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Opera és opereíi
Irta : ÁBRÁNYI EMIL

Bűnbánóan bevallom, eddigi muzsikus pályámon bizony nagyon kevés
időt szenteltem az operette tanulmányozásának. Valahogyan : nem vettem egészen komolyan, az volt a
hitem, hogy a magasabbrendü zenéhez igen kevés köze v a n ennek a
műfajnak, amelynek patrónusai a
könnyű múzsák társaságában gyűjtik az ihletet müveik megalkotásához.
Néha-néha megnéztem egy-egy operettet, sokszor kitűnően mulattam, de
arra sohasem gondoltam, hogy valaha egészen közeli ismeretséget, sőt
barátságot fogok kötni ezzel a népszerű, hálás színpadi műfajjal. A
klasszikus operettet, Hervée, Planquette, Offenbach, Millöcker műveivel ; a Nebántsvirág, Rip van Winkle,
Cornevillei harangok, Koldusdiák é s
más ezekhez hasonló színdarabokkal
már igen régen megismerkedtem.
Különösen a külföldi előadásokban
állapítottam meg, hogy ezek zeneileg
igen közeli rokonságban vannak a
komolyabb igényeket támasztó zenei
műfajjal. Arra gondoltam, hogy talán
ezeknek nyomdokán lehetne felépíteni azt a zenei műfajt, amely aranyhidat állítana az opera é s az operett
között. Hogy erre a műfajra szükség

van é s helye teljesen betöltetlen, azt
talán bizonyítani is fölösleges. A z
opera magasabb, sőt legmagasabb
zenei levegője sok esetben csak kivételes zenei érzékű emberek gyönyörködtetésére szolgál; a publikum
számos rétege mind megannyi különálló igényeket támaszt a zeneművészetek iránt, maga a zene pedig keresi, kutatja az utakat, amelyek a
nagy tömegek kielégítése mellett is
megőrzik azt a magaslatot, amelyet
a zene a művészetek között elfoglal.
Most, hogy közelebbi érintkezésbe jutottam az operettel, körülbelül ezeket az igényeket támasztom vele
szemben. Pillanatig s e m mondom,
hogy a táncos, tréfás operettnek nem
vagyok barátja. Ellenkezőleg. Csakhogy itt már kissé szűkebbre kell
vonni a fogalom határait, mint a
maiak. Lehet a modern táncos operett is nivós, komoly igényű, de ez
a zenétől é s nagyrészben a librettótól függ, A librettó adja meg a hangulatot, az inspirációt a szerzőnek,
egy jó é s nivós librettóhoz tehetséges zeneszerző okvetlenül értékes
muzsikát fog irni, mig egy összecsapott fércmunka aligha képes a zeneszerzőtől magasabb zenei gondolato-
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kat kiváltani. Ezeket a nézeteimet a
gyakorlatban is szeretném keresztül
vinni és ilyen operettet szivesen vinnék a Városi Szinház színpadjára is.
Bár eddig nem kíséreltem meg eredményt elérni az operettszerzés terén,
a közeljövőben talán magam is hozzáfogok egy kedvemre való és ezeknek az igényeimnek megfelelő operettlibrettó megzenésítéséhez.
Milyen szépen, milyen barátságosan
megférnek egy színpadon

az opera és az operett ! És örvendetes, nemcsak, hogy mindkettőnek
megvannak a maga hivei, hanem a
publikum nagy része mind a kettőt
egyformán szereti. Ez a legbecsesebb,
a legértékesebb. Opera és operett,
mindketten egyaránt szükséges zenei
műfajok a színpad számára, mint
ahogyan szükség van bohózatra és
tragédiára. Amíg ehhez módom lesz,
szivesen látom a jó uj operettet, különösen, ha magyar szerzők munkája.

„Hol van a papucsom?"

