadét« Marikája mind 
könnyű volt ehhez képest. Különösen az 
énekszámok tetszenek. Biztos sláger lesz 
az első felvonás elbájoló Fetfiö-románca, 
a második felvonás nagy duett je Carolus 
herceggel, a Tavasz idején muzsiUßl a 
szét, aztán a Pardont már nem kiérünk! 
és ez is, meg az is, meg valamennyiig, 
az összes szám! 
De, hogy őszin-
te legyek, egy 
kis lámpalázam 
is van. A má-
sodik felvonás 
fináléja, mikor 
megtudom, hogy 
le kell monda-
nom a herceg-

ről. Oly erős 
drámai kitörés, 
hogy szinte fé-
lek, ís a ko-
molyságától. De 
bizom benne, 
hogy siker lesz. 

A címszereplő, Galetta, keveset mondott, 
még pedig egy igen különös okból. 

— Igazán semmitsem mondhatok, mert 
erről az oeprettről vagy órák hosszat beszél 
az ember, vagy pedig csak egy szót: 
pompás ! 

Ujváry nyilatkozata : 
— Nagy Leót játszom', a tánctanárt. Kó-

lust fogok táncra tanítani és egyáltalán*. 
táncolok és táncolok. Engem tévesztenek 
össze Carolus herceggel, Galettával és igy 
tulajdonképpen én vagyok a Délibábher-
ceg. Csupa humor az egész szerep és csupa 
tánc. A legnagyobb nevezetesség egy uj 
shymmi lesz. Honthy Hannával, a párt-
neremmel, játszom el egy duettet a 
harmadik felvonásban. A refrén-kezdősar : 
Tedd rá, huzd rá...! Ez lesz a sláger. 

Így nyilatkoztak a szerzők, a rendező, 
a szereplők. Ezek után most már csak 
a publikum nyilatkozhat. Es ezt a nyi-
latkozatot előre tudjuk: a legjobb lesz. 

Abonyi 
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A szegény riporter és â gazdag leány 
Tréfa löbb jelenetben 

Szin : Belvárosi Szinház, igazgatói iroda. 
Jobbról ajtó Bárdos Artúr dr. igazgató 
szobájába. Balról ajtó Mészáros Iván 
dr. szobájába. 

Idő: jelenkor. Este nyolc felé. 
Szereplők: 
Simonyi Mária, színművésznő. 
Petheő Attila, színművész. 
Riporter, a Színházi Élet belső munka-

társa. 
Bárdos Artúr dr. színigazgató hangja 

(kívülről). 

Mátrai Erzsi 
Nemzeti Szinház : „A falu rossza" 

1. JELENET. 

Riporter egy karosszékben ül és szo-
kásához hiven fülel. Jobbról a vékony 
ajtón át hangok ütik meg a fülét. Ripor-
ter benéz a kulcslyukon. Megállapítja, 
hogy odabenn Bárdos igazgató beszél-
get Simonyi Máriával és Petheővel. 

— Talán hallok valami érdekeset a 
Színházi Élet jövő heti intimpistája szá-
mára — gondolja és fülét rátapasztja i 
kulcslyukra. (Miután előzőleg szemét 

onnan elvette). 
2. JELENET. 

Riporter bosszankodik, 
mert odabenn nagyon hal-
kan beszélnek. Később 
egyes töredékmondatokat 
mégis csak elkap Ezeket 
feljegyzi. Szórói-szóra kö-
vetkezőképpen : 

Bárdos :.. magának ir-
ta . . . a Szenes... 

Simonyi:... az este ol-
vastam... boldog vagyok... 
A gazdag leány.. . 

Petheő : . . . a d a r a b o t . . . 
csupa tiiz . . . sziporkák... 
lángoló.. . 

Simonyi: .. hálás va-
gyok... a Szenesnek... 

Petheő : Bár várni le-
hetett, hogy A buta em-
ber . . . de ez . . . 

Bárdos: November ele-
jén szinre kerü l . . . 

3. JELENET. 
Valaki jön. Riporter el-

ugrik a kulcslyuktól. Elé-
gedetten nézi jegyzeteit. 

4. JELENET. 
Simonyi Mária... Petheő 

megjelennek. Üdvözlés, 
beszélgetés. 

Rip. : Kisztihand. Maja. 
Simonyi: Pá, Pityu. 
Rip. : Szerbusz Attila. 
Petheő: Szerbusz. 
Rip. : Van valami újság? 

(Angeio fotogr.) Valami uj darab ? 
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Simonyi(intPetheőnek): Egyelőre nincs. 
Rip. : Ügy ? Na és a Szenes uj darab-

iával mi van? 
Simonyi: Hát elkészült? 
Petheö: Tudsz róla valamit? 
Rip.: Abba hagyhatjátok. Az előbb 

hallottam mindent. Szenesről beszéltetek. 
Simonyi (ijedten): Szenesről?... de-

hogy. . . azaz hogy... a szenesről.. . 
szenei rendeltem .. . 

Rip.: Halloitam mi-
kor mondta Bárdos, _ _ _ _ _ _ _ _ 
hogv „magának irta f 
Szenes". 

Simonyi: Nekem irt 
a szenes, azt irta, hogy 
van már szén 

Rip. : Ugy? És akkor 
mire mondta, hogy „az 
-ste olvastam". 

Petheö : A pénzt ol-
vasta Maja. A pénzt, 
ami a szénre kell. 
asRíp. : A gazdag le-
ányról volt szó és azt 
is hallottam, hogy no-
vemberben szinre ke-
rül. 

Simonyi: Szénre ke-
rül I Azt mondtuk, hogy 
addig talán kerül szén-
re . . . 

Rip.: De hiszen „A 
buta ember"-t is emii-
tettétek. 

Petheö (mosolyogva): 
Mert tudtuk, hogy hall-
gatózol. 

5. JELENET. 
Riporter távozik. 
Simonyi : Hálisten, ez 

sikerült. Szenes nagyon 
megharagudna, ha hat 
héttel a premier előtt 
valamit elárulnánk a 
Szinházi Életnek a da-
rabjáról. 

6. JELENET. 
Szenes Béla (a „Szin-

házi Élet" szerkesztő-
ségében Riporterhez) : 
Édes bátyám, miért 
nem irsz már valamit 
az uj darabomról, „A 
gazdag leány"-ról. El-
végre öt-hat hét múlva 
rr ir itt a premier... 

i (Függöny.) 

Sajtóhiba 

fiz amerikai lapokból 
ki i iom, 
hogy itt szenzációs sikert arat 
Molnár darabja a Miliőm. 

SZENES EMBER 

Kiss Ferenc és Ághy Böske 
Nemzeti Szinhéz : „A falu rossza" (Angelo fotográfiái 
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Zöld a Kukorica " 
A „Piros bugyelláris" premierje után egyszerre divatba jöttek Pesten a magyar nóták. 

Zenés kávéházak cigányzenekarai eg>ik napról a másikra hűtlenek lettek a bécsi tánczené-
hez, a foxtrottokhoz, a shymikhez, sőt az epekedő pesti müdalokhoz is. A Vígszínház 
premierje után ráéhezett a pesti kávéházi vendég a régi, elfeledett magyar nótákra és a 
körúti kávéházakban felsirt a cigány hegedűjén a nóta : „Császárkörte, nem vadalma. 
Árvából lesz jó katona . . .„ De a zongorákon is a „Stiriában, Ajk faluban mi tőrtént" 
kezdetű dalt kalimpálták a zsurokon az „Etyetye-petyetye" című divatos pesti borzalomka 
helyeit. Most, hogy ismét népszínmű megy a Vigben, ismét nagy divatját járja a magyar 

nóta. „A falu rossza" gyönyörű 
szép dalait hallja az ember 
mindenfelé. 

A falu rossza nótái között 
van egypár, melyet nem ismert 
eddig a közönség. Kacsok Pong-
rác nagyszerű geniejének virt-
gai ezek az apró dalocskák. 
Egyet Kacsoh Pongrác szíves-
ségből átengedett a Színházi 
Életnek közlésre a következő 
levél kíséretében. 

„Ezt a kis színmagyar 
nótát, melyet e nyáron 
Szatmár-Oköritón, bá jos 
kis húgomtól, Németh Lili-

Csortos Gyula tői t a n u l t a m é s m o s t a m i 7 Fedák Sári 
(Göndör Sándor) v , , . ,, (Finum Rózsi) 

Angelo fotográfia ÁSOZSank notas ajkairól Angelo totografia 

egész Budapest gyönyör-
ködve hallgat, Incze barátom kérésére örömmel küldöm neki és lapja hűsé-
ges olvasóinak. 

Itt következik a kotta, mely Kacsoh Pongrác kezeirása : 

r z^—. j ^a^ 
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Hollandia, Németország után — Budapest 
Nemrégiben érkezett haza külföldi turnéjá-

ról Nirschy Emilia. Majdnem egész Hollandiét 
és Németországot beutazta növendékeivel 
együtt és mindenütt olyan sikerei voltak, 

csak nagyon ke-
dig részük. Ber-

pelték a nagy-
vésznőt és a 

amilyen sikerben 
veseknek volt ed 
linben direkt ünrií 
szerű magyar táncmú 
lapok cikkeztek különle 
és érdekes táncstilusáról, 
kö' nyedségről, ahogy a leg 
nehezebb feladatokat megol-
dotta. Ahol csak föllépett, 
a szenzáció ^» fe erejével 
hatott. Nem is akar-
ták visszaen-
gedni. Most Nir-
schy Emiliát és tánc-
akadémiájának növendé-
keit egy hónapi vendégszerep-
lésre kötötte le a Fővárosi Orfeum 
igazgatósága. Már evvel az egy szám-
mal is biztosítva lesz az októberi uj 
műsor sikere. 

De a Fővárosi Orfeum nem elég-
szik meg egy nagyszerű számmal, 
hanem műsorának többi pontjait is 
a lehető legjobbakból válogatja 
össze. Uj darabja, amit az októberi 
műsorban fog bemutatni, egyike a 
legkacagtatóbb énekes bohózatok-
nak, amit valaha is láttunk. Csupa 
ötlet és vidámság. A néző végig 
fogja nevetni az első szótól kezdve 
az utolsó pontig. Az egyik próbán történt 
meg. hogy valamelyik szereplő elnevette 
magát A nevetés ragadós, csakhamar vele 
nevetett mindenki a színpadon és a néző-
téren. Annyira nevettek, hogy a próbát nem 
lehetett folytatni. Betegïk lettek a nevetéstől. 
Ezt a pompás bohózatot, a „Bűbájos Kije-
tánt" Kövessy Albert ültette át magyarra és 
Ferenc/.y Károly rendezi, ő fogja a darab 
főszerepét is já tszani . _ Nirschy Emilia 

Ezen a két számon kívül hét olyan artista-
számot kötött le a direkció, amely szinte 
páratlan. Mind világhírű artistaprofukciók, 
a legérdekesebbek azok között, amelyeket 
magyar orfeumok színpadán láttunk- Biztos, 
hogy tul fognak tenni a szeptemberi mű-
sor artistaszámain is. 

Múltkoriban irt cikket a Színházi Élet arról, 
hogy micsoda szenzációs artistaszámokat 
tartogat még a Fővárosi Orfeum meglepeté-
sül a publikumnak. Pontos statisztikát mu-
tattunk be arról, hogy magyar koronákban 
micsoda fantasztikus összegeket tesz ki az a 
gázsi, amit ezek az artisták idegen valuták-
ban kapnak. 

jövő havi műsor artistaszámai is ezek-
ből a világhírű produkciókból kerülnek 
ki. Egészen biztos, hogy a főváros 
októberi szenzációi ezek az artisták 
lesznek. Ezek azok az artisták> a 
kik már túlnőttek / ] a „békeszóm" 
sablonos jelző 
háború idején,gs 
0- G. E., az % 

lete szigorúan j 

jén. A vilég-
í amikor a L. 

artisták egyesü-
megtiltotta tag-
jainak. hogy a 
központi hatal-
mak variettei-
ben fellépje-
nek, egész cso-
mó grandiózus 

artista szám 
született az an-
tant országai-

ban. Nekünk fogal-
munk sem volt ezekről 

az uj artistákról, akik — mig 
mi hat esztendőn kérésziül meg 

kellett, hogy elégedjürk pár ide-
vetődött német artistával — világ-
hírt szereztek maguknak. 

A Fővárosi Orfeum direkciója most 
nagy anyagi áldozatok árán igyek-
szik pótolni azt, amit kényszerűség-
ből a háború folyamán nélkülöztünk 
és sorra leszerződ1 eti vendégszerep-
lésre ezeket a világhírű artistákat. 

Ezek az artisták különben nagyon 
szívesen iönnek Pestre, mert azoktól, 
akik már jártak a megvár fővárosban, 

sok szépet és jót hallottak, nem-
csak a Fővárosi Orfeum direkciójá-

de a lelkes pesti közönségről is. 

A Fővárosi Orfeum tehát megint olyan 
tartalmas és nagyszerű műsort ad, amely 
még az orfeum elkényeztetett publikumának 
is szenzáció lesz: Nirschy Emilia, a „Bűbájos 
Kajetán", hét világhírű arfista. 

ról. 
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Nyárai Tóni üzenetei a másvilágról 
Résziveflem egy spiritiszta szeánszon 

Akinek tetszik, mosolyoghat, akinek tetszik, 
egészen komolyan idefigyelhet. Résztvettem 
egy spiritiszta szeánszon. Soha életemben 
nem foglalkoztam komolyan spiritizmussal, 
eszemágában sem volt a túlvilág szellemeivel 
érintkezni. Elég kellemetlenséget okoztak azok 
a szellemek, akikkel a földön testet öltve talál-
koztam. Különösen külföldön foglalkoznak 
vele erősen, sőt — gondolom Angliában — 
még MZ igazságszolgáltatás is igénybevette, 
m nt felderítő segédeszközt. Eddig meglehetős 
szkepszissel olvastam ezekről az ügyekről, bár 
néha-néha felébredt bennem a kíváncsiság, 
megtudni, vájjon mi az igazság mindabból a 
misztikus leírásból, amelyeket részben olvas-
tam. részben hallottam. 
Többször megkísérel-
tem hogy bejussak egy 
spiritiszta társaságba, 
ismétlem, nem meggyő-
ződésből, hanem pusz-
tán kíváncsiságból. Jó-
előre figyelmeztettek 
•arra, hogy rendszerint 
egy ilyen kíváncsiság 

meggyőződéssé szokott 
átalakulni, én azon-
ban semmit sem hittem 
a mesékből. Végre egy 
ismert fővárosi orvosta-
nár, akinek most mutat-
ták be a színdarabját, 
a 3udai Színkörben, 
aki azonban nem hatal-
mazott fel, hogy a nevé' 
kiírjam, akiről régen 
tudom, hogy spiritiszta 
és a lakásán szeánszo-
kat szokott tartani, meg 
ígérte, hogy résztve-
hetek egy szellemidéző 
ülésen. Arra kértem, 
hogv valahogyan idéz 
ze meg Ny árai Antal, 
Gyárfás Dezső vagy 
Újházi Ede szellemét, mert ezekkel szeretnék 
beszélni. 

— Hohó, ez nem megy olyan könnyen, — 
mondotta barátom — a szellemek nem jön-
nek parancsszóra, mert nem biztos, bogy ez 
módjukban áll. Lehet, hogy akivel te beszélni 
akarsz, még azt sem tudja, hogy halott, vagy 
talán még fel sem ébredt. Mindezekről külön-
ben majd meg fogsz győződni, legyen szeren-
csém holnap este. 

Bevallom, izgatott voltam, amikor este ki-
lenc órakor bekopogtattam öreg barátom la 
kására. Négyen voltunk a szalonban, a házi-
gazda és felesége, egy idegen hölgy és én. 
Ők már régen ismerősek a házi szellemekkel, 
cseppet sem elfogódottak, a szeánszokat ugy 
veszik, mint máshol a teázást. Nem árulom 

el kételkedésemet, nehogy bizalmatlanságot 
keltsek, talán ennek köszönhetem, hogy a 
házigazda azzal tüntetett ki, hogy elővette 
jegyzőkönyveit, amelyek a régi szeánszok 
eseményeit örökítik meg. Hámat-négyet fel 
is olvasott. Rendkívül érdekesek ezek a jegyző-
könyvek. akár igazak, akár nem. Az egyik el-
meséli, hogy a háziasszonynak, aki rendkívül 
jó médium, megjelent egy föníciai rabszolga, 
Mahirasszár szelleme és elmondotta, hogy 
hatezer évvel ezelőtt szolgája volt a ház 
mostani úrnőjének, aki akkor mint Numidia 
királynője uralkodott. Hogy szavait bebizo-
nyítsa, a szeánszon át i< öltöztette a médiumot 
abba a ruhába, amelyet, mint Numidia ki-

rálynője hordott. A ru-
hák ma is megvannak, 
saját szememmel láttam 
őket, furcsa,exotikus ru-
hadarabok. olyanok, 
amilyeneket talán még 
a muzeumokban sem 
lehet látni. 

Mielőtt hozzákezde-
nénk a szeánszhoz, ba-
rátom röviden elma-
gyarázza, hogy a szel-
lemvilágról alaikusem-
bereknek és különösen 
a hitetleneknek nevet-
séges és furcsa fogal-
maik vannak. A szel-
lemek magukkal viszik 
a földről jó és rossz 
tulajdonságaikat, ame-
yeket a túlvilágon is 

megtartanak. Az is elő-
fordul, hogy valamelyik 
óhajtott szellem he-
lyett más szellem jelent 
meg, akit rajtakaptak, 
hogy hozudik és aki 
később maga árulta 
el, hogy be akarta 
csapni a társaságot. 

Ennek a háznak vannak úgynevezett barát-
ságos szellemei, akik állandóan látogatják, 
így'egy öreg kuruc vitéz, András bácsi szel-
leme, aki nagyon szereti a ház urát ismert 
hazafisága miatt. Állandóan ajándékokat hoz, 
a kommün alatt, amint meséli, minden reg-
gel fehér zsemlyével volt megrakva a ház 
asszonyának éjjeli szekrénye. Bevallom, ma-
gamban jóízűen nevetek ezeken a meséken, 
amelyek , nekem éppen olyan hihetetlenül 
hangzottak, mint azoknak, kik e sorokat ol-
vassák. 

A társaság, amelynek tagja voltam, azon-
ban olyan szentül hisz ezekben és olyan 
szent meggyőződéssel adják elő a dolgokat, 
mintha a legreálisabb témáról beszélnének. 
Mutatnak egy szinlapot, amely egy 1848-as 

NYÁRAI 
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Griseldis előadásról szól és amelyet egy bécsi 
táncosnő szelleme hozott volna. Azt is el-
mondják, hogy a numidiai rabszolga beszédét 
feljegyezték és az érthetetlen szavakat elvit-
ték egy ismert nyelvészünkhöz, aki meg-
állapította, hogy azok valóban őskeleti sza-
vak, amelyek nagyon hasonlítanak az arab 
és hindu nyelvhez. Beszélgelés közben arra 
kértem barátomat, hogy most már győzzön 
meg arról, hogy nem tréfa, amit mondott és 
idézze meg valamelyik elhalt színész szelle-
mét. 

A ház úrnője, mint megfigyeltem, pár perc 
óta álmatag, furcsa kifejezést öltött, barátom 
figyelmeztetett reá, hogy röviden transzban 
lesz és akkor megkezdjük a szeánszot. 

— Hugó már bizonyéra itt settenkedik, ilyen-
kor szokott jönni, már ugy ideszokott, akárcsak 
a levélhordó. Öt év óta jár hozzánk, amikor 
először jött, azt mondta, Hugónak hívják és 
valamikor, valamelyik régi életemben jo ba-
rátságban voltunk. Hugó a vezető szellem, 
az ő közbenjárásé a szoktak megjelenni a 
többiek. Gyakran meg is tréfál bennünket, 
mert a szellemek szeretik a tréfát, akárcsak 
a földi ember. 

A médium elaludt, odamentem hozzá, meg-
fogtam a kezét, csaknem jéghideg volt. Férje, 
mintha a legtermészetesebb dolog volna a 
világon, elcsavarta a csillárt, azonban a szo-
bában nem volt tökéletes sötétség, az abla-
kon keresztül még a h Id is besütött, igy te-
hát jól megfigyelhettem a dolgokat. A médium 
hátrahajtotta fejét és beszélni kezdett. Neve-
men szólított : 

— Emlékszik ön Máriára ? 
— Nem, — feleltem. 
— Mária itt van, ön mellett áll. Azt 

mondja, kedvese volt önnek, amikor ön Ti-
zián festőnövendéke volt. Egy vázlatot mutat, 
amelyet ön festett és amelyet ő eltett em-
lékbe. Mária még nem transzformálódott ét, 
állandóan ön körül jár, ön huszonötéves 
volt, amikor meghalt, sokáig siratta. Különös, 
olasz leány és szőke haja van. Nézze milyen 
szép. Most a haját simogatja, érzi ? 

Feltettem magamban, hogy nem fogok 
érezni semmit, amit mondanak, a legnagyobb 
cinizmussal néztem a dolgok elébe es ebben 
a pillanatban, mintha ugyanaz történt volna, 
amit a médium mondott. Hátam mögött furcsa 
hidegséget éreztem, szinte megborzadtam bele 
és fejemen, mintha egy női kéz suhant volna 
végig. Megkérdeztem a házigazdát, szabad-e 
beszélnem, azt mondotta, igen. A médium 
mélyet, fájdalmasat sóhajtott, felgyújtották a 
csillárt, a médium azonban nem ébredt fel. 
Tisztán, érthetően olaszul kezdett beszélni, 
holott, amint ura mondja, egyetlen szót sem 
tud olaszul. Mária szelleme költözött belé, 
hozzám szólott, hogy mit, azt nem értettem 
meg, de ezt a nevet : Giunió, gyakran emii-
tette. Megkértem barátomat, hogy most már 
idézze meg valamelyik szinész szellemét. 

— Megkíséreljük, — mondotta. » 
Újból lecsavarta a villanyt és igy szólt : F 

— Kérlek szépen, kedves Újházi mester, 
beszélni szeretnék véled, légy szíves, ha te-
heted, gyere közénk. 

A médium ismét elaludt, előtte papiros és 
ceruza volt, mereven megfogta a ceruzát és 
ezt irta le : „ Újházi nem jöhet, még fel sem 
ébredt." 

Sötétben voltunk, tehát a s/.eánsz rendezője 
nem olvashatta el a cédulát, mégis tolmá-
csolta nekem, amit a médium leirt. Felcsa-
varta a villanyt. 

— Te ezt még nem érted, — mondta ba-
rátom — majd elmagyarázom. Gyakran elő-
fordul hogy a földi halál után a szellem 
hosszú ideig, esetleg évszázadokig is nem 
ébred föl. Az idő teljesen bizonytalan, olyan 
is van, aki már pár óra múlva megidézhető, 
viszont akadnak, akik ezer évig is öntudatlan 
álomban alsz-inak. Újházi még szintén alszik. 
Véle tehát lehetetlen beszélni, próbáljuk meg 
talán Nyárai Tónival. 

Teljesen világosban megszólalt : 
— Kedves Tónikám, légy olyan szíves, 

gyere körünkbe, két barátod is vár itt reád. 
Lecsavarta a villanyt és egy percig néma 

csend volt, A médium megszólalt : 
— Tóni itt van. Nézzenek oda a sarokba. 
Arra pillantottam, amerre a médium muta-

tott, de nem ve tem észre semmi különöset 
sem én, sem a házigazda. 

— Erősebben, — mondotta a médium és 
erre lassacskán valami furcsa, misztikus, köd-

A jegyesek . . . 
Berky Lili, Solymosi Sándor 

naissance: „A tót leány" (Labori felvétele) 
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szerii mozgást vettem észre a sarokban, 
mintha mozigéppel vetítenének oda valamit. 
Alig hallhatóan hangokat véltem felfedezni, 
amelyekben ráismertem Nyárai Antal hang-
jára. Megszólaltam : 

— Kérlek szépen, nem vagyok én most 
hipnotikus álomban ? 

Barátom elnevette magát : 
—• Ugyan kérlek, ezt mondja mindenki. 

Meggyőződhetsz magad is. 
» Újból felcsavarta a villanyt, hogy nézzek 

körül, de most már én kértem, hogy csináljon 
sötétet. Reszkettem az izgalomtól és égetett a 
kíváncsiság. 

— Isten hozott, Tónikám, — mondotta a 
házigazda — régen láttalak. 

A médium felől halle ttam, hogy ir. Most 
már a médium vette át a kérdezés szerepét, 
hangosan, monoton taglejtéssel beszélt. 

— Honnan jöttél most? 
Pár pillanat szünet, felcsavarták a villanyt, 

kezembe adták az irást, ez állt rajta : 
— Próbára megyek. 
Ismét sötét lett és felhangzott a kérdés : 
— Ugyan kérlek, hiszen te már nem vagy 

a földön ne tréfálj velünk. 
Világos. Elolvasom a feleletet : 
— Tréfál az öregapád, mar megint ki 

intrikál ellenem ? 
Sötét. 
— De Tónikám, hiszen csupa jóbarátod 

N L K I I i * 

Kiss Ferenc 
Nemzeti Szinház]: .A falu rossza" 

(Angelo fotográfia) 

van, sirattunk és gyászoltunk, amikor meg-
haltál. 

Világos. Ismét elolvasom az irást : 
— Ezt megint Rátkai csinálta, bizonyára 

tartozom neki, csak nem ugrom be hülön-
ben siessünk, mert még nem borotválkoztam. 

Sötét. 
— Mit szólsz az uj Molnár-darabhoz? 
Világos. 
— Már megint uj darabot irt ? Egy szót 

se olvastam róla. 
Sötét. 
— Hát nem láttad a Hattyút ? 
Világos. 
— Ugrassátok az öregppátokat, valakit 

fejbevágok, 
Sötét. 
— Hol játszol ma este ? 
Világos. 
— Marhák, még kérdezitek ? Mutassatok 

még egy olyan Rettegit, mint én. Zacconi 
elbújhat, meg is mondtam neki. 

Sötét. 
— Kivel beszélsz most ? 
Világos. 
— Ezzel a csirkefogóval, lusta gazember 

A szivaromat se adta meg. 
Megkértem barátomat, ne folytassuk tovább, 

a hideg verejték kiült a homlokomra. Emlé-
keztem rá, hogy amikor halála előtt utoljára 
beszéltem Nyárai Tónivel, szivarokat ígértem 
néki és ígéretemet nem teljesíthettem, mert 
másnapra beteg lptt. Ezzel szemben, amikor 
meghalt, én tettem el azt a szivart, amelyre 
utoljára rágyújtott, most is őrzöm. Pár pilla-
natig szólni se tudtam, aztán elmagyarázta a 
házigazda hogy igen sok s ellem a földi 
halál után hosszú ideig nem vesz tudomást 
arról, hogy meghalt. Abban a pillanatban él 
tovább, amelyben a földön volt utoljára. 
Ilyen Nyárai Tóni szelleme is. Most már tel-
jes világosságban kezdett beszélni a szeánsz 
rendezője a vezető szellemmel, Hugóval, aki 
elmondta, hogy Nyáréival igen sok baj van, 
állandóan civódik és kabarékat rendez. Most 
is nehezen tudta elhozni, nem akart eljönni, 
azt mondta, nem megy többé vidékre, unja 
az utazást. 

Nem sokáig tartott ámélkodásom, mert rövi-
desen ismét visszatért belém a hitetlenség és 
arra gondoltam, hogy bizonyára valami szug-
gessztiv erő idézte fel bennem a víziókat és 
hallucinációkat. A fehér papíron lévő irást 
azonban nem tudtam letagadni, annyival is 
inkább nem, mert a médium még hosszú 
ideig transzban volt, többször hozzámentem, 
megfogtam a fejét, szinte ijesztően hideg volt. 
Ezután több tárgyat mutattak, amelyeket a 
szellemek hagytak itt és megígérték, hogy 
legközelebb részletesebben bevezetnek a szel-
lemi élet titkaiba. Az egész szeánsz jó két 
órát tartott, teljesen ki voltam merülve, alig 
tudtam a lépcsőkön levánszorogni. Megfogad-
tam magamban, hogy többet nem csinálok 
ilyen riportot, mert a halottak között több 
hitelezőm van, akik nemcsak szivarokat, ha-



S Z Í N H Á Z I ÉLET 25 

nem egyebet is követelhetnek tőlem. Barátaim-
tól pedig ezennel nyilvánosan bocsánatot ké-
rek, hogy ilyen hihetetlenül dolgoztam fel 
első szeánszom történetét, azért is tettem ezt, 
nehogy valahogyan mégegyszer megenged-
jék, hogy résztvegyek a szellemidézésben. 
Köszönöm, nem kérek belőle. 

Zsoldos Andor 

Dánlelné Lengyel Laura 
a »Császár anyjáról« 

— Csak rólam ne Írjanak semmit, — sza-
badkozott Dánielné Lengyel Laura, amikor 
lakásén felkerestük, hogy a közönség érdek-
lődését tolmácsoljuk a „Császár anyja" és a 
kiváló szerző iránt. 

— A Magyar Színházat méltassák inkább, a 
direkciószorgalmát, Ditrói Mór rendezői lángel-
méjét, a művészek páratlan szeretetét, megértését 
darabomrpal szemben. A feladatuk bizony 
meglehetősen nehéz. A „Császár anyja" meg-
írásakor egy kevéssé ismert történelmi esemény-
ből indultam ki. Ramolino Letíciát, Napoleon 
anyját, leánykorában ártatlan, de nagyon heves 
szerelem fűzte Marbeuff grófhoz, aki akkori-
ban Korzika kormányzója volt. A grófot ké-
sőbb hazahívták és Letícia nőül ment Bouna-
parte Károlyhoz. A többi már ismeretes. Letí-
cia átvergődött a föld minden banatán, nyo-
morán és dicsőség n. Mindig erős volt és 
rendíthetetlen a maga emberi méltóságában. 
Marbeuff gróf a francia forradalom kitörése 
után k lföldre vándorolt és ott is halt meg. 
A darabom kezdetén Letícia már anyacsá-
szárnő, a Madame Mére ; a cselekmény az 
ő udvarában indul meg, egy évvel Napoleon 
koronázása után. Karoli a Napoleon huga, 
a későbbi nápolyi királyné éppen uj társalgó-
nőt kap. Ez pedig csaknem politikai • semény. 
Az ármányos Karolin szempontjából feltétlenül 
az. ö ugyanis a társalgónőit bemutatj i a 
császárnak és ha a császárnak megtetszik a 
társalgónő, a kettőjük bizalmas viszonyából 
Karolinnak van Haszna. Mert a jólnevelt tár-
salgónő nem titkolja el a hercegasszony 
előtt, amit a császári szeretőtől megtudott. 
Letícia udvarában nagy érdeklődéssel vár-
ják az uj társalgónőt, akit egy estély alkalmá-
val ismer meg Letícia. Kiderül róla, hogy a 
neve Marbeuff Honoria grófnő, az egykori 
korzikai kormányzó leánya. Az apja meghalt 
az emigrációban Letícia megindultan védel-
mébe veszi a leányt. 

— Magam fogom a császárnak bemutatni ! 
— mondja. 

Mindenki megérti ezt. mindenki meghajol 
Letícia parancsa előtt. Csak Honoria nem. 
0 szerelmes a csiszárba. Az elvakult leányka 
őrangyala lesz Letícia és végül mégis csak 
az ő hajthatatlan akarata győz. Boldoggá 
teszi Marbeuff gróf leányát. Hogyan, mikép-
pen . . . ez a bemutató titka. 

— Végtelenül hálás vagyok a művészeknek, 
— folytatja a „Budapesti Hirlap" kitűnő szín-

házi kritikusa — mind nagy ambícióval dol-
goznak a darabom sikere érdekében, Rákosi 
Szidi semmi fáradságot sem sajnál, hogy 
Letícia szerepét minél tökéletesebben és ki-
fejezőbben adhassa. A szerep nehéz és ter-
jedelemben rendkívül nagy. Darvas Lili játssza 
Honoriát, nem tudnék jobbat elképzelni nála. 
Péchy Blanka adja Karolint, Simon Marcsa 
a császár dajkáját, Szilágyi Rózsi Madame 
de Genlist, T. Oláh Böske Jourdannt, Ujj 
Kálmán Bésenval, Uray Tivadar az ifjú Broglie 
herceg szerepét kapta, Z Molnár pedig, akár-
csak a „Szókimondó asszonyságában, Fouchét 
alakítja. Már az utolsó próbáknál tartanak, 
nagyszerű művészek, nagy művészek. 

Dánielné Lengyel Laura mosolyogva mondja 
még : 

— Egy szerepről megfeledkeztünk. Senkisem 
alakítja és mi'idonki. Még a rendező, még a 
rendezés is. Nem jön a színpadra és mégis 
állandóan ott van . . . 

A kérdő tekintetünkre halkan, szinte áhíta-
tosan válaszolja : 

— Napoleon. A császár ! . . . 

„A színházi kihívások mégsem lesznek 
száműzve a nemzeti színpadról. Csak játék 
közben nem engednek megjelenni senkit, de 
felvonások után ezután is kijöhetnek és bó-
kot csinálhatnak a szereplők." 

(Fővárosi Lapok közlése, 1868 ápr. 16.) 

Ághy Böske 
Nemzeti Szinház : „A falu rossza" 

(Angelo fotografia) 
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Bes3é!ö fiamvalc 
A Beszélő hamvak az egri varban feksze-

nek Dobó István sirboltiéban. Onnan kel-
tette életre azokat egy lángoló hazafiság fáj-
dalmától szenvedő ember, dr. Tóvölgyi Ele-
mér egyetemi tanár. Nem hiuség és nem a 
színpadi dicsőség vágya vezérelte a szerzőt, 
amikor darabját megírta, hanem pusztán 
a lelki kényszerűség parancsainak tett ele-
get ezzel nz irodalmi munkájával, amely 
október elsején beköltözik a Városi Szín-
ház előkelő színpadjára, hogy harsogjanak 
onnan hazafiasszavakat az emberek ezreihez. 
A társadalmi, politikai és művészeti élet 
előkelőségei megdöbbenve hallgatták a da-
rab igazsáaait egy hivatott színpadi szerző 
stilusművészetén kérésziül olvan gyönyörű 
magyar tirádákban, amibeneket az Ocskay 
brigadéros óta nem hallottunk. A szerző 
mindenképpen mélló arra az elismerésre, 
amellyel ugy a közönség, mint a kritika el-
halmozta. A Budai Színkör nagyszerű, pa-
rádés előadásban hozta szinre a darabot, 
fényes kiállítással és Bakó Lászlót kérle fel 
a főszerep eljátszására. Az előadás éppen 
olyan nivós és művészi volt. mint a darab. 

TAMASSY ZDENKÔ 
r / F . 3 H W L » K , É s szívesen lAtlak téseü F VEZSENYEN TARTANDÓ KERESZTELŐMÖN 

f, VCZStMY. l«21 8ZCPTCMOER HÔ. 
JpwwbmMd-

A mult heti Intim Pista újságolta, hogy 
Tamássy- Leitner Zdenkó, llosvay Rózsi új-
szülött kis fia a következő táviratot küldte a 
Belvárosi Színház igazgatóságának: 

Szerencsesei) v i l a g r a 
joettem — Zdenko 

Most mi kaptunk értesítést Zdenkótól, aki 
fiatal kora dacéra máris szorgalmas leve-
lező. Mi a fenti meghívót kaptuk llosvay 
Rózsi ellenjegyzésével Vezsenypusztáról, ahol 
25-ikén volt az újszülött keresztelője. A ke-
resztelési ünnepséget követő lakomán llos-
vay Rózsi elénekelte az „Én babám" cimü 
dalt. Most végre jogosan énekelhette. 

A héten beköszönt Beöthy Lászlóhoz Laka-
tos László, a „Fakír" szerzője. Mielőtt egy 
szót is szólhatott volna, Beöthy a következő 
találós kérdést szegezte Lakatos mellének: 

— Találja ki, mikor szeretem én a szer-
zőt látni ? 

— Soha? — próbálja eltalálni Lakatos. 
— Nem. De csakis — a századik elő-

fHás után. 

Gyermekkert 
Ä »Színházi Elet« gyermekkertje olyan 

n a p érdeklődést váltott ki a publikumból, 
amire még legsikerültebb pályázatainknál 
Sem volt példa. Ä heti posta százszámra 
hozza a leveleket, amelyeknek mindegyiké-
ből egy féltve őrzött ~ kis fénykép hull 
ki, egy kis virág Magyarország rengeteg: 
virágoskertjéből. Sajnos, a virágoskert már 
olyan nagyra dagadt, hogy alig tudjuk 
elhelyezni a Színházi Elet szűkre szabott 
hasábjain. Hiába minden igyakezet, száni-
ról-számra rengeteg képet kell kihagynunk. 
Ez az óriási restancia, amely napról-napra 
növekedik, arra indította a szerkesztőséget, 
hogy beszüntesse egy ideig a gyermekszép-
ségekre beérkezett képek közlését. Mai szá-
munkban még leadunk egy utolsó sorozatot, 
a jövő héttől kezdve azonban már csak 
gyűjteni fogjuk a képeket egészen kará-
csonyig. Karácsonyi számunkban leadjuk 
az időközben beérkezett gyermekszépsége-
üet egyszerre. Tehát csak tessék beküldeni a 
fényképeket, a gyermekkert nem hervad 
cl ezzel a számmal, mert karácsonykor ír-
ből ki tog virulni. 

Ä karácsonyi gyermekszám után azonnal 
összeül a zsűri is. Ä zsűri csupa gyermekra-
jongóból áll : Rippl-Rónai iestőmüvész, Lányi 
Dezsc szobrász, Kosztolányi Dezső költő, 
Péchy Erzsi és Balassa Jenő a tagjai, ök 
fogják felülbírálni a képeket és( eldönteni, 
ki a legszebb magyar gyerek? Ä diadalmas 
nyet tes három ajándékot kap. Egy dísz-
oklevelet, egy miniatűr színházat, ezenkívül, 
ami taLán a legszebb és legmaradandóbb 
ajándék, — lefestetjük egyik legkiválóbb 
festőművészünkkel. 



1. Feuereisen Magduska, 2. Kunstädter Dudi, 3. Binét Ágica, 4. Kerék 
Éviké, 5. Miklós Márta, 6, Klein Erzsike, 7. Feuereisen Gyurika, 8. 
Feuereisen Mértuska, 9. (Dobó Gábor, 10. Neumann Pista, 11. Kiss 
Katóka (Makó), 12. Klein Klárika, 13. Székács István, 14. Rosenbaum 

Edit. 
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Haszonnyolcas I A pesti aszfalt simonyiai 
találtak ki ezt a jelzőt ama minden hájjal 
megkent emberre, aki reggel krajcár nélkül, 
mélabús ábrázattal bámulja a csillogó kira-
katokat, hogy estére szintén kiöllözve, sőt 
elegáns nővel az oldalén, fogyassza el az 
Ínyenc menüt valamelyik előkelő étteremben-

Valamikor nagvon divatozott ez a kedves 
jelző, de az utóbbi idők lőzsde besszje ezt 
is elsöpörte. Szinte már felvetődött az a kér-
dés, hogy tán Pesten mindenki megjavult-e. 
amikor a napokban öles plakátokon ötlött 
szemünkbe a régi kiszólás : „28 as " 

Tévedés, nem felhívás ez a 28 ások szer-
vezkedésére, hanem egyszerűen a Royal Or-
feum uj műsorának plakátja, amelyen Bús 
Fekete László operettjét hirdetik- De itt 
adjuk szószerint és mindjárt világos lesz 
minden : 

A 28-as 
Operett három képben 
Irta: Bús Fekete László 

Zenéjét szerzette : Zerkovitz Béla 
Karmester : Huber Miksa 

Szereplők : 
Heraldi Cézár, balletmester . Gallai Nándor 
Immerglück Tóbiás, hordár . Sarkadi Aladár 
Sárika, a leánya Sándor Gizi 
Báró Gölz Iványi Dezső 
A bárórő . Felhő Rizsi 
A fiatal báró Kubányi Gy. 
Valaki. s Kiss Lajos 
Inas Ormos Béla 
I. l„,j. P-rényi József 

II. h o r d a r Szalai Mihály 
Balletnövendékek, vendégek 

Az operett sujet-je nem a sablonos tarta-
lomnélküli operettmese. Ötletes, mulatságos, 
szórakoztaló. Az első képben egy ballet-
iskolában vagyunk, ahol Heraldi Cézár tánc-
mester (Gallai Nándor) vezeti be a növendé-
keket Terpsichore istennő nagytekintélyű, 
közkedvelt tudományába. Heraldi Cézár is-
kolájában a legszebb leányokat gyűjti maga-

köré és valóban elragadónak kell annak az 
ifjú hölgynek lenni, aki ezek közül is kitű-
nik. Pedig van egy olyan is és az nem más. 
mint Immerglück Sárika, a „28-as" leánya. 

Sárika (Sándor Gizi) a legszebb mind kö-
zölt, Sárika táncol a legfinomabban, ő sajá-
títja el leggyorsabban a nehéz táncfigurákat 
és mindenki benne látja az Opera jövendő 
primaballerináját, amire persze Sárika pa-
pája, Immerglück Tóbiás „28"-as hordár ur, 
módfelett büszke- Táncórán meséli el He-
raldi Cézár balletmester szép növendékének, 
hogy báró Götz (leányi Dezső) fia, az ifjab-
bik Götz báró (Kubányi György) hosszú 
külföldi útjáról hazatér és ennek örömére 
Götzék kastélyóban nagy ünnepség lesz, 
amelyen az ő legjobb növendékei fognak 
táncot lejteni a magas vendégek előtt. Ter-
psichore ifjú papnői az izgatottságtól kipi-
rult arccal mennek haza és éjszaka szám-
talan leányágyban szövődnek sohasem telje-
sülő álmok a szegény leányról és a gazdag, 
daliás arisztokratától. Sárika is türelmetlenül 
várja az estet, ami nagysokára mégis elér-
kezik és az ifjú báróntk mindenkinél jobban 
tetszik a „28-as" egyszerű leánya. Megsze-
retik egv mást és az öreg hordár, — aki a pos-
tillon d'amour-ság a'att szerzett bizonyára 
prakszist ebben, — összesegiti a fiatal sziveket 

Ez Bús Fekete László operettjének rövid 
tartalma. A szerző ötletekben szinte kifogy-
hatatlannak látszik és humor dolgában min-
den erejével a közönség mulattatásán fára-
dozik. Ez a munkája nem vész kárba, mert 
amint a főpróba közönségének harsogó 
jókedvéből megállapítottuk, az uj operettnek 
nem kell szégyenkeznie, ami a tréfát, derűt 
illeti Részt kérnek a sikerből azonban Zer-
kovitz Bela zeneszámai is, amelyek melódia 
dolgában nem maradtak el régi társaiktól és 
bizonyára kevés idő fog betelni, hogy Buda-
pesten lépten-nyomon „A 28-as" zeneszámait 
dúdolja majd a közönség. Különös népsze-
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Tüségre számithat az „Aki át mond, mond-
jon bét is, aki bét mond, mondjon cél is..." 
refrénü kupié és bizony nagvon nehéz el-
dönteni, hogy melyik zeneszám a legjobb, 
mert hiszen a közönség hamarosan meg-
szereti valamennyit. A szereplők között ter-
mészetesen elsősoiban Sarkadi Aladárt kell 
megemlítenünk, aki az ő közismert humorá-
val sok vidám percet szerez majd a közön-
ségnek. Nehéz lenne itt részletezni, vagy le-
írni azt a sok mókát, bohóságot, amit ez a 
kiváló komikus az uj operettben müvei. A 
fő női szereplő uj név, Sándor Gizinek hív-
ják és Gó'hék tanítványa. Ezt tudtuk róla a 
főpróba előtt, most már aztán azt is, hogy 
nagyon tshetséges színésznő. Uj bonvivant-
tal ismerkedtünk meg a Bús Fekete—Zerko-
/itz-operettben. Kubányi Gvörgv a neve. 