.Gazsi Mariska, Csortos Gyula, Varsányi Irén
Vígszínház : .Hazatérés"

Angelo fotoeratia
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A legszebb jelenei
Ez a z a jelenet, amelyen legtöbbet
mulat a „Hazatérés'-nél a Vígszínház
publikuma. Pár szóban e z a jelenet
előzménye :
Colette ( V a r s á n y i Irén) édesanyjával,
Tourrarenével (Gazsi Mariska) szívszorongva várja háborúból hazatérő férjét,
Jacques-ot (Csortos Gyula). A z egyenruhás, sisakos hős helyett a z o n b a n a régi,
nyárspolgárias Jaques érkezik haza. Ez a
csalódás annyira bántja Colettet, hogy ettől
ál kezdve szakadatlan a civódás a családban, sőt
Jacques é s Colette elhatározzák a válát'. A
férj maga akar gondoskodni utódjáról, de a z
ő öreg jelöltjei helyett
Colette egy tengerésztisztet, a z ifjú Vaucroix
Marcelt, (Kertész Dezső)
választja. A férj erre elhatározza, hogy leszámol a tengerésszel. Ez
a leszámolás
igy megy
végbe :
JACQUES :
Beszélni
akartam önnel.
MARCEL : A kártya
után ? Csodálom.
JACQUES : Igaz, az éjjel
elvittem önnek ezt a névjegyet és mindjárt ki is
jelentéin, hogy egyelőre
egy szót se vonok vissza...
nem is vagyok hajlandó
sajnálatomat kifejezni.
MARCEL : De . . .
JACQUES : Kérem, hadd
fejezzem b e . . , Tegnap
természetesen nem sejthettem azt, hogy ma beszélni fogok önnel. De
alapos megfontolás után
rájöttem arra, hogy kötelességem önnel beszélni ;
most azt kérdezem, hajlandó-e egy negyedórára
elfelejteni azt a levelet ?
Hajlandó erre ?
MARCEL : Ez az egyetlen módja annak, hogy
végighallgathassam azt,
amit mond.
JACQUES: És felelhessen is rá. Mert meg akarván önről tudni bizonyos
dolgokat, kénytelen leszek
önhöz pár kérdést intézni.

MARCEL: Egy negyedóráig a rendelkezésére állok.
JACQUES: Ha a negyedóra elmúlt, önnek
ismét teljesen szabadkeze van velem szemben.
MARCEL : Magam is igy értelmezem . . .
JACQUES : Ön tényleges tiszt ?
MARCEL : Az vagyok.
JACQUES: Hol csinálta végig a háborút?
Tengeralattjárón ?
MARCEL: Nem,
JACQUES : Torpedónaszádon ?
MARCEL: Ott sem.
JACQUES : Ezt a keresztet csak kapta va-

„Megjöttem . . . !"
Varsányi Irén, Csortos Gyula
Vígszínház : Hazatérés

Angelo fotografia
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MARCEL : Igen . . . ott is, keserves volt :
Szed-e- Ra ?*
JACQUES :' Ügy ? . . . hát kérem . . . Mikor
volt ott?
MARCEL (rosszkedvűen): 1915 májusában . . ,
JACQUES : És Elcsi-Tepe előtt ? Ott volt ?
Mikor ?
MARCEL : Junius 5-én, reggel 5 órakor.
Népfelkelőket váltottunk fel,
JACQUES : Népfelkelőket ?
MARCEL: Igen. A 113-ik gyalogezredet.
Ez az ezred kitűnően verekedett . , .
JACQUES : Köszönöm.
MARCEL : Mit csodálkozik ?
JACQUES : Mert az én ezredem volt.
MARCEL : Az öné ?
JACQUES: Igen
Minket a tizenhetes
zászlóalj váltott fel. Ón a
tizenhetes
zászlóaljban
szolgált ?
MARCEL : Igen.
JACQUES : Heurteaux
ezredes alatt.
MARCEL : Ismerte ?
JACQUES : Hogy ismertem-e ? Én mutattam meg
neki a terepet.
MARCEL : Jó tiszt volt.
JACQUES: Nagyszerű!
Tehát önök váltottak fel . . .
MARCEL:
Igen . . .
igen . , .
JACQUES : Sohasem fogom elfelejteni a megérkezésüket. Egész éjjel vártuk magukat és csak hajnalban jöttek. Micsoda
napokat és micsoda éjszakákat töltöttem ott két
hónapig.
MÄRCEL: Én háromig.
Azok a kopár dombok és
körülöttük az a komor
pus^tpsás , . .
JACQUES :
Szemközt
az a cudar gépfegyver. . ,
Sehogv sem 'tudtuk felfedezni. hová dugták el,
MARCEL: Elvettük.
JACQUES (boldogan) :
El? Nagyszerül . . . De
kicsoda ? . . Hányan ?
MARCEL: Hét ember.
JACQUES : Derék fiuk !
Ha ismerném azt a fickót,
aki őket vezette, összecsókolnám.
MARCEL (kényelmetlenül) : Kérem szépen . . .
JACQUES (ránéz): Ön
volt?
„Szeretlek
...!'
MARCEL : Hét igen . . .
Varsányi Irén, Kertész Dezső
JACQUES (kezet nyújt
Angelo fotografia
neki és megszorítja a
Vígszínház : „Hazatérés"