Ügyes figura Gallai Nándor balletmestere, 
boszorkányos táncai bizonyára a nag* közön-
ség előtt is épp olyan tetszést aratnak, mint 
a főpróba meghívottjai között. Kedves figu-
rák lványi Dezső és Felhő Rózsi, akik az 
öreg bárói házaspárt játsszék sok humorral 
és megértéssel. 

A kitűnő operett olyan kiadós, nemcsak 
ötletekben, hanem időtartamra is, hogv az 
ember nem is vár utána már semmit. Da a 
Royal Orfeum igazgatósába, ugylátszik, nem 
elégszik meg egv teljes estét betöltő operet-
tel, hanem olyan műsort ad melléje, ami a 
régi békeidők orfeumára emlékeztet ben-
nünket. 

Elsősorban kell megemlítenünk Sándor 
Stefi és Dezsőffy László ui duettjét, melvnek 
szerzője Zerkooitz Béla s amelynek során 
u j táncot mutatnak be és mi első látásra 
megállapítottuk, hogy a „pas o'doble", igy 
hívják az u j táncot, hamarosan kiszorít min-
den modern táncot. 

Sándor Stefi es Dezsóffy László duettjének 
refrénjét nemsokára egész Pest dúdolni 
fogja : 

„Könnyű megjegyezni ezt a dalt,.." 
és tényleg könnyű megjegyezni ezt a dalt. A 
duett szcenirozva van. Megelevenedik előt-
tünk a Liget, az őszi Vurstli minden hangu-
lata. Ez a díszlet versenyre kelhet a most 
már fokmérővé vált „vigszinházi diszletek"-kel 
is. Különös meglepetés az igazgatóság részé-
ről, hogy a közönség között sípokat osztogat 
és igy kisérik ma jd sok kacagás között az 

uj slágert. Papp Jancsi szólója ismét meg-
kapó é< ő róla Szép Ernő nemrég elmondta 
a Színházi Élet kasábjain a legdicsérendőbb 
művészi erényeit. Nagy sikere van az Eleky— 
Brighton-táncduettnak, amely nem győzi az 
ismétléseket. 

Szép érdeklődésre számithat Hild Hadges 
és Ed Vynos táncdivatrevüje, amely érde-
kes és harmonikus összevonása a tánc- és 
divatmüvészelnek. A táncos pár bemutatja a 
legújabb divatú ruhákat és ehhíez, nagyszerű 
angol zenék'e , uj táncokat lejtenek, amelyek 
mindig harmonikus összhangban vannak a 
bemutatott ruhákkal. Solti Hermin az uj mű-
sorban már ismét visszatért régi helyére és 
szólózni fog. Ha Solti régi számai között 
versenyt rendeznénk, bizonvára ez az uj 
kacagtató dal vinné el a pálmát. Nem aka-
runk többet elárulni, mint azt, hogy ez egy 
felemás néger tánc, amelynek refrénjét Solti 
egy fele fehér, fele fekete emberrel tán-
colja el. 

NEM NIJINSKY, CSAK HALMAY, 
akit ez a kép ábrázol. Halmay Tibor a nyá-
ron ilyen táncmozdulatokkal ugrott Siófokon 

a Balatonba. 
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INTIM PISTA, ir-e darabot erre a 
szezonra Heltai Jenő ? 

— Nem ir! De ne ijedjenek meg 
azért nem ir, mert már irt. Befejezte 
a „Cukrászda" cimü vígjátékát, me-
lyet még ebben a szezonban fog 
bemutatni a Vigszinház. 

— Ha már a Vignél tartunk, 
mondja meg gyorsan, hogy piheni 
ki Csortos Gyula „A falu rossza" 
rendezésének fáradalmait 7 

— Csortos nem pihen. Most nagy 
lázzal és lelkesen Don Jüant tanul-
mányozza. Ő fogja ugyanis Bataille 

A tótocskák. . . 
Solymosi. Berky Lili, Pataki 

Renaissance Szinház : „ 4 tót leány" 
(Labori felvétele) 

„Don Juan" jának 'címszerepét"ját-
szani, s ezértl [végigolvas minden 
könyvet, ami csak Don Jüanról szól. 
ő lesz rövidesen a legnagyobb Don 
Juan-szakértő Budapesten. 

— Hozzá fogunk fordulni, ha 
tudni akarunk valamit Don Jüanról. 
Ebben a pillanatban azonban az 
érdekel bennünket, igaz-e, hogy 
Fedák visszakészül Bécsbe? 

— Szó sem igaz! Sőt örömmel 
értesítem önöket, hogy Fedák itthon 
marad. Leszerződött egy évre régi 
szerelméhez — a Király Színházhoz. 
A Kék mazur századik előadása 
után János vitéz-repriz lesz a Király-
ban, a címszerepben Fedák Sárival. 

— Igazán örülünk neki . . . Azon 
a reprizen mi is ott leszünk. Most 
mondja meg, mit csinál a Magyar 
Szinház legújabb tagja, Péchy Blanka? 

— Sok dolga van. Szép szerepet 
fog játszani a Molnár-ujdonságban. 
azonkívül pedig — válik az urától. 

— Milyen [készülő újdonságokról 
tud ? 

— Vincze Zsigmond befejezte ope-
rettjét, melynek szövegkönyve Pékár 
Gyula „Kölcsönkért kastély" cimü 
regénye. A „Kölcsönkért kastély" 
különben nagy sikerrel ment már, 
mint vígjáték a Nemzetiben is. Ez a 
Vincze-operett lesz a Városi Szinház 
második operettujdonsága. 

— Még valami újdonság van ? 
— Van. Az is operett és szülő-

helye a Vas-utca 15\a számú ház. 
— Ki lakik a Vas-utca 15\a-ban ? 
— Endrődy Béla, a „Társaság" 

szerkesztője. A hét egyik estéjén va-
csorát adtak Endrődyék, a vacso-
rán hivatalos volt Beöthy László, 
Péchy Erzsi, Somogyi Nusi — de 
minek is soroljam fel a jelenvoltakat. 
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már ebből a három névből tudják, 
hogy nem egyszerű, vacsoráról volt 
itt szó. Endrődy bemutatta a társa-
ságnak a „Fekete huszár" cimü ope-
rettjét, melynek muzsikáját Krieger 
Tibor irta. Mátyás király feketesere-
gében szolgál a huszár, akiről szól 
az operett. Ez a huszár beletoppan 
a mai életbe, s hogy milyen mulat-
ságos, kedves kalandokon esik át, 
arról a vacsora résztvevői tudnának 
még csak beszélni. Ezekután pedig, 
ha megengedik, csó-
kolom a kezüket. 

— Hová szalad 7 
— Blaha Lujzához. 

Megkérdem, fel fog-e 
lépni a Blaha Lujza 
Szinház megnyitó elő-
adásán 7 

No. nem baj. azért csak megvagyunk. 
Ami pedig „János"-sá való ledegradálá-
somat (Jaj Istenem, milyen fabinko ne-
héz szó, alig tudom leirni) illeti, hét ne 
huzd o lábam, nem igaz abból egy szó 
sem. Én érzem, hogy nem igaz az a 
„János". Ha megint találkozunk, majd 
meglátod, hogy Jancsi vagyok én még 
most is, nincs bennem semmi János, 
Bizony, baj is volna, ha volna. No, de 
testvérkém, elég is lesz mára, ennyit 
még tán az öresapámnak se irtam. — 
Hogy áll a s z á d ? Nem tudod? 

Üdvözöllek, csókollak, a viszontlátásra. 
Szeresd továbbra is a Te 

Jancsidat. 

papp Jancsi válaszol 
Papp Jancsi küldi ezt a 

levelet a „S-inhézi Élet" 
utján Szép Ernőnek : 

Drága Ernőkém ! 
Igazad van, hogy nem 

igen olvasok újságot, de 
a hozzám meleg szived-
del irt leveledet mégis 
sikerült e lolvasnom. Fi-
gyelmeztettek rá, éppen 
Óbudán, Khélinél, a Mó-
kus-utcában, ahol némi 
borocskát ittunk. Meit 
bort, azt még most is 
iszunk, ha van miből. 
Hát bizony, testvérkém, 
ugylátszik tényleg el-
multak a régi jó idők. 
Onnan gondolom, mert 
a régieket nem igen lá-
tom, nem találkozom ve-
lük, tán már a borivás-
ról is leszoktak. Meg az-
tán onnan is gondolom, 
mert már magam sem 
igen mondom, hogy : 
„fuba". „Jámi", meg 
„csümbür",. 

Rálkai szinházdireklor leli 
Newyorkban 

Szín észUcrökben az elmult hét l egnagyobb szenzá-
ciója az a s ü r g ö n y volt, melyet Rátkai IVarcitól kaptunk 
Newyorkból . fl sürgönyben Rátkai bejelenti, hogy két« 
százezer dollár tészvénytôkével sz ínházat alapított New-
yorkban és azonnal szerződtetési ajánlatot tesz Fedák 
Sárinak. Harminc ftlW pésért CCCO dollárt, 2000 dollár elő-
leget és útiköltséget ajánl Fedáknak. Itt közöljük klisi-

rozva a hires sürgönyt : 
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Zilzer Piroska, 
akinek Bécsben volt legutóbb jelenlős siker-
rel hangversenve, október 29-én tartja zon-
goraestélyét a Zeneakadémia nagytermében. 

A ZONGORA A B C - J E . 
Zerkoviz Béla kisfia most 
tanul zongorázni. Egyelőre 
még a kezdet kezdetén tart, 
mert mindössze két leckét 
vett, de azért szorgalmasan 
kalimpál apja zongoráján, 

sőt a második lecke után elhatározta, hogy 
el fogja játszani a „Gyere te nimand"-ot. Egy 
darabig lázasan kísérletezett a billentyűkön 
de végre kétségbeesetten fölkiáltott ; 

— Borzasztó ! Nem találom a „gy" betűt. 

Do&nányi 
ui zongorája 

Közismert dolog, hogy a kiadók a nálunk 
megjelenő uj könyvek egy-egy példányát, is-
mertetés és népszerűsítés végett, elküldik a 
kritikusoknak, de kevéssé ismert, hogy a 
zongoragyárak is régen bevezették már a 
„tiszteletpéldány" rendszerét. Nincs jobb rek-
lámja a zongorának, mint az, hogy melyik 
hires virtuóz kedveli és a külföldi nagy gyárak 
Bösendorfer, Ibach. Bechstein stb. vetélked-
nek egymással, hogy hirdetéseikben mennél 
több nagy művész elismerését sorakoztassák 
fel. Az efajta versengés már a mult század 
elején sem volt ritkaság és a hires londoni 
Broadwood-gyár például ajándékba küldött 
egy zongorát Beethovennek. Ez a hangszer 
később Liszt Ferencé lett és az ő hagyetéká-

ból került a Nemzeti Muzeumhoz, ahol ma 
is őrzik. A nagy Lisztet is elhalmozták ilyen 
ajándékokkal a zongoragyárak, sőt a Bech-
stein-gyár külön az ő számára készített egv 
óriás-zongorát, amely méltó volt avilághrü ma-
gyar virtuóz technikájához. i 

Mostanában egy másik nagy magyar mű-
vészt érte ilyen kitüntetés. Dohnányi Ernő, 
mint ismeretes, tavasszal Amerikában járt és 
komoly, nagy diadalt aratott virtuozitásával. 
A művész a híres bostoni Chickering-gyár 
zongoráin játszott és őszinte elismerését fe-
jezte ki a pompás hangszerek fölött. A nyá-
ron azután nagy meglepetés érte Dohnányit. 
A Chickering-gyár egy remekbe készült zon-
goráját küldte el ajándékba a magyar mű-
vésznek amerikai sikereinek emlékére. 

Az amerikai gyár ..tiszteletpéldánya" ezút-
tal valóban önzetlen ajándék, mert aligha 
számíthat arra, hogy gyártmányait Dohnányi 
népszerűsíthesse. A magyar közönségnek 
ma még egy bécsi pianino vásárlásához is 
alig van pénze, hogyan vehetne Chickering-
zongorát, amit sok száz dollárral kell meg-
fizetni ? De azért mégsem történt minden 
számítás nélkül a küldemény I Dohnányi a 
tavasszal megint Amerikába utazik és bizo-
nyára ismét Chickering-zongorákon fog ját 
szani. Ravasz a yankee üzletember, de ez a 
kis történet mindennél jobban bizonyítja, mi-
lyen neve és hire van Amerikában a magyar 
Dohnányi Ernőnek. 
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Hempel Frida 
Hét évvel ezelőtt járt nálunk utoljára. Akkor 

még mint a berlini Operaház hires művész-
nőjét ünnepelte a budapesti közönség is, 
melynek gyakran volt szívesen látott vendége 
Hempel Frida. A nagy európai sikerek után 
1914-ben a nagy énekesek Eldorádójába 
utazott Hempel Frida is. A newyorki Metro-
politan Operahouse hivta meg vendégszerep-
lésre a német művésznőt, aki egy évadra 
ment ki és ott maradt hét álló esztendeig. 
Visszatérése elé a háború emelt elhárithatlan 
akadályt, maradnia kellett, de a nagy kény-
szerítő ok mel é társult csakhamar egy kelle-
mesebb is : Hempel Frida egy előkelő amerikai 
gyáros felesége lett. 

Mikor az entente németellenessége leg-
erősebben dühöngött, a német énekművésznő 
akkor is legnagyobb diadalait érte meg 
Amerikában és a háború befejezése után ő 
volt az első német énekesnő, aki ismét fel-
lépett a Metropolitan színpadján. A művészet 
nagyobb ur, mint a politika. A mult évben 
Jenny Lind, a „svéd csalogány" születésének 
századik évfordulója al-
kalmából nagy ünnepet 
rendeztek Amerikában és 
Hempel Frida ugyanolyan 
kosztümben, amilyenben a 
világhírű svéd énekesnő 
dalolt az amerikai közön-
ség előtt, végigénekelte 
ugyanazt a műsort, amellyel 
Jenny Lind első nagy si-
kerét aratta &z Újvilágban. 
Azóta „a huszadik század 
Jenny Lind-je" a művész-
nő közismert jelzője é? 
Gusztáv svéd király, mi-
kor a történeti "hangver-
seny hirét vette, sajátkezű 
levélben köszöntötte Hem-
pelt. 

Hét évi távollét után 
néhány héttel ezelőtt rövid 
tartózkodásra ismét Euró-
pába érkezett HempelFrida, 
hogy berlini rokonait meg-
látogassa és néhány hang-
versenyen fellépjen. Első 
nyilvános szereplése Ko-
penhágában volt, ahol két 
koncerten kellett volna fel-
lépnie, de a két estből hat 
lett. A nehezen hevülő dá-
nok még az utcán is olyan 
lelkesedéssel ünnepelték a 
világhírű művésznőt, aki-
nek szépsége nem ke-
vésbé hires, mint a hangja, 
hogy Hempel kénytelen 
volt a kopenhágai rendőr-
ség védelmét igénybe venni 
a túlságos ünnepeltetéssel 

szemben. Jelenleg Párisban van a művész-
nő, aki a jövő héten Berlinben, majd 
Bécsben énekel. Hangversenyeit Európában 
Forrai Oszkár, a Lyra igazgatója rendezi, 
aki két évi külföldi működés után az idén 
Budapesten is megkezdi ismét hangverseny-
rendezéseit és elsőnek a régi nagyságok közül 
Hempel Fridat hozza a budapesti közönség-
nek. Minthoey a művésznő október végén 
mér visszautazik Amerikábaa magyar fővá-
ros számára csak egy est jutott : október 10-én, 
a Vigadóban lesz egyetlen áriaestje, amelyen 
hatalmas műsort fog előadni 

Hangversenyek: 
A Lehner-íéle vonósnégyes-társaság 

első kamaraestje október 17-én lesz. 
(Fodor hangversenyiroda.) 

A Kőszegi-Schuster-Hollós-dr.Kárpáthy 
vonósnégyes-társaság első kamaraestje 
október 18 án. (Fodor hangversenyiroda.) 
W Szegh.ec János zongoraestje októHer 
26 án (Fodor hangversenyiroda.) 

Hempel Frida 
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A bécsi Opera&áx Jegyei 
- "Budapesten 

A Bécsbe utazó budapesti közönségnek 
régi panasza, hogy vagy egyáltalában nem, 
vagy pedig csak horribilis azsiotázzsal tud 
a Staatsoper előadásaihoz jegyet szerezni. 
Bécsben, mint ismeretes, általában nagy 
üzérkedés folyik színházjegyekkel, de külö-
nösen az állami Operaházéival, amelyeknek 
nagy részét hivatásos jegyláncolók szokták 
kezükbe kaparintani. A budapesti zenekedve-
lőknek ezt a régi panaszát beszélte el a 
mult héten S chalk Ferencnek, a Staatsoper 
kiváló igazgatójának. Fodor Izsó. az Opera-
ház zenekari igazgatója, aki Máder Rezső 
megbízásából egy uj hárfás szerződtetése 
végett járt Bécsben. 

Schalk Ferenc nagy érdeklődéssel hall-
gatta Fodor Izsó szavait és megértő lel-
kesedéssel vállalta a régi panasz orvos-
lását. Baráti közbenjárására a Staatsoper 
központi főpénztára elhatározta, hogy októ-
ber l-lől kezdve az állami Operaház min-
den esti előadására tiz darab földszinti je-
gyet tart fenn (azl — III. sorokban) a budapesti 
közönség számára. A bécsi állami színház-
jegypénztár felhatalmazta Fodor tanárt h cv 

Maria del Carmen 
magyar származású amerikai táncosnő (Newyorki felv.) 

a fentartott jegyekre a Bécsbe utazó buda-
pestiek részére utalványokat adhat ki. ame-
lyek csakis az ő személyes aláírásával ér-
vényesek és legkésőbb az előadás napján 
d. e- tizenegy óráig kiváltandók a Bräuner-
strasse 14• szám alatt lévő főpénztárnál. 

Tekintettel arra, hogy a Staatsoper pénz-
tára előtt napról-napra százával várakoznak 
jegyekre a zeneéhes bécsiek, a főpénztár 
vezetősége intézkedett az iránt is. hogy a 
Fodor-féle utalvánnyal jelentkező budapes-
tiek azonnal, soron kívül juthassanak a fő-
pénztar elé és jegyükhöz, amelynek árát ott 
Bécsben, a jegy vételekor kell csak lefizetni. 
Ilyen körülmények között a Bécsbe utazó 
budapestiek ezentúl előre bebiztosíthatják 
magukat arra, hogy minden hiábavaló sza-
ladgálás, azsiotázs nélkü1. legális uton és 
áron juthassanak a bécsi Operaházba szóló 
jegyekhez, sőt azokat már elutazásuk előtt, 
itt Budapesten biztosíthatják. A bécsi opera-
házi jegyekre szóló utalványokat október 
1-től kezdve a Fodor-féle hangverseny- és 
szinházjegyiroda (IV., Váci-utca 1. Telefon 
135—24.) fogja kiállítani. 

Fodor-Hangverseny ele 
Vannak elnevezések, amelyek idők folya-

mén a gyakori használat következtében fo-
galmakká válnak. Ilyen fogalom a Fador-
hangversenyek elnevezéssel immár évek óla 

lezajló zenei események, amelyek színvona-
luknál, művészi érzésüknél fogva komoly és 
számottevő helyet foglaltak el Budapest 
hangversenyéletében. Fodor hsó. az Opera-
ház zenekarának kitűnő tagja, a Filharmóniai 
Társaság agilis igazgatója, aki néhány évvel 
ezelőtt a kitűnő magyar zenekari testület 
bécsi és berlini hangversenyeinek rendezésé-
vel szerzett nagy érdemeket, már két év óta 
rendez önállóan, saját vállalkozásában hang-
versenyeket. Muzsikus létére különŐ3 szere-
teltei karolja fel a fiatal hazai erőket és 
nagyszerű külföldi összeköttetései révén nem 
egy európai hirü kiválósággal ismertette 
meg a budapesti hangversenyközönséget. 

Fodor tanár az idén az eddiginél is szé-
lesebb mederben folytatja működését. Az uj 
zenei évadra válogatott, magas művészi szín-
vonalon álló hangversenyeket készit elő és 
sok kellemes meglepetéssel fog szolgálni a 
magyar zenekedvelőknek. Hogy a közönség 
érdekeit és kényelmét teljes mértékben szol-
gálja, a Fodor-hangversenyek jegyei önálló 
koncertirodában kerülnek árusításra. Október 
elsején a Váci-utca 1. szám alatt lévő könyv-
kereskedésben megnyílik a Fodor hangver-
seny- és szinházjegyiroda (Tel. 135 24.), ahol 
ugyanakkor megkezdik a legközelebbi Fodor-
hungversenyek jegyeinek árusításét. A hang-
verseny-jegyeken kívül az iroda a Vígszínház, 
Renaissance-Szinház és Apolló-színpad, va-
lamint a bécsi állami Operaház jegyeit is 
árusítja. 
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M u z s i k u s o k - . . 
Weiner Leó a nyáron uj vonósnégyes 

komponálását fejezte be. Az uj müvet a 
Lehner-féle vonósnégyes-társulat fogja az 
idén egyik hangversenyén bemutatni. 

Kodály Zoltán, aki rendkívül becses kuta-
tásokat végzett a magyar népdal fejlődésére 
vonatkozólag, legközelebb maga is mint nép-
dalköltő lép a nyilvánosság elé. Régi nép-
versekre irt finom dalokat és az egész ciklust 
„Énekszó" cim alatt kecses kötetben adja ki. 

D'Albert-hét lesz az idén 
Budapesten. A kiváló zon-
goraművész és zeneszerző 
ugyanis az évad folyamén 
sok évi távollét után ismét 
ellátogat hozzánk, önálló zon-
goraestét ad, egy jeles hegedű-
művész társaságéban Beetho-
ven-szonátákat fog játszani, 
közreműködik egy kamaraest 
keretében és ugyanakkor el-
vezényli az Operaházban két 
operáját, a „Hegyek alján"-t 
és „A holt szemek"-et is. 

Strauss Richárd a jövő hó-
napban ismét Amerikába 
megy. A mult évben Délame-
rikában járt, az idén az Egye-
sült-Államokba látogat el és 
Newyorkban, valamint Chi-
cagóban fog hangversenyeket 
és operaelőadásokat vezé-
nyelni. A hires német zenész 
október 19-én indul útnak az 
Adriatic nevü Cunard-gőzös-
sel. 

A Filharmóniai Társaság 
tiz bérleti hangversenyére az 
összes jegyek elkeltek. Oly 
nagy volt a jegyvásárlók szá-
ma, hogy a főkapitányságnak 
kellett intézkednie a rend 
fentartása iránt a jegypénz-
tárnál. A nagy érdeklődésre 
való tekintettel a filharmoni-
kusok elhatározták, hogy esti 
hangversenyeik előtt vasárnap 
d. e. nyilvános főpróbákat 
tartanak. A főpróbákra féláru 
bérletjegy váltható. 

Komor Vilmos, az Operaház 
zenekarának tagja, kis zene 
kart szervez, amellyel az idén 
kamarfl zenekari hangverse-
nyeket fog rendezni. Ahang-
versenyeken olyan zenekari 
müvek kerülnek előadásra, 
amelyeket nagy zenekari 
hangversenyeken nem hall-
hat a közönség. 

Kún László, a Zeneművé-
szeti Főiskola tanéra és a Nem-
zeti Szinház karnagya hosz-

szabb tartózkodásra Amerikába ment. Cim-
balomhangversenyeket fog rendezni Amerika 
magyarlakta városaiban. 

Szántó Tivadar, a Párisban élő kiváló 
magyar zongoraművész, lesz az első magyar 
művész, aki a háború után az angol nyilvá-
nosság elé kerül. Október 20-án lesz első 
hangversenye a londoni Queens Hall-ban a 
hires Wood vezénylete alatt. Szántó ezenkívül 
még két hangversenyt ad Londonban, majd 
Párisban koncéi tezik. A tél folyamán Buda-
pestre is eljön a jeles Liszt-interpretáló. 

Holndonner Ilona 
hangversenykörutjának egyik állomásaként a jövő hónap első 
hetében Budapesten fog hangversenyezni. A németországi lapok 
az elismerés hangján emlékeztek meg legutóbbi salzburgi hang-
versenyéről. Az operaénekesnő október 6-iki estélyére, mely a 

Zeneakadémiában lesz, Mérynél válthatók meg a jegyek. 
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A párisi nő 
Irta : LÁBASS JUCI 

A párisi növel háromszor találkoztam 
franciaországi kirándulásom alkalmával, 
idén nyáron augusztusban. Először Dan-
villeban láttam, Franciaország legelő-
kelőbb és leghíresebb fürdőhelyén, ahol 
minden második ember herceg, vagy 
amerikai milliárdos é s olyan tobzódás 
van életben és pompában, hogy káprá-
zik belé a szem. A párisi nő a Grand 
Hotel erkélyén állott vadlila délutáni 
ruhában. (A vadlila most a legújabb 
párisi divatszin, ezek a lilák valósággal 
orgiákat ülnek a hölgyek toileltjén ) 
Hát mondom, a párisi nő ott állt a 
Grand Hotel erkélyén, egyszerre csak 
rámnézett, elmosolyodott és viharosan a 
nyakamba borult, furcsa spanyol őröm-
szavakat kiabálva. A Spanyolországból 
elszármazott párisi vadlila nő spanyol-
nak hitt az arcomról. 

Másodszor a Cafe de Parisban talál-
koztam a párisi nővel. Ez a Cafe de 
Paris egy leírhatatlanul érdekes étterem, 
egy intim szalon, ahol minden csupa 
virág, aranybrokát és fejedelmi fényes-
ség. Ezenkívül egy körbefutó nagy pam-
lag az egész Cafe de Paris, a psmlagon 
ül a sok étkező előkelőség, egymás 
mellett idegenek és ismeretlenek, mégis 
mint egy boldog és gondtalan társaság, 
amely előtt csillognak és szikráznak a 
vakitó fehéren és ragyogó ezüstökkel 
megterített asztalok. Itt a Cafe de Paris-
ban közvetlenül mellettem ült a pá-
risi nő fényes nappal derékig kivágott 
aranyvirágos estelyi ruhában. És én 
ijedten néztem rá, mert az ebédhez ugy 
ki volt festve, hogy Pesten este a szín-
padra nem mernék így kimenni. 

Harmadszor a Bois de Boulognon 
került elebem a párisi nő. Ezultal egy 
egészen csodálatos toilett volt rajta. 
A kalapja majomszőrrel volt diszitve, 
ruhájának felső része áttetsző fémkelmé-

ből készült, a másik fele csupa lelógó 
rojtból állott. Egy rojt volt a karcsú 
párisi nő, fénylettek és imbolyogtak rajta 
a rojtok és a többi dámák, akik elmentek 
a látvány mellett, csak nézték a rojtokat 
és sóhajtani kezdtek : 

— Ugylátszik, már megint a hosszú 
szoknya lesz a d i v a t . . . ! 

Utánafordultam a hosszurojtos párisi 
nőnek A rojtok mögül éppen kivillant 
a divatos, azsuros selyemharisnyéja És 
én egy pHlanat alatt megérteltem a párisi 
divatot. Őnagysága azért viselt hosszút 
és rojtokat, mert — csúnya volt a lába ! 

Kökény Ilona 
zöld délelőtti ruhában 

(Svájci modell) 
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ÖszI divat 1921 
Az idei őszi divat ismét a 

hosszú karcsú szabásnak kedvez 
és ugy a kosztümökben, mint a 
kabátokban túlnyomóan az egye-
nes vonalakat juttatja érvényre. 
A kosztümkabátok inkább hosz-
szuságban, mint bőségben nyer-
tek. Nagyon divatosak a több 
szárnyból összeállított kosztüm-
kabátok. Ezek a szárnyak nem 
egyenlő hosszúak, például az 
oldalrész hoszszabb, mint a hát-
rész, vagy a mellsőrész. Fősaját-

sága még az őszi kosztümöknek a dus „glokni" 
és a gazdag szőrmedisz. 

A kabátdivatot általában két irány jellemzi, 
az egészen bő és a testhezálló fazon. A bő 
forma kimondottan hullámos redőkben omlik 
el, mig a testhezálló a kilencvenes évek di-
vatjára emlékeztet és a test minden plaszti-
káját érvényre juttatja. A köpenyek inkább 
erősen gloknisak a legújabb párisi divat sze-
rint,. még mindig cepp-szerüek. Díszítésük a 
leggazdagabb és a legkülönbözőbb. 

Az ősz visszahelyezi uralmába a nyár ál-
tal elűzött magas állógallért és a hosszú ujja-
kat is. Nagy divat lesz az idén a nagyon bő 
shawl, valamint a széles prémgallér, egyálta-
lában a prémmel való díszítések is. Prém 

van nemcsak a kábátokon, de 
a selyemköpenyeken, sőt a se-
lyemruhákon is. A kosztümök 
széle igen sokszor nem körös-
körül prémes, legtöbbször csak 
az egyes részeken, de ott aztán 
bőségesen. Prém helyett igen gya-
kori a vágott gyapjupamutból 
való gallérdisz. 

A délutáni és az estélyi ruhák 
különböző karakterűek. A nagy 
estélyi toilettek például krinolin-
szerüek, vagy a csípőnél drót-
tal kitartottak. Kivágásuk csak 

az egyik vállat hagyja szabadon. 
Gyakori az elálló spanyol gallér 
is. A színekben még mindig a 
feketét és a fehéret szeretik. 

Az őszi divat újra hozza a nagy 
kalapokat, amelyeket a homlokba 
nyomva hordanak. Vasalt bár-
sonyból, posztóból és csipkéből 
készülnek az uj kalapok. Az ősz 
véget vet a szürke harisnya di-
vatjának, cipőben pedig az an-
gol formával ajándékozza meg a 
hölgyeket. Ha még megjegyez-
zük, hogy legújabban a hajat újra mélyen a 
homlokba húzva viselik Párisban és újra 
divatos a lökni, mindent elmondottunk, ami 
egy elegáns nőt 1921 őszén érdekelhet. 

TÖRZS AZ IGAZI TUDÓS. A fakír. Lakatos 
László nagysikerű drámájának főszereplője 
Törzs Jenő, egyik jelenetben két tudós társát. 
Kertészt és Kenesseyt behivja dolgozószobá-
jába, hogy ott munkájából olvasson fel nekik. 
Természetesen, amint a kulisszák mögé kiér-
nek, már átalakulnak a tanárok Törzsé és 
Kertészé és kisebb gondjuk is nagyobb a tu-
dományos munkánál. Törzs azonban annyira 
beleélte már magát tzerepébe, hogy egyik 
legutóbbi előadáson, amint a jelenésről ki-
mentek, a kulisszák mögött le-
ültette a két partnerét és elkezdte 
nékik egészen komolyan olvasni 
azt az orvosi munkát, amelyről 
a darabban beszél. A felolvasás 
olyan érdekes volt, hogy nem-
csak Kertész és Kenessey, de a 
többiek is csodálkozással hallgat-
ták a bölcs anatómiai fejtegetése-
ket. Azóta igy megy estéről-estére. 
Törzs Jenő ugy belemerült a témá-
ba, hogy nappal orvosi tanulmá-
nyokat folytat, hogy este készen 
legyen a felolvasandó részlet. 

S E L Y E M ? S Z A L A G SS 
FO ÜZLET : - IVJIORONRHEfffiUlO. 

- S Z Ö V E T • MOSÓÁRÚ SS FIÓKÜZLETEK-- IY..CALVIN-TÉR. 

C S I P K E iD IVATUJDONM 

SS 
YllRAKOrZI-UTft I I J Q - U Ï Ï A 5 2 . 
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Hogyan 0IÍÖ3ÍK a francia nő? 
— Intervju Schwarcz Irmával — 

Az elmúlt saison színpadi ruhasikereinek 
egyik legelső győztese Schwarcz Irma, most 
érkezett haza párisi tanulmányútjáról és itt 
számol be tapasztalatairól a Színházi Élet ol-
vasóinak. 

Mit is viselnek jelenleg Périsban ? Az utcai 
ruhák anyaga nagyobbrészt sötétkék szövet 
és maroquen, a diszités pedig változatlanul 
lakk szalag, gyöngyözés, a himzés azonban 
eltűnt. Gyakori a sötétkék szövet és fekete 
selyem kombináció. A kosztümök és köpe-
nyek anyaga a velour. Szabásuk legújabban 
erősen gloknis, a kosztümkabátok hosszúak, 
a domináló gallér pedig a széles és nagy 
sawlgallér. A legszenzációsabb köpenyanyag 
ma az Agnella. A köpenyek, ellentétben a 
ruhákkal, erősen himzeltek, nagyon sok a 
8zőrmedisz, különösen tengeri róka és szili, 
de egyes divatházak a szőrmét bolyhos gyapju-
pamuttal helyettesitik. Általában azonban a 
köpenyt sokkal nagyobb előszeretettel viselik, 

mint a kosztümöt. Az estélyi ruhák az idén 
túlságosan ponpőzek. 

Spanyol csipke, brokát, sőt tiszta gyöngy a 
fő anyag. A velourschiffon ruhák azonban 
ezzel ellentétben egész egyszerűek, egyetlen 
diszük a raffolás. 

Páris tánc- és színpadi ruhái még a 
pesti morált is megbotránkoztatnák. A Folies 
Bergères, a Casino de Paris és az Ambassador 
táncosnői úgyszólván ruha nélkül jelennek meg 
a színpadon. A vékony fémszálakból ab-
roncsra feszitett krinolinjuk alatt testhezálló 
csipkeruhákat viselnek. Ezeket a ruhákat Bu-
dapesten sem materiális, sem morális szem-
pontból utánozni nem ajánlatos. 

Schwarcz Irma beszerzett Párisban egy-
pár ruhára szükséges értékes lyoni brokátot, 
valódi spanyol csipkét, arannyal és ezüsttel 
átszőtt velour schilfont, melyek talán majd 
valamelyik pesti nagy színésznő művészeté-
nek fognak kellő keretet adni. 

Mangold Béla Kolos férfi öltözködési kódexe 
az 1921. őszi idényre 
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Kökény Ilona a toilettasztal mellett 
(Papp felvétele) 

Ami az Írónak az Íróasztal, a kártyásnak 
a kártyaasztal, az a színésznőnek a toilett-
asztal. A toilettasztal mellett virul ki a pri-
madonna szépsége, a toilett-tükör csillogó 
ezüstje veri vissza mosolygó ragyogásában 
a művésznő arcát legelőször, mielőtt az még 
hódító körútra indulna a színpadra. Milyen 
egy színésznő toilettasztala ? Egészen más, 
mint a polgárnőé. Szebb, fényesebb, gazda-
gabb. Szinte látszik rajta, hogy nem közön-
séges halandónak nyújt szépséget, hódolatot. 
Három színésznő toilettasztalát látogattuk 
meg a héten, hogy beszámoljunk róla a 
Szinházi Élet olvasóinak. 

Németh Juliska loilettasztala egyszerű, de 
előkelő. Metszett velencei tükör van rajta, a 
tükör mellett karosgyertyatartó áll. Ezenkívül 
virág van a toalettasztalon, sok kábitó il-
latú virág, télen-nyáron mindig. A virágok 
illata összevegyül Némelh Juliska paiföm-
jével. Ez egy egészen különleges párfőm, a 
nevét nem akarja elárulni a művésznő. Még 
senki Pesten nem tudta meg, milyen par-
főmkeveréket használ Németh Juliska. A 
toilettasztalán ezenkívül egy doboz crème 
színű Diana poudert láttunk. Csak Diana 
pouderrel pouderezi magét a művésznő. 

Kökény Ilonáé Pesten talán a leggazda-

Magyar Erzsi a toilettasztal mellett 
(Papp felvétele) 

gabb toileitasztalka. Itt láttunk vagy tíz kris-
tályüveget. tele kölni sóval, benzinnel, alko-
hollal. parfőmmel. Kökény parfőmfje a Cotti-
féle Ambra antique. Diana szappan, hal-
vány rózsaszín pouder van még az aszta-
lon és egy saját találmányú kézápoló, amely-
nek receptjét a következőképpel adta meg 
a művésznő : 

50 '/o tiszta alkohol 
50 /o „ glicerin 
1 egész citrom leve 

Magyar Erzsi toilettasztala szinten igen 
gazdag, Créme színű pouder van a dobozok-
ban, mellettük ajkpirositó fekszik, odébb egy 
tégely Diana krém, végül egy üveg párfőm 
Chevalier Houbigant, amelynek illata be-
tölti a szobát. Magyar Erzsi toi lettasztalának 
még egy disze van, a művésznő kiskutyája, 
„aki" mialatt gazdája szépíti magát, müértően 
figyel. Magyar Erzsi annyira ad erre a ku-
tyára, hogy addig nem távozik el a toilett-
asztaltól, mig az halk morgással nem ad 
megelégedésének kifejezést. 

A színésznők toilettasztalát — amelyről a 
költők annyi szépet és meghatóat írtak már 
össze — tehát lelepleztük. Azért be kell 
ismernünk a költőknek is igazuk van. Olyan 
szépek ezek a toilettasztalok, hogy csak 
versben szabadna írni róluk. 
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Ig(13 történet 
négy fejezetben több ezer női füzőrSl, 
amelyet munkatársunk csodálatos ka« 
landja folytán ajándékba kapnak a Szín-

házi Élet olvasói. 

1 Fejezet. Dráma a vil lamoson 

Még a nyár elején tör-
tént, hogy munkatársunk, 
a szenvedélyes turista, ki-
rándult a Hüvösvölgybe. 
Mint egy hegymászóhoz 
illik, a kirándulást termé-
szetesen villamoson tette 

meg. Izgatottan élvezte munkatársunk a táj 
szépségeit, miközben észre sem vette, hogy 
mellé egy elegáns hölgy telepedett le. Azaz, 
hogy észrevette a hölgyet, de csak akkor 
amint az már leszállt. Ugyanis a hölgy helyén 
egy finom női retikül feküdt. 

— Ezt itt felejtették, — állapította meg mun-
katársunk villámgyorsan és már magához is 
vette a retikült. 

2 fejezet. H retikül titka 

— Kinyissam, ne nyis-
sam, — habozott munka-
társunk, de győzött rajta a 
kíváncsiság ördöge és ki-
nyitotta a retikült, melyből 
pontos sorrendben a követ-
kező titkok tárultak föl : 

1. Parfőmös n ői zsebkendő. 
2. Kulcsok. 
3. Egy párisi útlevél. 
4. Egy amerikai express levél. 
5. Es a következő névjegy : 

BÍRÓ REZSŐNÉ ÉS TSA 
VI., Andrássy-ut 38. II. 4. 

Munkatársunk ámulva fogadta a retikül 
kincseit. Aztán gyors elhatározással felbon-
totta az amerikai express levelet. A levélben 
az állott, hogy a legnag\obb amerikai fűző-
gyár igazgatója tisztelettel meghívja madame 
öiróf, a világhírű „Grácia" fűző feltalálóját 
óriási fizetéssel, hogy szervezze meg Ameri-
kában a halcsontnélküli füzőgyáitást. 

Munkatársunk mély tisztelettel csukta össze 
a retikül'. 

— Nem kutakodom hölgyek retiküljében. 
mondotta, — pláne, ha Biró Rezsőnérői van 
szó, erről a zseniális magyar uriass/.onyról, 
akit régen ismerek már hírből, mint iparmü-
vésznőt és mint jótékony hölgyet. 

Ezzel munkatársunk, a turista, beült egy 
vendéglőbe sörözni, majd visszaült a villa-
mosra, hogy jogos tulajdonosának átadja a 
megtalált értéktárgyakat. 

3 fejezet. H visszanyert boldogság 
Mire a munkatárs az 

Andrássy-utra ért, Biró 
RezSőné már szintén ha-
zajött hűvösvölgyi villájá-
ból és pazarul berendezett 
lakásának egyik sarkában 
sírdogált. 

— Elveszett az útleve-
lem, — könnyezett Biróné, — két hónapig 
szaladgáltam uiána, most mivel megyek 
Párisba ? I 

— Elveszett, de megvan, — kiáltotta vég-
szóra munkatársunk, aki éppen ebben a pil-
lanatban lépett a szobába. 

A hatás leírhatatlan volt, Biróné nem győ-
zött eleget hálálkodni. 

— Azóta, hogy Ertl János dr. olyan kitű-
nően megoperált az arcomon, nem voltam 
ilyen boldog. Mivel háláljam meg ezt önnek? 
Kitanítom magát a füzőkészitésre, — mon-
dotta repesve munkatársunknak. Munkatár-
sunk azonban szerény volt. Maga helyett egy 
ismerősét ajánlotta. 

— Rendben van, — mondotta Biróné. — 
Ha visszajövök Párisból, úgyis nyitok egy 
füzőszabászati iskolát, különösen hadiárvák 
hadiözvegyek számára. 

— Hát Amerikába nem tetszik kimenni ? 
— kíváncsiskodott munkatársunk, nem tö-
rődve azzal, hogy most elárulta magát. 

— Nem, — felelte Biróné. — Még ezt a 
fejedelmi ajánlatot is visszautasítom. Én Pes-
ten akarok maradni, itt akarok úttörő lenni 
abban, hogy a kevésbé tehetőseket kitanítom 
a füzőkészitésre. 

4 fejezet, fl becsület jutalma 
Amit itt elmondottunk, az a nyár elején 

történt. Tegnap a Színházi Élet szerkesztő-
sége a következő levelet kapta. 