lahol ? Valami tengeri ütközetben ?
MARCEL : Nem vettem részt semmiféle
tengeri ütközetben. Csak a háború utoísó
évében szálltam tengerre és akkor sem volt
semmi dolgom.
JACQUES : Értem. A háború kitörésekor
még a tengerészeti akadémián volt.
MARCEL: Nem. Mindjárt az első napon
bevonultam.
JACQUES: Bevonult? H o v a ?
MARCEL : A gyalogsághoz.
JACQUES: Ugy?
< [MARCEL : A tengerészgyalogsághoz.
„ JACQUES : Ugy ? (Szünet után.) De hiszen
akkor keleten is volt.
MARCEL : Igen, angolokkel és szines katonákkal.
JACQUES : A Gallipoli-félszigeten is ?

CSORTOS GYULA
Vígszínház : .Hazatérés"

Angelo fotografia
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kezét) : Nohát öregem, amióta onnan elmentem, nem találkoztam emberrel, aki meg
tudta volna mondani, mi történt ott. . . Pedig
ugy szerettem volna tudni. : . Hát mondja el,
hogy is volt ? Éjjel ?
MARCEL : Nem, hajnalban.
JACQUES : Mondja már . . . Hogyan csinálták ?
MARCEL : Hogy is magyarázzam meg ? . .
Mindjárt megérti. . : Ez a mi lövészárkunk
(Két könyvet vesz elő,) Megengedi ?
JACQUES: Hogyne!
MARCEL : Ez a liget parka , . ,
JAGQUES : Valamivel jobbra . , .
MARCEL : Igaz. . . (Előveszi a levélnyomót) : Itt van a gépfegyver . . . itt pedig . . .
oh bocsánat . , .
JACQUES : Semmi . . . semmi, a feleségem
arcképe.
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MARCEL (az arcképet lefekteti) : Ez a pusztaság, itt a megfigyelő.
JACQUES : Éppen ezt nem értem . A megfigyelő alig 50 méternyire ?
MARCEL : Várj csak . , . éppen ez volt jó
nekünk.
JACQUES : Igen . . ?
MARCEL : Támadást szimuláltunk ellene.
Ellenben a lövészárok túlsó végén másztunk ki.
JACQUES : Egyenesen előre ?
MARCEL : Szó sincs róla . . . erre I Első
ugrás . . .
JACQUES: Igen.
MARCEL : Második ugrás . . . a kis gödör...
hiszen emlékszel . . .
JACQUES : Nagyon jól. Akkor már egészen
közel voltatok
MARCEL : Alig husz méternyire . . .
JACQUES : És mér láttátok a géppuskás
osztagot . . ?
MARCEL : Ugy, ahogy most téged látlak.
JACQUES : Hány ember ?
MARCEL: Hat. Észrevettek minket, vaktában lövöldözni kezdtek . . . mi nekik, egy
ugrással . , .
JACQUES : Nagyszerű ! . . .
MARCEL : Aztán már magam sem tudom,
hogyan történt . . . lövöldözés, lárma, kiabálás, de a géppuska megvan I
JACQUES (az asztalra üt) : Óriási 1
*
És boldogan csapdossák a könyveket,
a bútorokat. Colette kétségbeesetten beront, hogy közibük v e s s e magát, a
lárma teljesen megtévesztette szegény
asszonyt . . . A hatás leírhatatlan, a jókedvű bajtársak é s a halálos félelemtől
reszkető Colette jelenete méltó az előbbihez. Hanem most azután, ugylátszik.
igazán baj van. Colette kidobja az urát
a tengerésszel együtt. A drága jó Balthazár (Tanay Frigyes) a z o n b a n rendbehoz mindent és a véletlen a nevezetes
elkésett levél formájában segítségére
siet. A házastársak együtt maradnak.
•