Németh Juliska a toilettasztal mellett 
(Papp felvétele) 
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Igen tisztelt Uraim I 
Néhány héttel ezelőtt 

az a szerencse ért, hogy 
elveszett útlevelemet 
egyik munkatársuk meg-
találta. Ennek köszön-
hettem, hogy kimehettem 
Párisba és onnan egész 

sereg legújabb füzőmodellt hozhattam ma-
gammal. Párisi utam egyáltalában olyar 
nagyszerű eredménnyel járt, hogy a Szín-
házi Élet iránti hálámat kötelessérem-
nek tartom valahogy leróni. Már döntöt-
tem is, hogy miképpen. Ezennel tudomá-
sukra hozom, hogy először is olvasóikat 
minimális tandíj mellett veszem fel a 
füzőiskolába. Másodszor, aki a Színházi 
Életre való hivatkozással jelenik meg ná-
lam, 800 koronás ajándékárban kap 
tőlem egy olyan Grácia fűzőt, mely 
testvérek között is legalább a dupláját 
éri meg• Amikor arra kerem önöket, hogy 
ezf n elhatározásomat közöljék olvasóik-
kal, mégegyszer köszönve ama kedves 
szerkesztő urnák becsületességét, marad-
tam tisztelettel 

Biró Rezsőné 

A többezer füzös ajándékot ezennel átnyújt-
juk az olvasóknak. Tessék jelentkezni érte 
Biró Rezsőnénéi. 

És még merje mondani nekünk valaki, 
hogy a becsületességnek nincs meg a jutalma. 

Drasche-Lázár Alfréd „Luxné" cimü 
darabját elfogadta a Magyar Szinház. 
A darab 1922 januárjában fog szinre-
kerülni. 

Jászai Mari, Kürti József, ódry, Pethes, 
Bayor Gizi játsszák a Nemzeti Színház-
ban az „1514" főszerepeit. 

Szász Károly „Fanny" 
felvonásos darabot irt a 
ház számára. 

cimen három-
Nemzeti Szin-

Mariházy Miklós és Tisza Ferenc 
pályáztak a bajai színházra. 

Hevesi Sándor október 9-én tartja 
székfoglalóját a Petőfi-Társaságban. 

á / v u k a r a f a r o ' í . . 
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Nem lepték uj k r eác iók , 
Ruhacsoda'k a r útat ofr, 
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Wegener, 
az elhiopiai király üdvözli Budapestet 

Berlin, szeptember hó 
Hetekkel ezelőtt emlékezett meg a Szín-

házi Elet arról a nagy ütközetről, amelyik 
augusztus első hetében Berlin mellett, a 
goseni hegyek között játszódott le az 
egyiptomiak és ethiopiaiak között. Ä hatal-
mas ütközet vezérkarát, a Blumenthal-cso-
port alakításának, az E. F. /1.-nak hatalmas 
műtermében kerestem fel a Zoologischer-
Garten mellett és ott Ernst Lubitsch, a 
nagy tilm zseniális rende-
zöie fogadott. Bemutatott 
Hans Kraely-nek, ki a tár-
saság dramaturgja és Nor-
bert Falk-kai együtt írták a 
-Das Weib des Pharao« 
cimü hatalmas filmet, 
melynek egyik jelenete volt 
csak a nagy csata. 

— Jöjjön ki holnap dél-
előtt a steglitzi filmvá-
rosba, — szólt hozzám1 

Kraeiy — érdékes dolgo-
kat togok ott mutatni. 

Hz autó őrült irammal 
száguldott végig Berlin kül-
városának, Steglitz-nek ut-
cáin és egyszerre csak a 
távolból hatalmas szörny-
szülött meredt felénk. Sár-
gásbarnára testeit Sphinx 
emelkedett ki egy hatalmas 
terjedelmű egyiptomi város 
(közepéből és már több kilo-
méternyire jelezte nekünk az utat 
a csodás filmváros felé. Roppant terü-
let kerítéssel körülvéve, a Kerítésen kivül 
mezők homoksivatag, a kerítésen belül 
hatalmas embertömeg. Ä kintiek, csupa ifjú 
ember, leány és asszony, várták, hogy leszer-
ződtessék őket a másnapi felvételhez, a 
bentiek pedig mind napbarnított ethiop'iai 
harcos, meztelen lábaknal és karokkal, tes-
tük körül fantasztikusan festői afrikai ru-
házat, fejükön sisak, kezükben dárda és 
gyékénybői font pajzs, vagy kétezer ember, 
akik a (nagy egyiptomi kincstári épület előtti 
térségen pihentek és heverésztek, várták 
a rendezőt. Äz egyikük valahonnan egy 
hegedűt kerített és hogy stílszerű legyen, el-
kezdte a Salomet játszani. Äz ős'ethiopiai-
iharcosok pedig felugráltak erre és szintén 
nagyon stílszerűen) a shymmít és a foxtrottot 
kezdték járni, őrült ordítozás közben. 

Kraely körülvezetett bennünket a telepen, 
megmutatta a festői egyiptomi utcákat, meg-
csodáltatta vielűnk a 64 méter hosszú és 
38 méter magas, nagy palotát, a sphinxet,-
melynek csak a füle olyan nagy, mint három 
egymás nuakán álló ember és elmesélte, 
hogy ami, a legcsodálatosabb, ez a hatalmas 
város szinte a földből nőtt ki, három hét 
aiatt készült el az egész és a házak nem 
paplrmasséból vannak, hanem mind szilárd 

rabitzéDitkezés, n'ogy az 
illúzió teljes legyen. 

Lubitsch rendezi a csa-
patokat. Hosszú sorokban 
állnak rel, külön a lova-
sok és megjelenik gyönyö-
rű paripáján, hatalmas 
uralkodói lepellel a vál-
lán, Samlak, a nagy ki-
rály. Végiglépet a front 
előtt és megáll az élen. Ä 
csapattal szemben, kis ma-
gaslaton, két operateur áll 
á gép mellett és várja a 
jeladást, hogy forgathassa 
a kurblit, de még várni 
egy kicsit, mert a nap, 
amely hetek óta, pihenés 
nélkül oly kitartóan tűzött 
most, mintha incselkedne a 
nagy táborral, egy kis fel-
hőfoszlányt rántott maga 
elé. Ä harcosok türelmesen 
várnak, egyszerre azonban 

hatalmas hurrázás hallatszik, felkapnak 
a vállukra egy szürkeríuhás hö}gyet,> 
aki most szállt ki az autójából. 
Diadalmas üvöltéssel, mintha zsákmányt 
ejtettek volna, viszik végig a tömeg előtt 
és a szürkeruhás hölejy csókokat dobál és 
nevetve, integetve köszöni meg azt a sok 
iszeretetmegnyilvánulást, amivel körülVe 
szik őt. Pola Negri, a kitűnő filmművésznő, 
akit a közönség és kollegái egyformán sze-
retnek, kijött — habár nincs a darabban 
szerepe -— megnézni, hogyan dolgoznaki 

Ä nap végre kisüt, a csapatok elvonulnak, 
viszik a faltörő kosokat és én megijedve 
veszem észre, hqgy az egyik harcos, az-
első sor Jíözepén, szemén felejtette a csíp-
tetőt. Ijedten figyelmeztettem Lubitschot, 
hogy nem nagyon valószínű, hogy Krisztus 
előtt n éhány ezer évvel a harcosok faár 
szemüveget hordtak volna. 

PAUL WEGENER 
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Elvonul a csapat, hosszabb szünet követ-
kezik és Wegener, ki már kora reggel 
éta munkában van, visszahúzódik öltözőjébe, 
hogy pihenjen. Äz öltöztetőnője be se akar 
jeienteni és csak hosszas rábeszélésemre 
najfandó bevinni a névjegyemet. 

Wegener a diványon fekszik, mikór be-
lépek és szabadkozik, hogy igy togad engem, 
de nagyon fáradt, nagyon"kimerítik őt a 
felvételek. Hellyel kínál meg és én kis híja, 
hogy rá nem ülök a hegyes sisakjára, 
amelyik dus, fekete, göndör hajzatával 
együtt ott .fekszik a széken. Természetes 
dolog, hogy élőször B u d a p e s t s beszél-
getünk1. Wegener régi jó ismerőse a buda-
pesti közönségnek, hiszen tiz éven keresztül 
minden tavasszal ellátogatott hozzánk Rein-
hardt társulatával, míg közbe nem jött a 
háború és meg nem szüntette a vendég-
szerepléseket. 

— Ugy ismlerem Budapestet, — mondta 
— akárcsak Berlint, hiszen gyönyörű,, 
feledhetetlen hónapokat töltöttem ott és 
nagyon-nagyon szeretem. Meg vannak-e, 
fliegt a jó fürdők? Huzzák-e mj t j a cigányok 
a szép magyar nótákat és vidámak-e az 
emberek? Sajnos, én mostanában nem igen 
látogathatok el oda, nem ís tudom hamar-
jában, mikor lesz alkalmam újból szemtől-
szembe állni a magyar közönséggel; hiszen 
a valutáii's viszonyok lehetetlenné tesznek 
minden próbálkozást. Már a márka is elgg 
rossz, hát im'ég a korona. 

Ä művészetre terelem a beszélgetést és 
megemlítve azt, hogy előző este láttuk leg-

hatalmasabb szerepeben, a »1 otentanz«-ban, 
megkérdezem tőle, hogy melyiket tartja 
igazi hivatásának, a szinpadot-e, vagy a 
mozivásznat? 

— Természetes, hogy a színpadot, az az 
igazi művészet, ahol a szinész nemcsak) a 
mozgásával és" mimikájával, hanem háng-
jának szuggesztív erejével is hat a közön-
ségre. Csak a szinpadon van meg a köz-
vetlen kapcsolat és művészi hatás a közön-
ség és a szinész között és aki igazi művész 
és igazi szinész, az nem hagyja ott a 
beszélő színpadot a mozi kedvéért. Mellék-
foglalkozás csak a moziszinészkedés, leg-
alább nekem az és évenként legfeljebb 
két filmen szerepelek. Nagyon megerőltet 
és fizikailag kifáraszt. 

Régebbi filmjeiről beszélgetünk és kije-
lentette, hogy a legkedvesebb filme a leg-
első nagy íilmlszereplése volt, a »Golem«. 

— Igaz-e, .— kérdezte tőlem, — hogy a 
»Golem«-ot a cenzúra betiltotta önöknél, 
mért tiltotta be, milyen indokolással? 

Erre természetesen nem tudtam neki vála-
szolni, de megnyugtattam, hogy minden 
mozilátogató ismeri már nálunk a »Golem«-
et, mert minden moziban rég lejátszották1, 
mielőtt betiltották volna. 

Bucsuzóui arra kért, hogy adjam át üd-
vöz,etét a budapesti közönségnek, amelyik 
mindig oly megértő szeretettel fogadta őt 
*és adjam át külön személyesen üdvözletét 
dr. Marton Miksának és a többi budapesti 
ismerősének, amît meçj is Ígértem és ez 
uton teljesítek. Heltai Sándor 
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Roy al-Apolló : .A sötétség lovagjai" 

A sölélség lovagjai 
Jane Gney regénye a Royal-Apollóban 
Október harmadikán adja először a Rogal 

Apolló a Projectograph idei egyik leg-
nagyobb slágerfilmjét, »A sötétség lovag-
jai «-t. 

»A sötétség lovagjai« férfi főszereplője, 
Kurt, visszaérkezik Amerikába az európai1 

haictérről. Otthon hallja, hogy a munkások 
harceszközei teljesen megváltoztak, amióta 
távoi volt. Most már nemcsak sztrájk utján 
igyekeznek munkaadóikra hatni, hanem 
egyéb megengedhetetlen eszközökhöz nyúl-
nak. Ez az uj harcmodor lelketlen agi-
tátorok munkájának tudható be, akiknek 
leghangosabb vezére egy Abbott nevii ügy-
véd. Az ügyvéd nagyon veszélyes ember, 
de mivel a sheriftel egy húron pendül, 
nem igen lehet ellene fellépni. Kurt ennek 
ellenére megpróbálja, hogy a munkások 
garázdálkodásainak véget vessen, de ekkor 
meryeienik két gazember, névszerint Nash 
és Olsen, akik gaztetteikkel állandóan ré-
mületben tartják a környéket. Egy helyen 
felgyújtják a termést, másutt megölik a 
fölabirtokos leányát és a rémtetteknek se 
szeri, se száma. Az állapot tarthatatlan, 
tenni ellene nem lehet semmit, mert a 
munkások komoiyabb része is teljesen a 

gazemberek és demagóg agitátorok terrorja 
alati áll. 

Anderson földbirtokos nagyobbik leánya, 
Lenore és Kurt szeretik egymást és a 
»sötétség lovagjai« tudják, hogy Kurt ezen 
ponton legjobban sebezhető. A legaljasabb 
eszközöktől sem riadnak tehát vissza, hogy 
Kurtot a kétségbeesésbe kergessék. A gaz-
emDergk felbérelnek egy francia nőt, aki 
eskü alatt Kurt feleségének vallja magát 
és igy Kurtnak a bigámia vádjával kell 
megküzdenie, hogy Lenore-t nőül vehesse. 

A mérgező vádak hatása érezhető is, 
mert Anderson nem hisz többé jövendő-
ben vejének, de Lenore a vádaskodóknak 
nem ül fel és hü marad Kürthöz, aki 
tnost már a tettek mezejére lép. Csapatot 
alakit és fegyveres embereivel megindul 
a lázadók ellen. A két csapat -napokon 
át élet-halálharcot viv egymással. Kurt min-
denüti előljár és mellette ott van Lenore is 
és gz ádáz tusában csak a véletlenen múlik, 
hogy nem lesznek ők is áldozatok.' A sze-
relmesek istene azonban vigyáz rájuk és' 
megmenekülnek. 

Kurt csapata győz, a rejtély megoldódik 
és a főbünösök, a sheriff, Abbott ügyvéd, 
Olsen és Nash elnyerik méltó büntetésüket. 
Most pedig már semmi sem áll útjában *» 
Kurt és Lenore boldogságának. 
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A Helikon plakátja 
Október közepén nyílik meg az Eötvös bárónfik mozgó-

szinháza a volt Eskü-téri sdnház helyén 

hogy egyszer atyja tudtán kívül elhagyta 
a palotát és egy tolyón akart átúszni, ami-
kor eszméletét elvesztette. Később mggához 
tért, egy gyönyörű fiatalember karjaiban 
találta magát, aki halásznak mondta magát 
és így; a leány sem merte leleplezni szár-
mazását és azt mondta, hogy ő Helila 
nevű táncosnő. Bevallja dajkájának, hogy 
se éjjele, se nappala nincs aióta, mindig 
a fiatalemberre gondol. . i 

A harmadik szultán észreveszi, hogy fia, 
Ad2sar herceg, állandóan szórakozott, a tai-
tomány ügyeivel mit sem törődik és éppen 
o'.yan búskomor, mint a szomszédos szultán 
leánya. Ädzsar herceg valami idegen, is-
meretlen táncosnő után érdeklődik, akit 
azonban nem lehet felkutatni pedig min-
denkit mozgósítanak ez irányban. Ez a 
szultán is összehívja az ország bölcseit, 
akik a Saf-hegyen lévő százéves bölcs-
höz utasítják a szultánt, kinek, tudomásuk 
szerintj egy olyan üveg van birtokában, 
amelyben mindent meg lehet látni, amire kí-
váncsi az ember. 

Ezalatt hazatérnek Nureddin emberei és 
az egyik egy csudálatos tüzü gyémánttal 
Kedveskedik, a másik elhozta a Saf-hegy 
bölcsének üvegét, a harmadik pedig jelenti 
a szultánnak, hogy látta a világ legszebb 
nőjét, Fatime hercegnőt. Äz üvggen keresz-
tül Nureddin szultán meglátja a hercegnői 
és beleszeret. Feleségül kéri a hercegnőt, 
de mikor az el lenkezik atyja börtönbe 
veti. Nureddin szultán nem nyugszik bele 
ebbe és elrabolja a hercegnőt, akit kedvese 
Sulaiman herceg seregével ment meg .a 
veszedelemtől. 

Í O O I é j s z a k a 

— A keleti mesevilág feléledése — 
Gyermekkorunk, ragyogó, színes világa, 

a sokszor végigolvasott, sokszor megcsodált, 
kacajra ingerlő és könnyűre inditó mesevilág,-
az 1001 éjszaka meséi elevenednek meg októ-
ber elsején az Uránia vetítővásznán. A 
»Korona« filmkereskedelmi rt. hozza for-
galomba a francia Patáé-filmgyár ezt a 
remekét, amely a keleti mesevilág tökéletes 
képét adja pompás szinezésben. Bizonyos, 
hogy az Uránia idei Iggnagyobb sikerét 
arat ja a Pathé-filmgyár e készítményével, 
erre a szinház igazgatósága is számit:, 
mert az »700/ éjszakán-1 két hétre előre 
kötötte le közönségének. 

A film hat felvonásból áll és elvezet 
bennünket Irák-Arábiába, amely három gyö-
nyörű tartományból áll. Az egyik tarto-
mányban a hires, borzalmasan kegyetlen 
Nureddin szultán élet és halál ura. 
Nureddin elindijja három hü emberét, azzal 
a megbízással, hogy hozzák él számána 
azt, ami a világon legcsodálatraméítóbb. 

Eljutunk a másik tartományba is, ahol 
Sulaiman szultán uralkodik, kinek csoda-
szép leánya, Fatime hercegnő, búskomor 
lett. Sulaiman szultán összehivatja tarto-
mánya bölcseit és tőlük kérdezi, hogy mit 
csináljon egyetlen leányával. A bölcsek azt 
tanácsolják a szultánnak, hogy leányát adja 
férjhez és az ismét egészsiéiges lesz. 

A szultán közli leányával a bölcsek hatá-
rozatát, de Fatime hercegnő hallani sémi akar 
a férjhezmenetelről. Dajkájának bevallja, 

Uránia : „Ezeregyéjszaka" 



47 S Z Í N H Á Z I ÉLET 

Lovászy Böske T. Gábor Mici Marx Mary 
(Fanny Ward) (Lóth IIa) (Bayor Gizi) 

Szakasztott olyan... 
»Szakasztott olyan...«, már az emberek 

is ezzel a jelmondattal üdvözlik egymást 
a mozikban. A »Szinházi Élet« uj pályáza-
tóról igazán el lehet mondani, hogy meg-
mozgatta a mozikedvelő közönséget. Az 
Akáczfa-utcában épp ugy, mint Dunapentelén 
vagy Lajosmizsén a hölgyek és az urak 
egyaránt azon töriK a fejüket, hogy melyik 
moziszinészhez vagy színésznőhöz hasonlíta-

nak? A pályázaton egyelőre azok vehetnek 
csak részt, akik szakasztott olyanok mint: 
Hienny Porten, Lenketfy Ica, Lóth. IIa, 
Fanny Ward, Mia May, Hollay Camilla, 
Mary Pickíord, Petrovich Szvetiszláv, Pearl 
White, Michael Bohnen, Frank Kernen. 

A kiválasztott leghasonlóbbakkal, mint azt 
már megírtuk, egy filmet fogunk eljátszatni. 

W. Erzsi 
(Lya Mara) 

Thewrewk Imre 
(William Duncan) 

S. Prohászka Mici 
(Lenkeffy Ica) 
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A császár brigadérosa 
A francia császárság korát sokan vitték 

már színpadra és a mozi vásznára. Most a 
napoleoni idők egy uj epizódját mu ta t j a 
be az Omnia mozgóképszínház, hétfőtől, 
október 3-tól kezdve. A filmen megelevened-
nek a császári seregek harca és aa 
uűvan élet pompája. Ä francia történelem 
legnagyobb napjai t hozza elénk ez a kép, 
de a történelmi miliőt, melynek keretében 
teivonul a kor minden ismert alakja, át-
szövi egy könnyelmű fiatalember sze-
relme, amely visszavezeti az i f jút a becsület 
és kötelesség út jára . Ä legérdekesebb és 
legnagyszerűbb történet ez, csupa szin és 
finomság. Hz adott rendezői lehetőségeket 
teljesen kiaknázták, ugy hogy a filmi a maga 
nemében a legjobbak egyike. 

Ä fiatal, kalandvágyó hesseni zászlós, 
Lingg János, mindenáron be akar állni Na-
poleon hadseregébe, hogy harcokat és vészé-
lueket élhessen át . Az ôrçg Lingg megdöb-
benve veszi tudomásul János elvetemült-
ségét, mely még attól sem retten vissza, 
hogy csupa szeszélyből, az ellenség szolgá-
latába lépjen és ezzel hazájának árulója 
legyen. Megátkozza fiát, az elhagyja ott-
honát, hazáját, mátkáját , Máriát és Francia-
oiszágba szökik. 

Evek múlnak el. Mária egy Woleck nevü 
intéző felesége lett és rövid házasság után 
meghalt. Lingg János Napoleon hadsere-
gében hősiességével ezredesi rangig vitte. 
Mikor a győztes császári seregek eláraszt-
ják Ressent, Jánosnak jut az a feladat, 

Omnia : „A császár brigadérosa" 

Renaissance : „Az ezerarcú ember" 
(Radius-film) 

hogy Hessent, szülővárosát, mely a francia 
csapatokkai szemben kétségbeesett ellent-
állast tej tet t ki, felgyújtsa és kiraboltassa. 
A végzietes nap előestéjén egy leány megy; 

hozzá és iigaimat könyörög tőle a város 
számára. Az ezredes a nagy hasonlatosság 
folytán felismeri benne egykori meny-
asszonyának gyermekét. Lingg János meg-
döbben^ fölébred benne gyermekkora, sze-
relme, hesseni volta. Felgyúj ta t ja ugyan 
a várost, de nem akadályozza meg a tűz-
oltóság eredményes munkáját , katonáinak 
megengedi a fosztogatást, de kijelenti: nem 
hiheti, hogy egy rablóbandának és nem 
francia vitézeknek lett volna a parancsnoka. 
Természetes, hogy egyetlen katonája sem 
fosztogatott. Az ezredes tehát teljesítette 
császárja parancsát. Napoleon azonban 
megbecsüli Kiváló és hazaszerető katonáit, 
tnaga is belátja, hogy Lingg nem tehetett 
másképp, ez volt számára az egyedüli ki-
vezető ut és az emberi szeretet es megértés 
pillanatnyi fellobbanásában kezét nyújt ja 
és megbocsát neki. Az ezredes benyújt ja 
lemondását, hogy hátralévő napjai t Hes-
senben tölthesse el. 

Ezen a nagyszerű fiímjátékon kivüi az 
Omnia bemutatja a hiies »Nobody«-sorozat 
első filmjét, melynek főszerepét Szilveszter 
Schäffer játssza. 

ä t l V M B I A Vit. ERZSÉBET-KÖRUT 26 Ilii 1 nt*IM T E L E F O N : József 1 2 9 - 4 7 

Szept. 29—okt. 2 A megbűvöllek 
Dostojevszkij regénye filmen. Főszerepben 
a Nemzeti Színház tagjai. 

Okt. 3—5. A3 ejTarcu ember IV. része 
A3 arany tenger. Főszerepben Harry Liedtke. 
Előadások kezdete hétköznapokon: 5, 7 és 9 órakor, 

vasárnap : 3, V«5, 6, Vn8 és 9 órakor. 
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Az »Odeon«-nál minden 
a régi 

Mozgóképszínházaink uj tulajdonosai min-
dent megváltoztattak, a régi helyiségek képe 
egészen átvedlett, legtöbb helyen hiába 
ikeresik a törzsvendégek megszokott helyei-
ket, az ismert páholyokat megbolygattáW 
lés alig maradt mozgóképszínház, amely 
nü maradt az immár patinás múltjához. 
Ä régi tradíciókat őrző mozgöszinházaink 
közül elsősorban ki kell emelnünk a Rotten-
biller-utcai Odeon-1, amely, mint ismeretes, 
megmaradt eddigi tulajdonosának, a Pro-
jectograph. kezeiben. Ez a tény rávilágít 
a r ra a körülményre, hogy az Odeon művészi 
irányításában ugyanazok az elvek irány-
adók, mint eddig s a sok éves üzleti 
gyakorlat teszi talán azt, hogy a szám-
talan panaszszal szemben az Odeon egyike 
Budapest aránylag legjobban látogatott 
mozgóképszínházainak. Ez a Rottenbiller-
utcai ProjectograpH-mozi megszerezte elő-
adásra az évad legjobbnak ígérkező filmjeit 
és a filmeket legkésőbb a premier után 
egy héttel tűzi műsorára. Egészen bizonyos, 
hogy ilyen célirányos művészi és üzleti 
vezetés mellett az Odeon mozgóképszínház 
látogatói, hivei és barátai egyre szaporodni 
fognak, amit meg is érdemelnek a tulaj-
donosQk, akik minden viharokon keresztül 
hűek maradtak a régi tradíciókhoz. 

I M P 
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Jt Fővárosi Nagy 
Mo3gó megnyitása 

E héten uj elsőhetes színházzal gazdago-
dik a főváros. A Fővárosi Nagy Mozgó, 
amely a Rákóczi-ut legnépszerűbb mozgó-
színháza volt mindig, teljesen újonnan át-
alakítva, átépítve és megnagyobbítva, október 
1-én nyitja meg kapuit. 

A mozgót teljesen újjáépítették. Páholy-
sora, előcsarnokai és egész nézőtere a leg-
előkelőbb budapesti mozgószinházakkal egyen-
rangú lesz szépség, ízlés é s kényelem szem-
pontjából. A mozgószinház ér p olyan kelle-
mes, kedves helye lesz a moziközönségnek, 
mint a mult évben volt, sőt még bizonyára 
emelkedni fog a közönség szeretetében, mert 
első hetes bemutatószinház lesz. 

A mozgó vezetősége a legnagyobb gonddal 
válogatja össze a filmeket, amelyeket műsorra 
tűz és amelyeket kizárólagos joggal elsőnek 
fog bemutatni Budapesten. 

iA megnyitóhétre a mozgó igazgatója, Haj-
nal Dezső, olyan attrakciót biztosított magá-
nak, amely kétségkívül eseménye lesz az 
idei szezonnak. Ez az attrakció a Náni cimü 
moziszkeccs, amely Blaha Lujza parádés 
szerepéből, a hires népszínműből, készült é» 
amelyet legutóbb ismertettünk. A szkeccs a 
.szakbemutatón igen nagy sikert aratott és 
bizonyos, hogy a nagyközönség is szankció-
nálni fogja a szakközönség kedvező ítéletét. 

Utána a Fővárosi Nagy Mozgó egyszerre 
két hatalmas sláfjert fog bemutatni. Az egyik 
a József, Jákob fia cimü grandiózus bibliai 
történet, amely az olasz kinematográfia 
legnagyobbszabásu produkciói közé tartozik. 
Vele egyidőben Hans Mierendorffnak, a ki-
váló német művésznek uj alakítását, A ha-
lál álarcában cimü pazarkiállilésu kalandor-
dráma rendkívül izgalmas első részét hozza. 

Október 17-én ismét különleges produkció-
val lepi meg közönségét. Valóságos opera-
előadásokat fog rendezni, a Kacagj Bujazzo I 
cimü éneklőfilmmel, amellyel egyidejűleg 
játssza A halál álarcában cimü filmattrakció 
második részét. 

A mozgó októberi utolsó műsoraként egy 
francia és egy olasz slágert fog bemutatni 
és igv bizonyos, hogy e pazar műsora révén 
a mozgó a legszebb auspiciumokkal indul neki 
uj szezonjánbk. 

Külön meg kell még emlékeznünk a Fő-
városi Nagy Mozgó elsőrangúan megszerve-
zett zenekaráról, mely már hetek óta készíti 
elő szorgalmasan nagyszabású mozizene prog-
rarnmjál. A minden komforttal berendezett 
búffe külföldi mintára egvik legkellemesebb 
szórakozó helye lesz Budapest mozilátogató 
közönségének. 

T e l e f o n o n ä s m s g r e n d e i h e t i 

AZ UJSAG-ot 
Telefonszámoki József 16-26, József 13-51 
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A Kamara mozgókép-
színház megnyílása 

Ä huszadik század csodagyermeke: a 
film, melynek teremtésénél tudomány és 
művészet összefogtak, fejlődésének döntö 
stádiumóhoz érkezett. Miután alig húszéves 
•múltja magába öleli az emberi természettel 
egyidős színjátszás egész pályáját, most 
bővül, szétterjed, tagozódik. Magában log-
lalja immár az egész skálát, minden .genre, 
a burleszktől a misztériumig szerepet kap 
benne. Egyetlen föltétel : a hamisítatlan 
művészet és az egyre tökéletesedő technikai 
eszközök sikeres felhasználása. 

A meglepő eredményeket felmutató, a 
közönség érdeklődését mindenkor végsőkig 
lekötő modern filmjátszás szolgálatába áll 
Budapest legújabb mozgóképszínháza, a 
Kamara, mely a volt Hungária-fürdő palotá-
jában épült és 1921 október 8-án, este 8 
órakor tartja ünnepélyes megnyitását, meg-
hívott előkelőségek előtt. Ä nagy célt, — 
felvonultatni a legváltozatosabb hazai és 
külföldi remkmüveket, — e szinház struk-
túrája, berendezése is kifejezésre juttatja. 
Az üvegkupolás, szinezett előcsarnok tom-
pítja a köznapi élet zaját és decens át-
menetként vezet a hatalmas nézőtérre, ahol 
a vászon mellett elhelyezeti, két óriás barock-
qyertyatartó és a koszorukiképzésii villany-
körték ontják fényüket. Ä talakát váll-
magasságig érő s'tukattur disziti, a meny-
nyezetet ovális reliefek szegélyezik, lent 
pedig az olcsóbb és drágább helyeken egy-
aránt bő bársonyzsöllyék lepik meg az e 
tekintetben kissé elhanjagolt pesti embert. 
Háttérben a négysorban emelkedő páho-
lyok kordona, van közöttük két-, négy- és 
hatszemélyes, az emeletről külföldi min-
tára épített és a néző számára láthatatlan 
úgynevezett kamara-páholyok intenek le. A 
sülyesztett zenekarból az országos hírű 

Szept. 29—okt. 2. P letyka 
Okt. 3 - 4 . Mozart 
Okt. 5 - 6 . Örök é j t z a k a 

_ 1 locasooooooooooooooooo) ieoaoöooo< oooci icooo55c25ccEcc3g 

VI. IZABELLA-UTCA 36. 

Siept. 29—okt. 2. Bacsarat és Zigolto 
a var ietébei ! 

okt. 3-5 Megbűvöltek és 
Fridolin mint gent leman 

Fricsay karmester katonabandája kiséri nála 
kifejlett tökéllyel a számokat, ugy, hogy 
semmiféle bántó momentum nem merülhet 
4el, a vetítés és zene ideális összhangban 
fognak állani. A mlennyezetet domború, szét-
húzható üvegtető alkotja, miáltal télen a 
szellőztétés kívánnivalót nem hagyhat hátra, 
viszont nyáron egész idő alatt hűvös lég-
iiulíárn üdítheti a hőséget felejtő, felfrissülő 
publikumot. Számos kijárat biztosítja a kö-
zönség zavartalan távozását, a félkörben 
komponált vesztibülök, büffék, ruhatárak, 
dohányzók pedig oly tágasak, hogy legelső 
színházainkkal vetekednek, söt a kényelem-
nek és otthonosságnak eddig ismeretlen 
fokát nyújtják. A\indíez nemesen egyszerű, 
mégis frappánsan dekorativ megoldásban 
ízlésről, gondosságról és fényűző áldozat-
készségről tanúskodik. 

Akiknek alkalma volt már végigjárni a 
készülő mozgóképszínházat és aki amellett 
betekinti nyerhetett az igazgatóság pá-
ratlan r. jszi terveibe, minden programm 
kerelébe.: két slágert fognak adni és elmarad 
az eddig szoká:so> »kisérőmüsor«, az el-
mondhatja a Kamaráról, 'bogy fővárosunkban 
•végre méltó otthont kapott a megtisztult, 
u j lendülettel uj győzelmekre induló film, 
rneiy a közel jövendő békés, haladó embe-
riségének egyik legfontosabb művészeti és 
gazdasági tényezője'lesz. 

T K a J E L T T O J O l 
IX.. X f ̂  I K / l CITGA t e . 

Szept. 30—okt. 1. Halál tula j 
Okt. 2. ft négy ö rdög díszelőadása 
Okt. 3—1 Valevszka grôïsîâ 
Okt. 5—6. ftmegfagyottgyen'mek 

u j Q K M ß N á T i u a x i y v a 
FTEG M Y I L T ! 

Okt. 3—4. 
A megfagyott gyermek 
ês if*, arc h mint háziúr 
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Férfisírás 
Ráskai Ferenc uj regénye 

Nyár felé jelent meg Ráskai Ferenc első 
nagy regénye: A szerelent nyomorékjai 
Gyorsan 'hire ment lebilincselő érdekessé-
gének, frappáns megfigyelő erejének, új-
szerűségének. Különösen a nők találták 
benne nagy gyönyörűségüket, merthogy 
éppen a nők találtak e regényben választ 
sok olyan kérdésre, mely őket a szerelem-
mel kapcsolatban nagy 'titkon annyit fog-
lalkoztatja. Általában mindenkinek meglepe* 
tés volt Ráskai, mint regényíró. Mennyi-
vei inkább meglepetés lesz azonban ieg-
ujabb regénye: a Férjisirás. Alaptémája 
az az ősrégi probléma: miért lesz lehangolttá 
a férfi a" csők után és miért lesz viszont 
vidámmá a nő. Äz ovidiusi klasszikus mon-
dás bontakozik ki e regényben a mese-
szövés gazdagságával, az éiet reális meg-
figyeléseinek olyan tárházával, az egész-
nek annyi újszerűségével, mely kvalitások 
Külön-külön és együttvéve irodalmi ese-
ménnyé avatják ezt a tizennégy ives re-
gényt. Bódén Blanka, az iskola padjaiból 
íérjhezmenö bájos gimnazista leány és ta-
nárja, Parradéiiyi körül csoportosul a re-
gény harmnicöt fejezetének mélységes sze-
lelmi filozófiája, megragadó ereje. De nem-
csak e kéi. alak tesz mélységes benyomást. 
Rottenau, a pesti nők idegorvosa, Gál 
Péter, a gazdag ügyvéd és mind valamennyi 
az életből szerencsés kézzel kikapott figurák. 
A Férjisirás, egészen biztos, hogy a leg-
nagyobb feltűnést fogja kelteni. Külön 
esemény a könyv kiállítása. Végh Gusztáv 
hétszinü címlapja szenzációsan szép és a 
Légrády Testverek békebeli merített pa-
píron adták ki a kétkötetes regényt. Egybe 
fűzve, felárral együtt, 99 korona az ára 
a vaskos kötetnek. 

fElÜLMÚl, 
MINDEN/VAS, 

L 
KOZMETIKUMOT^ 

Müvészeslélyek a 
föld alatt 

Van itt Pesten egy egészen különös és 
speciális, érdekes és szinte meglepő helyiség, 
az Erzsébet-körut és Rákóczi-ut sarkán az 
Emke-pince. Nemcsak Pesten, de Európa 
bármelyik metropoliséban feltűnést keltene 
ez a helyiség, annyira eredeti, kedves és 
annyira meglepő, hogy szenzáció lenne akár 
Párisban is. Az Emke-kávéház Erzsébet-köruti 
frontja alatt húzódik el, zöld színekben pom-
pázva, képekkel, szőnyegekkel, függönyökkel 
díszítve, akár egy főúri szalon. A zöldre 
tapétázott falaktól valami furcsa szint és 
hangulatot kap az egész helyiség, a fehér 
asztalok, melyeken a legpompásabb menüket 
szervírozzák az uniformisos pincérek. 

A főváros legelőkelőbbjei töltik meg estéről 
estére az Emke-pincét, amely esti 10 órakor 
kedves meglepetést ad a publikumának. Ekkor 
kezdődik a kabaré, amely oly közvetlen, 
annyira francia, hogy minden este frappirozza 
a hallgatóságot. 

Kis dobogó az egész színpad, amely mel-
lett a zongorán Márkus Alfréd játszik. A 
műsor könnyed, pillanatig sem nagyképű, a 
régi kabarét kapja itt az ember frissen és 
tisztán és megromlat anul, nem agyonsceni-
rozva és agyondíszítve. Vidám dalok, mulat-
ságos kis tréfák, paródiák, ez az Emke-pince 
müvészestélyének a programmja. 

A konferancier Kovács Andor, aki nagyon 
ügyesen tud hangulatot teremteni pár szóval, 
azonkívül nagyon szépen énekel is. A kon-
ferálás után Lánczy Mici ad elő nagyon 
hangulatosan két dalt, utána Radó Sándor, 
a nagyon tehetséges komikus, nevetteti meg 
a publikumot, Gombócz Vilma is sok tapsot 
kap dalaiért. Mezei Ilonka és Mag-jari Lajos 
kis jelenetet adnak elő, de szólóznak is külön-
külön, majd végül Sarkadi Aladár teremt 
olyan hangulatot, az Emke-pincében, amely 
egészen egyedülálló Pesten kedvességben és 
közvetlenségben. 

Wassermann ur, ez Emke-pince tulajdo-
nosa, valóban büszke lehet çrre a helyiségre, 
mert ftnom, kedves és előkelő. 

^•«AR'L PARFÜMÖK 
és kozmetikai különlegességek 

KOSZTELITZ KÁLMÁN, V., Dorottya-u 12. 
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diinaurrának két lo-vag-ja 
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JCan-ni-bá-lok feçsxebà iá-nya Volt ha-mit-kót szörnyű frá-nyj, JCun-cuf es ka-
Csincsur-rá-nak e-agik is jó Cswaur-rd-nak má-tik det-tv Sliincl a kei-tűt 

és /- mád-fa ol-ua-dó-cm JCit fi- a-tat kan-m- baJ 
ê-yyik ke-zét az e-gyiknek 9Rá- sí- kat má-sik-nak ad • 

MlndenUI! kapható ! 
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FEKETE HiSTÓRiA. 
(Török Rezső.) 

Allegretto uivace bosonczy Dezső, 
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3. Mind a kellő ugy imádla 
Mind a kettő ugy kiván'a, 

S mert azon tájt párbaj nincsen 
Egyezkedtek hat a kincsen : 
„fcnvém lesz a szive, m á j a . . . " 

„Enyém meg a lapockája I" 
S a két ifjú szedlék-vetlék 
Cs'nc-urrácskát ugy szerették 
Elfelezték é s . . . meget ték, . . 

R e f r . 
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Páris — 
a Dunaparíon 

Az elmúlt napokban egy este bevetőd-
tünk a Gresham-étterembe. Amikor belép-
tünk e pazarul elegáns helyiségbe, önkén-
telenül is Páris, a boldog, békebeli kül-
földi csavargásaink jutottak eszünkbe, ami-
kor a borongó őszi estéken, feltűrt gallérral 
jártuk idegen nagy városok utcáit. Mindig 
csodálkozva álltunk meg az előkelő párisi 
éttermek nagy kiratakatüvegjei előtt és 
sóvárgó szemmel gondoltunk ilyenkor Buda-
pestre, ahol akkor még mindig a jó öreg 
»Pannónia« volt az éttermek Nagy Mogulja. 
Azóta sok év telt el és ez alatt egyre-másra 
épültek itt nálunk is a stiJusos étkezőhe-
lyek. Az embereknek már nemcsak a konyha 
volt fontos, mint azelőtt, hanem igen sokat 
adtak a imiiliőre is és ma már még a jó 
konyha kedveért sem eszik meg bárhol 
vacsorájukat, Atteremtuiajdonosaink erre 
elég korán rájöttek és üzlethelyiségeiket, 
most már külföldi éttermek mintájára, igye-
keztek berendezni. De talán kevés tulaj-
donos végezte ezt a munkát annyi ízléssel, 
tinóm érzékkel, bámulatos hozzáértéssel, 
mint a Gresham-étterem uj gazdája. Az 
éttermet íinom, meleg tónusok uralják, a 
falakon a vörös és fehér szin harmonikus 

minősége u l í l é r l i e t e l l e n ! 

H A I R I f N Y A J A V i i T Ó 
Kötés. Szemfelszedés. Fehérnemüjavitás 

BÀIVÀMY-UTCA 16., AZ U D V A R B A 

N ő i costumeolk , utcai és est ilyi toilette1« 
— k a b á t o k legújabb ango 
és r.ineia divat zerint ; fűző- és írelHartó kiilön.'ega'-
ségek uj talalm tnyu, erősséget eltüntető, szabással jutá-
nyosán Készülnek SZl.OVÁKNÉ-nál, VIII, Mátyás-tér 4. 

V. eme et 1. Lift. 

összeolvadása, az asztalokon szinte feje-
delmi étkezőeszközök, finom mivi't súlyos, 
kések, villák, kanalak és az egyszerű kinai. 
fapálcika, komplikált európai kollégái. A 
kecses alakú, sok-sok kristálypoháron bo-
londos kedvvel játszik a fényes csillárok 
pazar fénye. A disztingvált művészi ízlés; 
a falakon néhány értékes kép, az asztalokon 
pár szál virág képviseli. 

Hangtalanul, finoman megy minden, az 
előkelő közönség, a pénz- és születési ariszto-
krácia, a művészvilág találkozóhelye a 
Gresham-étterem. Ha körülnézünk az asz-
taloknál, ott látni mindenkit, aki csak Buda-
pesten számit valamit. Itt egy régi, előkelő 
grófi család sarja eregeti a füstkarikákat, 
ott egy közismert pesti bankigazgató beszél 
egy angol lord elegánciáját megszégyení-
tően jól öltözött úrral, amott egy népszem 
pesti primadonna csipegeti a nagyszemü 
melegházi szőlőt. Minden finom, minden 
jó, de reális értékben a »Iüikeur« karos-
szék süppedő kényelmét is elhalványítja 
az ételek és italok kitűnősége. A párisi 
gourmandok asztaltársasága nyugodtan el-
jöhet a Gresham-étterem ebédjeire és va-
csoráira, ahoi vaíaini halk zongorajáték és 
néhány iinom dal szórakoztatja az étkező 
közönséget. 

A legjobb kritika az étteremre ez az egy 
szó: Páris! De a béke Párisa! 

Ko t 
Budapest, VI., Andrássy-út 6. 

100.000-nél több magyar, német, írancia, angol könyv 

Firenze ^ 
iparmüveszeü mäßelyiskolában 
IV., Koron jßerceg-utca 6. Telefon 53-13 

A beiratkozás megkezdődött 1 

S i k l ó s fllöeríné és H i a v á c s E r z s é ö e t 
5 IPARMŰVÉSZET! ISKOLÁJA 

és Hiavács Erzsébet kalapszaionjá Budapest, VI, Ó-utca 
8., II. em. 12. Szakoktatás az ii a r ' ii- észét minden ágá-

ban, különös te^int»ttel a gyakorlati eletre. 
A növendékek az in'ézet any gat dolgozhatják föl. 