„Ez az a levél"
Csortos Gyula, Varsányi Irén
Vígszínház : „Hazatérés"
Angelo íotografia

A „Hazatérés" előadásának egyik kedves
érdekessége az a négy pompás toilett, amely
Varsányi Irént díszíti Fier s és Croisset urak
kedves és finom darabjában. Amilyen kedves
és finom vígjáték a „Hazatérés", olyan grandiózus ez a négy toilett, amelyet Fischer
Julia tervezett és készített ; a művésznő egyéniségét méltóan díszes keretbe foglalva.
Fischer Julia ruhái uj irányt és egy magasabbrendü stílust jelentenek a divat művészetében. Különösen egy fekete velour chiffon
kis estélyi toilett és egy második fehér estélyi
ruha hatott frappánsan Varsányi Irén toilettjei között a premierpublikumra, amely nyíltszíni tapsban adott tetszésének kifejezést.

„Rólam nem is beszéltetek

. . ."

Csortos' Gyule, Varsáryi Irén, Kertész Dezső
Vígszínház : „Hazatérés"

Angelo fotografia
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A reichstadti herceg — mint operetthős.
Amikor hat évvel ezelőtt az operettlibrettókba
kezdtek bevonulni a közismert történelmi és
müvészettörténelmi alakok, mindenki, aki
színpaddal és színészettel foglalkozott, könynyen megállapíthatta, hogy az nem pusztán
a véletlen dolga, hanem szükségszerű visszatérés az operettnek ahhoz a korszakához,
amikor a romantikus elem alkotta az operettirodalom legnagyobb részének gerincét és
belső értékét.
Harminc esztendőnek kellett elmúlnia, hogy
ugyanez az irányzat visszanyerje régebbi po-

Sziklai József
Városi Szinház: .A reichstadti herceg"
Angelo fotografia
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zicióját, hogy nemcsak a szerző, hanem a
publikum is megérezze azt a nagy különbséget amely a színpadi izlés terén most már
elválasztotta egymástól az úgynevezett modern operettet és a régebben ünnepelt és kizárólagos joggal uralkodott romantikus operettet. Planquette, Hervée, Offenbach, Millöcker,
Suppée iránya soha nem merült el a feledésbe,
csak egy időre engedte ét helyét a moderneknek. akik az operettirodalom terén uralkodó
elemmé tették a táncot, igy tehát a táncmuzsikát, általában a könnyedebb fajsúlyú
zenét. A három a kislány és a Médi nyitották
meg nálunk a sort, amelynek előfutárjai már 12
év előtt jelentkeztek, részben Az erdészleány,
a Buda gyöngye, később pedig A császárné,
majd végül az Offenbach librettójában és
partitúrájában. Ezt a sort most kiegészítette
A reichstadli herceg, amely egyesíti magában
a bécsi operett kedélyességét és líraiságát,
valamint a regényes meseszövést, illetőleg a
témának romantikus feldolgozását.
A szerzők, elsősorban a librettisták, Leon
Victor és Reiheirt Henrik, imponáló bátorsággal választották meg darabjuk milieujét.
Az osztrák császári udvar 1820 as évei bővelkednek szindarabtémáknak alkalmas eseményekben, főképpen azért, mert ebben az
időben már legénnyé serdült a nagy Napoleon
szerencsétlen fia, a Sasfiók, aki Ferenc császár udvarában kénytelen volt megelégedni
az egyszerű „reichstadti herceg" cimmel.
Rostand költői szellemét is megihlette a Sasfiók tragédiája és róla irta a világirodalom
legszebb epikai költeményét. Annál nagyobb
bátorság, hogy operet,librettisták is a Sasfiókot válasszák témául. Kétségtelen, hogy ennek
a bátorságnak alapja az az irodalmi készség
és tájékozottság, amelyet a szerzők a darab
feldolgozásánál bebizonyítottak. Ott, ahol az
operett karaktere nem engedi követni hűen
és tárgyilagosan a történelem által feljegyzett
eseményeket és epizódokat, simán, bosszantó
átmenetek nélkül térnek rá az operettes jelenetekre, amelyek legkevésbé sem zavarják
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a téma komolyságának
hangulatát.
Egy bécsi korcsmában történik az első
felvonás, ahová fiakeroskocsisok és hozzájuk
ha onló bécsi polgárok
járnak. A korcsmáros
unokahuga hires, ünnepelt ballerina, Freisinger Josefa, aki már
hosszú idő óta nem látta