Megrendeléseket eliogadur.k 

miivirág 
és disrtoll 

Budapest, WH App'iityS-lèr 1. szám 

O l c & ó M * H e t i q Q a n g s x e r i 

TEHNBERG 
Z e n i s - f x a l a í ú f á b a n 

R d k ó c j i - i i í 6 Ö - » 3 -
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A RubiRon 
Vígjáték egy felvonásban. Irta: LIPTAI IMRE 

Szinrekerül az Apollo Kabaréban, a következő szereposztásban : 
Egry Pál, gyáros 
Irén, a felesége . . 
Kerekes Viktor. . . 
Zólyominé Gál Magda . 
Nvilassyné G& Arnnkn 

Herczegh Jenő 
Haraszthy Mici 
Szentiványi 
Berkv Kató 
Hollós Bora 

(Történik Egry Pál lakásán, a szalonban. 
Egy villalakás fogadószobája ez, melynek 
izléses és jómódú berendezéséiben eről-
tetettség nélkül feltűnik, hogy a szalon 
közepétől számítva balra, kissé elhanya-
goltabb a szoba, mint a jobboldali rész. 
Szembeötlő ezenkívül, hogy balra uri szoba 
karaktere van a berendezésnek, mig a 
jobboldali rész női szalon jellegű. Középen 
egy furcsa csillár van, gyertyaalaku égők-
kei amelynek furcsasága az, hogy a jobb-
oldalon levő égők a baloldali falon lévő 
kapcsolóval gyújthatok tel, míg a csillár 
baioldali égőit a jobboldali falon lehet 
bekapcsolni. Ä gyertyaégőkön egyébként 
nem süveges ernyőcskék vannak, hanem ol-
dalt alkalmazott kis selyempajzsok, ame-
lyek a jobboldali lángokban balfelé, a 
baloldali lángokban pedig jobbfelé tompítják 
a fényt. Egyébként a jobboldalon is, a 
bafoldalon is egy-egy többágú falikarral 
lehei világítani. A szalonnak hátul két fő-
bejárata van. Az ajtók fehéren lakkozott, 
egyforma nagyságú, inkább magas, mint 
széles kétszárnyú ives ajtók, Félszárnyú 
drapériával. A baloldali ajtón balfelé van 
a drapéria, a jobboldali ajtón jobbfelé. 
Ezek az ajtók minél távolabb nyíljanak 
egymástól. Még két ajtaja vau a ~ szalon-
nak. Ezek valamivel alacsonyabbak, de szin-
tén kétszárnyúak. Az egyik a Daloldali 
fai közepén, a másik a jobboldali /fal 
közepén nyílik a lakás többi helyiségeibe. 
A berendelésből kívántatik a jobboldali 
részen egy diszes háromágú toalett-tükör, 
előtte aranyozott támlájú, zöld bársonnyal 
kárpitozott szék és egy szalonasztal, három 
székKei. Baloldalon egy uri garnitúra, üveg-
ajtós könyvállvány könyvekkel, dohányzó-
asztalka. A hátsó falnál a két ajtó között 
egy magas támlájú kei evet. A kerevet tám-
lájára középen egy elválasztó kis párnatal 
van alkalmazva, olyan, amilyen az elscosz-
tályu vasúti kocsikban a külön ülések távol-
ságát jelelö/i meg. A kerevet előtt közvet-
lenül kis asztal, rajta arcképes album. Tele-
fon jobbia és telefon balra, jobb és bal: 
a nézőtől. 

Bozsó Alajos, szerelő . 
Budai János, irodatiszt 
Miss Adolphe, tanárnő 
Gergely, inas . . . . 
Erzsi, szí baieánv . . 

. Pártos Gusztáv 
. Fekete József 
. Győri Matild 
. Andai 
. Faragó Sári 

(Amikor a függöny szétnyílik, Erzsi és 
Gergely munkálkodnak a szalonban. Erzsi a 
szobaleány kis kendővel a fején, mezitlábos, 
fiatai cseléd öltözete igazi takaritó ruha, 
szinpadiasság nélkül. A blúza kissé nyitva 
van, Gergely ingujjban van. Rajta egy 
vállas zöld kötény. Erzsi jobbszélről szarvas-
bőrrel és szidolíal ezüstöt tisztit, gyertya-
tartót, tálcát és efélét. Gergely balfelöí 
egy nyomtatványba pakkolt kis skatulyából, 
amilyent a drogériában adnak, sárgás port 
hint módjával a pedló és fal találkozásánál 
elhúzódó léc mögé. Szóvai rovart irt. Erzsi 
áll az asztalnál, Gergely térdelve dolgozik 
a falnál.) 

Erzsi (Szarvasbőrrel dörzsöli az ezüstöt. 
Énekel, de nem szépen.): »Ha te engem 
szint oly híven szeretnél, mélyebb lenne, 
nagyobb lenne szerelmünk a tenger-
inél« stb... 

Gergely (Erzsi énekével egyidejűleg éne-
kel. Nem vesz Erzsiről tudomást. Flegma-
tikusán dalol, szinte megfontoltan, de nem 
azt amit Erzsi, hanem azt): Hajmási Péter... 
Hajmási Pál... Hajmási Péter... Hajmási 
stb... 

Erzsi (miután többször dühösen nézett 
Gergely felé, akinek csak a hátát látja, a 
daia közben lecsapja az asztalra a szarvás-
bőrt és mérgesen átszól): Hogy vinné el 
anár az ördög awal a Hajmásival a Péter-
rel, a Pállal, meg ahány csak van az egész 
atyatiságávai annak a Hajmásinak! (Egy 
hanggal magasabban azért is folytatja 
ugyanaz,, az gineket. ) 

Gergely (Rendületlenül és komolyan, szü-
net nélkül.) »Hajmási Péter... Hajmási 
Pál...« 

Erzsi (Rövid kísérlet után ismét abba-
hagyja. Dühösen.): Persze. Olyan vacak 
munkához, az való: Hajmási Péter... Haj-
mási Pál... (Elhallgat, csapkodva dolgo-
zik.) Még dolgozni se lehet tüle... (Gergely 
szüntelenül folytatja.) Be nem áll a szájai... 
(Dühösen.) Az... az., a Hajmási, hát csak 
kornyikáljon maga... (Elhallgatni készül.) 
Nem süi ki a szeme, hogy már oda is be-

L Á S Z L Ó F E K E T E 
NŐI ÉS FÉRFI DIVATKELLÉK ÈS SELYMEK âSUHÂZA 
BUDAPEST, IV. KEß., K0R8NAHERCEG-UTCA 
(A FÖPOSTÄVAL SZEMBEN.; ÏEJ.EFONS2AW 165-97. 
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veszik magukat a csótányok, szép takarítás: 
Szépen gondozzák a részüket... 

Gergely (Már nem énekel, egy butor alá 
hajol.) Csönd ott a konty alatt, mer' oda-
rugok... 

Erzsi: Najszen! Vigyázzon csak a dere-
itóra a nagy vadászatba... Nem szégyeli, 
csótány van' a szalónyukbaL. Ezen az olda-
lon bizony még petéje sincs... 

Gergely (Most íeltérdel, oda se hallgat, 
néz a szóróskatulyán a feliratot, olvassa. | : 
Cox-Box!... (Bólint. Megállaoitja, ) Ettül fel-
fordulni fokszL. (Feláll.) ' 

Erzsi: Az! Attul majd bolond lesz... Azt 
ugyan szórhatja, csak annál jobban sza-
ladgálnak azon a sárga homokon, (nevet) 
akár a nacscságák a strandon!... Söpörni 
köll fiam rendesen, meg föl törölgetni... 
Ugy, ipint ezen az oldalon la! 

Gejgelv: Ne beszéljen annyit a szájával... 
Ölégi Nem túrj ja, hogy... ' (Megfenyegeti, 
egy fejmozdulattal a szobára int és balra 
kiviszi a drogéria szert.J 

Erzsi: Hát aztán! nincsenek itthon! Oszt 
az az ő dógulf... Mi azér beszélgethetünk' 
egymással. Az volna még a szép... Nézdd 
csak. 

Gergely: (Kisvártatva visszajön egy por-
törlő ruhával, töíöiget). 

Erzsi: Azér, hogy ők fasérba vannak...? 
Mi. beszélhetünk! Ha már dalozni nem 
hagyja az embert... 

Gergely (visszafordul): Attól vesz ki ott 
(azon a .észen a bogár... 

Erzsi: Az én hangomtól?... 

s z ő r m e & i v a t 

x ü f k 

D á n TesívéreTa 
m kir. udu. szűcsök 

Budape&i, V., 
:Daroíiya-u- 5-7 

üatik ét chssia lê ymek 
dus választékban és legssebb mintákban 
legolcsóbban L E F K O V I C S M Ó R 

Âdménnyell selyemáruházában. 
Ëalvàros, IV., Hajó-utca 12—14. 

Gergely: Oszt ölég! (Törölget.) Ugy 
énekel, mint a siketnéma... 

Erzsi: Majd hallgatná még: (Dolgozik.) 
Morcos! Én még ilyet nem láttam, mindig 
morgandéroz... 

Gergely (Óvatosan.): Mondom, hogy hall-
gasson. Tudja, hogy nem szabad, hát mit 
erőlteti?... Gyühetnek, oszt meghallják, 
oszt... ölég. Az uraság parancsol,,, 

Erzsi: Magának parancsol, nekem nem 
paiancsol. Én csak a nacscságának vagyok 
alávetve... Hát az is azt mondja, ugyan 
mindig, hogy az Egryék inasával szóba 
r e álljak, mert... 

Gergely (odafordul): Inas? 
Erzsi (Egy pillanatnyi gondolkozás után): 

Há mi? Talán magát' is Párisból küldték 
ide, valami messzijónak! (Nevet.) 

Gergely: Buta. Én Gergely vagyok oszt,., 
ölég... (Morog.) Inas,., 

Erzsi: Ahol a' most haragszik. Hát nem 
mondhatom, hogy nem inas, mikor inas, 
ha százszor Gergely is... Amióta ez az izé.,, 
mi fene... »rubikon«, vagy mi van itt a 
szalónyba, hát olyan kiállhatatlan, hogy 
'csuoa... 

Gergely: Maga... Maga nagyon kedves.,. 
(Bólint gúnyosan.) Ühüm, oszt ölég... 

Erzsi (Dühösen, miközben helyére rakja 
a kipucolt ezüstöt.): Hát ölég*.. Nézd 
csak, majd még- forcérozom! Ehe... Milyen 
jói áll neki a zöld kötőjihez, hogy utánozza 
az urat... a nagy hallgatásával.,. Azér, 
hogy ők haragszanak, mi beszélhetünk... 
hanem, hát nem... Dugujjon be egészen... 

S 
a R Í M T , Ä Ü W f t B R l l U í N S T , 

gyöngyöket tel jes é r tékben vesz és elad 
r h m o b o r Roníí l v" Káro 'y k i râ |y-ut Kö7-UimeiZKf ÖS2HU ponti városház, főkapu mellett 

Legújabb 
párisi modelljeim 
állandó bemutatása 

V f v v Budapest, IV. 
' Krlstóf-iér 6. 

/ZÚLLÔSI és KLBrn 
IV.,Hafó-uicai6. (Sülö-u. sarok) 

a<sly«m ém astövet különleges-
ségek áruOáza 

Z S U F F A I 5 T I I Â H É 5 7 Á R 5 A I 
angol gyapjúszövetek Áruháza 

DUNAKORZÓ, Hungária-nagyszállóval szemben. 
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Gergely (Visszafordul, a mutató ujjával 

int.): Igenis!... Mer én szeretem a gazdá-
mat. Az olyan ember, azt én megtisztelem^ 
Mer az Sieget meg van aportérozva. Mer az 
oh, (a jobboldali ajtóra mutat), a nagy-
csága... (Bólint.) Jó, jó„, az is uri nép,,, 
megtisztelem, ha nem is vagyok az ő szolgá-
latjába. Hála Isten, mer maga tudja már 
milyen... (Fenyegeti.) Maga is fajtája,,, 

Erzsi: Na, a nacseságára semmit se mond-
hat. 

Gergely: Nem is arra mondom én, 
hanem valamennyire... Mer ugy-e, itt a 
példái Mert aportéroz az én gazdám annyi 
ideje, hogy most már ehol annyira vannak, 
hogy... (A szoba közepére mutat.) »rubi-
konyt« tartanak... egy fődéi alatt.,, Hát mér 
aportéroz az az ember? Mi? Hát azér... 
én megmondom, mert én megtisztelem, mer 
az olyan ember. Hát azért, mert marha! 
Igen azért... 

Erzsi: Megtiszteli! 
Gergely: Én meg! Szénára való az ilyen, 

aki egy asszonytól hagyja magát. 
Erzsi: Hát minek hagyta magát? Tett 

volna ugy, mint én. Látja nekem beszélhet 
az asszony. (A fülére mutat.) Itt be, itt ki! 
NeKem povedálhat. Azért én ugy-e, ha jól-
esik, beszélhetek magával... 

Gergely (bólint): Igen, még sokat is. 
Oszt ölég... (Indul balra. Itt meeg jegyzendő, 
hogy játék közben sohasem lépik át a szoba 
(közepére képzelendő vonalat, mely a szint 
két részre osztja.) 

Erzsi: Hát tudja mit, Gergely? (Súgja.) 
Azon vagyok már, hogy ugy itt hagyom 
én ezt a népet, mert én nem birom már 
ezt a felemás szolgálatot, amit ezek ki-
eszeltek. (Tiltakozva.) A cirkuszba se csi-
nyának ijet. Csak még egy kicsit várok, 
oszt ölég. 

Gergely (bólint): Hát... mindennek az 
•a vége, hogy eccer oszt ölég! 

Erzsi (boszusan): »Rubikon«! Mondja már 
Gergely, micsoda szó ez? 

Gergely: Hát... (Vállat von.) Alighanem 
izralita lösz. 

Erzsi (elkeseredetten): Nahát... uri nép, 
oszt mire vetemödnek. Várok még egy ki-
csit, oszt ölég. Mer én, ugyan tudja..." 

írért (utcáról jön a jobb hátsó ajtón. 
Rájuk zördül): A... Nálam! Erzsi, mi ez? 

Erzsi és Gergely (szétrebbennek): Kézit 
csókolom a... a... a... 

Gergely (élénken porolni kezd): Kezét 
csókolom. 

Irén (Gergelyhez): Magát nem kérdez-
tem. Magához nem szóltam. Kicsoda maga? 
Mit akar az én szobaleányomtól? Külön-
ben ami ott van (A túlsó rész felé int.) 
mintha nem is volna itt! (Erzsihez.) Nem 
megtiltottam? Mit csinál maga itt? 

Erzsi: En az ezüstöt pucoltam. 
Irén: A szájával, mi? 
Erzsi: Avval is, kézit csókolom. Rá köllött 

lehelni, mer„. 
Irén: A lehellete is hazugság. Persze, 

megint átbeszélget a másik lakásba. (Egy 

hóigyek at a ró i , k a r j á r ó l vegleg k n r l j u te le lőssegge l P o i i é k 
O M j ä j b ä i ä n g l l S a r o l t a , Andrássy-ut 38 1. „Mirac le" hajeltávolitószer szét-
• küldése utasítással. S z é p s é g á p o l á s . Szemölcsirtás- Hém-

l a s z t ó k u r á k . H a j f e s t é k e k . SzéDsécéDoló é s i z z a d á s «l leni *z«rek 

'"oïxer 

klr. udvari szállító divatáruháza 

Budapest, Kossuth Lajos-utca 9 

TOILETTEK ÉS FEHÉRNEMÜEK KÉZI ÉS OÉP-
n HÍMZÉSE MŰVÉSZI KIVITELBEN 
/ II a n n n i l mil h ímző és rajzterem, amerikai 
« H H t lHUlL plisziroJÓ és mod llirozó 
VI. , K I R Á L Y - U T C A 4 2 . T e l e f o n 128-31. 

Q U L Y f t S P & L , f ő ú r i c i p é s s 
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fejmozdulattal balra.) Egy idegen lakásába! 
(Utánozva.) Rá kellett lehelni! De ha egy 
kicsit később jövök, már rá is cuppantott 
volna. Mi? Nem megtiltottam, hogy ide-
genek cselédjével tratikáljon. Jöjjön! Át-
öltözködöm. Nem1 keresett senki? 

Erzsi: Nem volt itt senki. Kezét csókolom). 
Irén: Adja ki a pöttyös selyem ruhámat. 

Aztán siessen. Vendéget várok. Készítsen 
teát, szendvicseket! (Ezalatt levetette és 
átadta az utcai holmiját, kalapját, keztyiiit 
stb. Erzsinek;.) És meg ne halljamm még-
egyszer, hogy átbeszél oda a másik lakásba ! 
Hallja?! (Ugyanúgy Gergely felé is, aki 
sunyin törölget.) Hallja?! (Gyorsan el a 
jobboldali ajtón.) 

Erzsi: Igenis! (Irén után megy, az ajtóból 
gyorsan visszafordul, Gergely felé kacsint,'^' 
•aki most oda néz, aztán gúnyosan a két 
fülére mutat, mintha ezt mondaná: Itt be, 
itt ki és Irén után siet el jobbon.) 

Gergely (bólongat, az asztalt letörli. Mo-
solyog): Hajmási Péter, Hajmási... 

Pál (néhány pillanat múlva a jobb hátsó 

ajtó mögött kívül): 0 kérlek, parancsolj! 
(Benyitja a jobb hátsó ajtót.) Parancsolj, 
kérlek. (A küszöb előtt áll Kerekessel.) 
Tessék! (Észreveszi, hirtelen.) Megállj! El-
tévedtem! (Gyorsan beteszi kívülről az aj-
tót és egy-két pillanat múlva a baloldali 
hátsó ajtón nyit be.) Erre, parancsolj! 
Erre! (Belépnek. Nevet.) Most majdnem 
egy idegen lakásába vezettelek. 

Kerekes (jobbra néz. Bámul): Mi? De 
hisz ez... (Nézi a két hátsó ajtót.) ugyanaz 
a szoba. 

Pál (leteszi a holmiját, rosszkedvűen ne-
vet): Azt csak ugy gondolod... dehogy! 

Gergely: Kezét .csókolom. 
Pál: Vedd el a nagyságos ur holmiját. 

(Kerekeshez. ) Foglalj helyet. 
Kerekes: Viktor! (Aki a szoba jobboldali 

aj tajára bámul, most jobbra indul, mintha 
(az ajtón át meg akarna győződni, hogy 
ugyanabban a szobában van, ahová előbb 
benyitottak. Amint a szoba közepén át 
akar lépni...) 

Pál (éppen oda tekint és visszatartja): 
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Hopp, várj, várj, várj! (Megragadja és 
visszafordítja.) Hova mégy? fiz Istenért! 

Kerekes (rábámul): Meg akartam győ-
ződni, hogy... 

Pá 1 (nevet. Gyengéden, de határozottan 
balra kényszeríti): Meg lehetsz győződve... 
ha én mondom. Foglalj helyet. (Gergely 
el balra Kerekes holmijával.) 

Kerekes (gyanakodva néz): Köszönöm. 
Pál (helyet mutat): Ide parancsolj. 
Kerekes (leül): Furcsa, (filmélkodva nézi 

a szobát, majd Pált.) Furcsa, hogy ez.., 
Pál: Igen. Kicsit furcsa. De hát ez igy 

Van, kedves barátom. Majd mindjárt.., csak 
szivart hozok. Aztán majd beszélgetünk. 
(Nevet.) Mi? Olyan rég nem láttalak. Hol 
is vannak a szivarok? Megbocsátsz egy 
pillanatra. 

Kerekes: Kérlek. 
Pál (balra el. Kívülről hallatszik, amint 

kiált): Gergely! Gergely! 
Kerekes (miután egy pillantást vet az 

ajtóra, ahol Pál távozott, halkan, ovatosan 
felkel és lábujjhegyen a jobboldali hátsó 
ajtó felé indul, hogy észrevétlenül kitapasz-

SzönBkabálok ÉS garnitúrák nagy válisztékiian ! 

talja ezt a lakáskérdést. Ezalatt halkan): 
Meg van ez őrülve? (E pillanatban lépné 
át a szoba közepét, amikor Pál /balról 
visszajön.) 

Pál (rémülten, gyorsan, mint előbb): Ne, 
ne, ne, ne, ne. Mit csinálsz? Az Istenért. 

Kerekes (megtorpan, bámul): Csak... 
Pál (karon fogja) : Maradj csak itt. 
Kerekes: Csak egy kicsit járkálni akartam. 
Pál (nevet): Igen, igen... nem baj,.. 

de csak erre járkálj, (a baloldali részre 
mutat.) ha mindenáron járkálni akarsz. Ne 
vedd rossz néven, tudniillik csak onnan 
(A baloldali falra mutat.) eddig (A szoba 
közepén, a földön irányt mutat.) az enyém 
a szoba... 

Kerekes: Addig?... 
Pál: Igen, látod, igy, (mutatja.) Onnan-

tól idáig!... Gondold, hogy itt fal van.,, lá-
tod? pontosan itt. Középen... (A jobboldalt 
részre mutat.) Amott, azon a részen már 
nem én lakom. Nem is tudom, ki lakik, 
nem fontos, de, tudod, vigyázni kell. Idegen 
lakás és az ember könnyen magánlakás-
sértést követ el. Gyújts rá! (A magával 
hozott szivarokat az asztalra teszi.) 
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Kerekes: Magánlakássértés? 
Pál (leül): Igen, igen, hát persze... ha 

az ember egg idegen lakásba behatol... 
joggal ki is kérheti magának az illető, aki 
ott lakik. Ki is kéri. Én sein engedem, 
hogy ide, az én lakásomba, valaki hívat-
lanul vagy (jogtalanul betolakodjék. Ide 
nem is jön senki. Bámulatos, hogy ott 
(Jobbia int.) hogy tudnak vigyázni. De 
ellenem mór három feljelentést adott be, 
ez ,a (jobbra int a fejével.) magánlakás-
sértésért. Mindig elfelejtem, ' hogy... 
(A szoba közepére mutat, illetve annak 
padlójára.) itt a Rubikon. 

Kerekes (aggódva): Rubikon? 
Pál: Igen, amit nem szabad átlépni. És 

már háíomszor átléptem, amikor itt volt 
6 is... (Jobbra mutat.) a... a lakó.,, (Nevet.) 
De, Istenem, Julius Caesar is átlépte... Mi? 
Jövő hónapban lesz a tárgyalás. Nem baj, 
ne törődj vele. (Szívélyesen.) Hát most be-
szélgessünk. Rég nem láttalak. Mondj el 
mindent! Hogy vagy? 

Kerekes (aggódva bámul): Én? Netn a 
legjobban! Az előbb még... (Óvatosan fel-
emelkedik.) de most... talán most jobb is 
volna, ha el... 

Pál (élénken): El akarsz menni? Szó 
sincs róla. Mi bajod? Hat hónapig kül-
földön mászkálsz. Végre itthon vagy. Először 
találkozunk és már menni akarsz? Hiszen 
rengeteg mondanivalóm 'van! 

Kerekes (elhatározással, szinte erélye-
sen): Azt mondd meg... (Jobbra mutat.) 
ez valami albérlőd neked? Itt... amott... tul 
ezen a... 

Pál (nevet): A Rubikon? 
Kerekes (dühö e 1 ráhagyva): A Fubikcnon, 

Ha ez olyan kedvenc szavajárásod. 
Pál (egyszerűen): Nem szavajárásom. Ez 

történelmi fogalom... 
Kerekes (élénken, komolyan): Fogalom? 

Fogalmam sincs róla, hogy micsoda foga-
lom.... valami zavaros fogalom: (Célzással 
a homloka előtt gesztikulál.) 

Pál: De, kérlek. Az a folyó.., nem em-
lékszel? 

Kerekes: Nem emlékszem, és ha folyó, 
annál rosszabb. Micsoda folyó van itt a 
szoúátíban? Jó, jó, tudom, az valami ha-
sonlat, amit a gyermeknek tanítanak, valami 
szamárság, hogy valakinek valamin nem 
szabadott átlépni, mert ha átlépett... (Le-
gyint.) Tudom is én! 

Pál: Na hallod, ezt tudni kell. Julius 
Caesar lépte át és azzal megindította a 
háborút Pompeius ellen. Azt mondta, a 
kocka el van vetve és átlépte. 

r uteács Nánát&r 
Köpeny, kosztüm, francia ruha 
és blouzkülönlegességek áruháza 

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

Kerekes (dühösen, mint akit ugratnak): 
Igen? Azt mondta? A kocka?... Hát nem 
a kocka, kedves barátom: a sulyok! Az 
van elvetve: a sulyok... meg pedig nagyon 
messzire. Ha azt hiszed, hogy engem igy 
fogadhatsz hat hónap után... 

Pál: De, kérlek szépen, ha nem hagyod 
elmondanom... 

Kerekes: Mit? Julius Caesart? Azt tudom, 
ismerem, olvastam, láttam, hallottam, nem 
vagyok kíváncsi, hogy itt nálad valami 
nincs rendbe, azt is tudom. Csak még azt 
nem tudom, hogy hol? Itt? (Körültekint.) 
vagy ott! (Pál fejére mutat.) JSIa igen, 
megmondom. 

Pál (mosolyog): Olj lei 
Kerekes: Nem ülök. Hogy elölről kezd? 

Mi ez? Valami uj pesti trükk? 
Pál (most már dühösen rákiált): Olj le! 
Kerekes (leül, félénken): Jó, jó, csak... 

kérlek. 
Pál (dühösen): Ostoba! örült! 
Kerekes (összekuporodik, halkan): 

Persze, persze... nem is te! Csak kérlek.,. 
Pál (hevesen): Gyújts rá! 
Kerekes (ijedten rágyújt, reszket a kezé-

ben a gyufa): Igenis, igenis. 
Pál (dühös szemrehányással): Hónapok 

óta várom a legjobb barátomat, hogy segít-
ségemre legyen és mielőtt szóhoz jutnék;, 
ugy néz rám, mint egy bolondra, csak 
azért, mert nem érti mag mindjáirt, hogy 
lm; van itt. Hát ide hallgass! 

Kerekes (alázatosan): Igen, igen, csak 
folytasd, már értem... a Rubikon... magán-
tolyó... itt... nem szabad átlépni.,, magán-
lakássértés. 

Pál: ügy van! (JoDbra mutat.) Ott lakik 
az, akivel példátlan harcban vagyok. Ezt 
•akartam elmondani. 

Kerekes (hirtelen a homlokára int): Tu-
dom... Az a izé... Avval az izével,,, a há-
borúval... (Kivágja.) Pompejus!.,, 

Pál (ránéz, szemrehányással, keserűen 
bólint): Az... az. 

Kerekes: Ak'it most ásnak ki megint, 
valahol olvastatni. 

Pál (mint előbb): Az!... Na, szépen va-
gyunk. Te rád nagyon számithatok. (Rá-
kiált.) Egy nő lakik ott. Egy nő, aki nem 
hagy élni! Aki megöl, aki csöppenkint szivja 
ki a véremet. Igy. (Mutatja.) És én nem 
tudok tőle szabadulni. (Kis szünet.) 

Kerekes (csendesefi ) : Na nézd már, mi-
lyen ostoba vagyok. 

Pál (bólint): Nézem. 
Kerekes: M'.óta beléptem, folyton a nyel-

vemen van, hogy megkérdezzelek, de ügy 

M K K U S K A U M S 
1 * 1 szabó, fennál l 1883 öta 
JH Készít internacionális értékű uri ruhát 

Budapest, V. , Erzsébet-tér 5. szánt 
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megzavartál ezzel a Julius Caesárral, hogy 
csak most jut eszembe, hogy ezt a nőt 
említed, "hol van a kedves teleséged? 

Pál (keserűen): Erről a nőről.,, jut 
eszedbe? (Bólint.) 

Pál: Nincs feleségem. 
Kerekes (lelugrlk): Mi? Nincs? 
Pál: Nincs! 
Kerekes: Miért? Mi? (Megdöbbenve, óva-

tosan.) Talán mie... Talán me?... (Lassan 
leül. ) 

Pál: Ne mekegj! Nem, nem halt meg! 
(Kis szünet.) 

Kerekes (csodálkozással): Talán me... Ta-
lán meg.... Meg?.., 

Pál: Nem csalt meg... 
Kerekes: Hát hol van? 
Pál (dacosan): Nem tudom. (Kis szünet.) 
Kerekes: Äkkor hát (Hihetetlenül.) me? 

Talán me?... Megsz...? 
Pál (keserűen): Nem! Nem szökött meg! 
Kerekes (idegesen): Hát ho< van? 
Pál: Nem tudom. 
Kerekes: Mióta? 
Pál: Két hónap óta. (Kis szünet.) 
Irén (jobbról bejön, dúdol, egyenest a 

toaiett-tiikörhöz megy, a fiókban egy kis 
szaiagot keres). 

Kerenes (telugrik, Irénre bámul. Aztán 
egy pillantással Pálra, aki meredten előre 
néz. Maja Irént nézi ismét, aki tükörbe 
nézegeti magát, de voltaképp a baloldali 

eseményekét figyeli. Kerekes most egy "ki-
csit ;a tejéhez kap, majd nevetni kezd, 
mint akit ugratnak): Hisz ez itt van! 
Hehehe! Persze! összebeszéltetek. (Haj-
long.) Kezét csókolom! Kezét csókolom! 

Irén (dúdolva, amint jött, távozik, anél-
kül, hogy Kerekesről tudomást venne). 

Kerekes (ajkán megfagy a mosoly. Egy 
pillanatig Irén után bámul). 

Pál (folytatva, maga elé): Igen, két hó-
nap óta. Epp azt akartam elmondani, 
de nem hallgatsz meg. Tudod, ugy volt, 
hisz... 

Kerekes (kissé végigsimít a homlokán, 
aztán hirtelen Pálhoz): Tel Hisz ez a nő 
izé... A teleséged... Most volt idebenn!... 

Pál (rátekint): Hol? 
Kerekes (a saját állapotán aggódva, ide-

gesen): Itt! Itt a szobában! Itt! Tei 
Pál (nyugodtan): I t t? Iti nem volt senki!... 
Kerekes (hangosan): Itt állt, a tükör 

előtt. Es nem fogadta a köszönésemet. 
Pál: Micsoda tükör előtt? Iti nincs is 

a szobában tükör. 
Kerekes (hangosabban): Ott!... Hát ott?! 

(Jobbra mutat.) 
Pál: Ott fal van. 
Kerekes: Fal?i Szóval, itt nem' volt senki 

most? 
Pái: Rajtad kivül egy lélek se. 

(Folytatjuk.) 
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tanintézet 

KOLLÁR, Vád-utca 20. 



62 S Z Í N H Á Z I ÉLET 

H / l £ £ Ó e M I Ú J S Á G ? 

PRÁGÁBÓL irják a Színházi Életnek, 
hogy Lieszkovszky és Nádasi, az Opera 
tagjai, most ott táncolnak, fi müvészpár 
6ikere oly hatalmas, hogy a tervbe vett 
játékidőt mindenütt közkívánatra kell meg-
hosszabbitaniok. fi prágai közönség kéré-
sére felvették műsorukba Liszt egyik rap-
szódiáját is. Prágából Lipcsébe, onnan Ber-
linbe mennek, ahol a Wintergartenban fog-
nak fellepni. Budapestre januárban érkez-
nen vissza és itt a Fővárosi Orfeumban 
fognak vendégszerepelni. 

SIKERÜLT MOVÊSZESTET rendezett a 
múlt héten a »Move 17. Sport Klub«, 
fi műsor keretében különösen tetszettek ifj. 
Kövessy, Nemes, Surányi és Frimond. Leg-
nagyobb sikerük Kövessy Rózsikának, Kö-
teles Aipád zeneszerzőnek és_ a vendég 
Kövessy Lajosnak volt. 

fiZ ERÉNYI—ROSSI ROSINA magán-
énekiskola a tanítást már megkezdte, je-
lentkezések Erzsébet-körut 40—42., d. e. 
10-től 17-icj. Telefon: József 106—96. 

PÉTERFFY fiNNfi és Erzsébet tánc-
tanarnők, külfö'di tanulmány utjukról vissza-
tértek. fiz oktatás a legmodernebb és 
klasszikus táncokból intézetükben (IV., Váci-t 
utca 11/b. alatt) magkezdődött. 

GROH ISTVÁN: NOBEL ARPAD Kfi-
LfiNDJfil. fi népszerű Athenaeum Könyv-
tárnak legújabb kötete ez, egy jókedvű, 
nyilteszű fiúról szól, aki az élet minden 
nehézségei között pompásan megállja a 
helyét, fiz fithenaeum Könyvtár legújabb 
kötetének ára bekötve 50 korona. Kapható 
a Szinházi Élet boltjában. 

AZ fiSTORIA-szálló halljában a közked-
velt ötórai teák kezdetüket vették. 

SZIGETI IRÉN, aki egyike a vidék leg-
kedveltebb primadonnáinak, a jövő hónap-
ban a Kis Komédiában fog vendégszere-
pelni. 

Mindenkinél olcsóbb a 

ü Ü e M Á R U H Á Z 
Budapest, V I I . , Király «utca 33. 

férfi és női szövetekben és selymekben 

I ^ B N B D B K P H I D A 
hatcsontnélküli fürökülönlegcsségei 

V T I „ K I R Á L Y - U T C A O S . S Z . 

WILHELM VERSHOFEN »A fenris-
fark'asis. cimü pénzügyi elbeszélésében egy 
zseniálisan végzett börzemanővert leplez le 
s igy mutatja ki azt az ezerféle érdeket, 
melynek kifejezője a tőzsdei árfolyam. A 
Stis füzet most jelent meg magyar fordí-
tásban, ára 14 korona és a Szinházi Élet 
boltjában kapható. 

HfiRfiSZTl fiNDOR okleveles tánctanár 
megvált Pallay fínna tánciskolájától és gróf 
Kinszhyné Pálmai Ilkával (Jókai-tér 6., I. 
fe Andrássy-ut 6.) magasnivóju ballet- és 
szalon-tánciskolát nyitott. Régi és uj növen-
dékek jelentkezése naponta d. e. 10—1-ig és 
ti. u. 3—6-ig. Balletkiképzés, szalontánc-
csoportok és különórák a shimmy- és a 
többi táncokból. Telefon 118—61. és lózset 
5'i—67. 

SOMOGYI MÖR, a kiváló zongoramű-
vész zenekonzervatóriumában a beiratások 
zongora-, hegedű-, ének-, valamint az ösz-
szes elméleti tanszakokra naponta 9—6-ig 
eszközölhetők az intézet Erzsébet-körut 44. 
szám alatti helyiségeiben, fi zenekonzer-
vatóriumban a legkiválóbb államilag di-
plomáit tanerők tanítanak, fiz énektansza-
Itokon teljes opera- és operettkiképzés is 
nyerhető. 

NEMCSfiK a legfinomabb minőségű, de 
a legolcsóbb is minden hangszer Stern-
bergnél, (Rákóczi-ut 60.) 

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

I PHÖNIX M O Z I 
; t r mwvmn^twixiam-m-imêftviimv î H i o r e i ; 

âuœaïesKber 29, 30 és «ski. S, £ 

Ezerarcú mW il. * îmirn 
©ktôteer 3, 4 , 5 

ï o f i î i é ,s I i i s a u alait 
RÉVAI-U. 18. & 8 S Tel. 14-22. 

R O T T és S T E I N H A R D T felléptével az évadnyitó 
műsor. Kezdete este 8 órakor. Vasárnap 2 elóadás. 

i f i { v á í a í s . e l a d á s a , szakszerű - javítóműhely 

ÉDES és DECS Y 
Badapest, ï i t . , Akácfa-utca 9. szám 

Telelőn h ivás: József 105— 

Koromdli 
cipőgyár 

VIII., Kun-utca 12. ax. 
Telefon Jóxa. 69-49 

A l»gfoKoxottobb 
igénycKet Kielégítő 
Késszdrui akiúr 
KWön mérték és 
Külön Javító osztály 

I 
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SxerKes&iöi tísene/eh 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosítást 
öt színházi vonatkozású kérdésre. Kézira-
tokat, rajzokat nem adunk vissza és azok 

megőrzésére nem vállalkozunk.) 
Keresem a boldogságom. 1. Leheí posta-

utalványon is a kiadóhivatal cimére (Er-
zsébft-körut 29) 2 Epy fiu 3. Meg n tm 
tudjuk biztosan. Talán az Andrassy uti 
Szinhnz jövő havi mutora alkalmából. 4. 
A „Hazatérés" című francia vígjátékban, 
mely a Vígszínház legközelebbi újdonsága 
lesz. — Jucy. Tudjuk mért k>rdi. Évtizedes 
babona, hogy a kérdezett színésznő édes-
anyja egy hires pr madonna. Szó sem igaz 
az egészből Egy budapesti volt állami hiva-
talnok felesége az édesanyja- — Mignon. 
1. 34 2. Jövő vesórnap. 3 Még ebben a 
hónapban. 4. Negyven korona. — Huszár 
Teri, rzeged. Még lehet beküldeni. Tessék 
csak egeszen bstran I — Főispán. 1. Vilmos 
Császár ut 63 2 Rákosi Szidi iskolájában. 

Három éve játszik. 3. Esyelőre visszavonult 
a színpadtól- 4 Elvált. Nem volt színésznő. 
— Dombi. 1. A „Keresem a boldogságom" 
jeligére adott válaszunkban feleltünk már az 
ön kérdésére is 2- 32. 3. Már el is vált, de 
hogy elveszi-e a kérdezett művésznőt, azt 
nem tudjuk. Még ő se tudja. — „Zamárdi 
eiT'lék." 1 Letet úgyis. Erzsébet-körút 29. 
szám alatt, a Színházi Élet kiadóhivfitaláben. 
2 Szikesen fogadják 3 Az érdekesek és 
akik okot adnak rá, igen. — „Sz-Í ikrek." 
1. Nem kell személyesen. A kiadóhivetalben. 
2- E*y fiu, 20 éves. 3 Vilmos császár-ut 63-
4 Mí-jd lesz két hét múlva. — fl. P. rajon« 
gó. Megkérdeztük a mestert. Nigvon tehet-
séges. — Dr. Czejlinger Győzőné. Csak 
igy van alkalmunk válaszolni. Ha minden-
kinek privát levelet imánk, nem maradna 
időnk az újságot írni. Különben tessék csak 
beküldeni, a pályázat még hetekig fog tar-
tani. — „Ho dvilág." 1. Vidéken. 2. Színész-
iskolát végzeit Pesten. 3 Igen, egy évre. 4. 
Pozsoiyi-ut 4. 5 Nflgyváradon. 

JÜCiiyf l H P D A D K m., RÉVM-UTŒ w 
t t m J í ! P i « W ^ S m F ! T % 9 MV Bltlett és operett, elsőrendű ének-

és táncattraKiók. Kezdete fél 9-kor 

S L E & x & I W S M & f í 

Í L E ^ N Í 
W E H ! Vf S C C , 

y>• )/ » 

/C& / . , 

t j í á ^ l i - E T O M 

^NËlTZ. 
LmiÄSTAKÄR TÂST 

POLOSKA! RTAST garanciával! 
Strasse? Telefon József 124-80 

Tapéták 
SIEBURGER ES TA RS A 
Telefon 34-04 IV , Kígyó-tér 1 

í i ö l s y e k f i g y e l m é n é l ^ S S 
iutányosabban készít vagy javít a h-gdivatosabb mintára 
valamint hozott anyagból is Blederm -nn Hugó 
bördiszmüáru készitő és börönúös, VII., Isiván-ut 32. 

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

5« SÇgïi 

v'll, Dohány-utca 39 Rinle l : U - I é í 4 - 7 órái« 

eise 
Az. orszdg leg-

olcsóbb druôtk**» 

Uudapest, IV. leer.. Károly-Uöruí 24 

Nagy választék 
női és iérfi angol 
és francia szöve-
tekben, valamint 
divatselymekben 

ssrúm 
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r e f i v e r l y 

Megfejtési határidő 1921. október 19. 
A. megfejtést lapunk 1921.. évi 42. számé-

ban közöljük. 

\ Szinházi Élet 1921. 38. száméban közölt 
rejtvény megfejtése : „Fakir". 

A megfejtők között a következő dijakat 
sorsoljuk ki : 

I. dij : Berky Lili autogrammos fényképe. 
IL dij : Egy doboz „Floris" csokoládé-bon-

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

Wittek. 
Helyesen fejtették meg 1977-en. 
Az első dijat Benyák József (Subotica. 

Nádor-kávéház. Főtér, Jugoszlevia), a má-
sodik dijat Maitz Anci (IX , Réday-utco 47), 
a harmadik dijat Groág Irén (VI., Horn Ede-
u'ca 6- I. 1) nyerték meg. 

Szerkeszti: 1NCZE SÁNDOR 
Kiadja a .Színházi Elet" r.-t. 

Igazgató: KIRÁLY JE\'Ö 

„ TA&AJIIN ' 4 4 V I I I . , K d j k ó c j i - u / 6 3 
Budapest legkellemesebb 
láncpalotáfa -<• ' 

CSIPKÉK-FÁTYOLOK 
N& DIVAT KÜLÖNLEGESSÉGEK. 

ÉS rÜGCONYÖK. 
IV. KKO. 

KOOONâECCtC-UTCAÄQ 
TCLT1S-Í1. 

KOCONA-UTCA1 OLDALON! 

K a s z t n e r L u j z a a m. kir. Operaház vo t szólőtán-
cosníjénik, a balletiskola volt 
tanárnőjének 
Vla EÖTVÖS-UTCA 26/c I. EM. 8. 

Felvétel egész évben. Értekezni reggel 9-161 d. u. 4-ig 

Legszebb Leginbo Legolcsóbb 

LAN i i l l LAN I H A LAN 
kárpitosáru, vas és rézbutorgyára 

Szőnyeg, pokróc, függöny 
ágy- és asztaltentŐK, gyermekkocsik, nyugszékek. 
leanyszoba, elös/oba, előszoba- és kertibutorok, 

ernyők és sátrak minden kivitelben kaphatók 

G I C H M E R J Á N O S 
Budte^est, V I I . , Erzsébet-körut 20 
Nagy katalógust 20 korona ellenében postán küldök 

SAPHIR mester 
TÁNCMŰVÉSZETI KÉPZŐJE 

Telefon 174- 26. Teréz-körut t/b. 

A Belváros legintimebb vacsorázó helye az 

ADMIRAL ÉTTEREM 
KOSSUTH LAJOS-UTCA MELLETT 

MAGYAR-UTCA 5 SZ. 
Esténklnt a Radulescu trió és Ritter Berkes hires 

csellistája, játszara» 

L t i K á s í ozset 126—38 
lóz^ef 116—55 

köxvetlt, 
f e s t , 

Irt, 
tciuirit D i f r i c £ ) S t e r n . 

KANTOR ÉS KELEMEN «"»-»«»»»j» 
Vit., £ r » « b a i . | ( 6 r u t SS. 1 4 . 

$ 
Brilliansokat. gvöngvöket. legisegeket 
m i n d e n k i n « ! a r à g â b b a n v e s z 

ZÊKEiuV EMIL é k s z e r é s z 
Kiraly-utca 51. sz. Teréz-templommal szemben 

Telefon lózset 1(15—35 

t e a BATIKOLAST 

lámpaernyő készítést 
tanít fővárosi 

tanítónő. Krisztina-körut 8. III. eni.39. 1 
Pár iá i u t a m b o l h a z a t é r v e 

J S f e u m a n n B e r t a 
Budapest, IV., Dorottya utca 3. sz. 

l e S i i j a b b m o d e i l l e l m e t , 
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., Visegxádi-utca 3. Telefon 13-31 
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