nevelőapja házét. Éppen nagy mulatság van
,a korcsmában, amikor
Freisinger Josefa megérkezik, akit a ház
népe és a vendégsereg
nagy örömmel fogad.
Tarka, szines tömeg
láncol, mulat, mint egy
városligeti oálon. Ide,
ebbe » környezetbe
jön a császári udvar bi-

zalmas embere, Dittrichstein, akinek az a
hivatása, hogy Freisinger Josefát rábirja arra,
hogy a reichstadti herceg szivét meghódítsa
és ezáltal elvonja gondolatvilágától, amelyet
örökké csak Páris és
a francia császári trón
tölt be. Be is jelenti
korcsmárosnak, hogy

a vendéglőbe egy nagyon magas udvari személyiség fog megérkezni s egyszersmind
szigorúan ráparancsolt,
hogy senkinek el ne
árulja ezt. Természetesen Freisinger Josefával
megismerkedik.
Elmondja néki kívánságát
és megígéri, hogyha sikerül a dolog, akkor a

1. Sík Rezső, 2. Sziklai József és Biller Irén, 3. Bosnyák Jolán és Sik Kezsö, 4. Horti Sándor
'Városi Szinház ,A reichstadti herceg"
Angelo fotografia
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kis ballerinát kinevezik udvari színésznőnek.
Josefának egész élete vágyát betölti, hogy
valaha udvari színésznő lehessen, rögtön rá
is áll tehát az alkura. A herceg megérkezik,
természetesen inkognitóban, vele jön a főlakáj is, hogy minden lépésére vigyázzon. A
herceg azonban azt akarja, hogy végre egyedül maradhasson, hogy senki ne vigyázzon
reá, hogy végre egyszer egészen ura legye i
az akaratának, hogy férfinek tekintsék, aki
nem gyerek már, aki megérett arra, hogy önmagát kormányozza. A lakáj elmegy, a herceg ottmarad a vendéglőben. Már az első
percben alkalma van igen fájdalmasan megismerkedni a nyárspolgári élettel, mert hogyha
Freisinger Josefa védelmére nem kel, talán
meg is veri egy hetyke bécsi kocsis, akinek
a menyasszonyával váltott a herceg pár barátságos szót. A herceg most már hálásan
köszöni meg Josefának, hogy a védelmére
kelt és Josefának is megtetszik a finom, előkelő modorú és csinos külsejű fiatalember,
sőt szerelemre is gyullad iránta. Fogalma

.Jól vigyázz, ha jő a császár !"

Biller Irén, Horti Sándor
Városi Szinház: „A reichstadti herceg"
Angelo fotografia

„FUunbeau, te vagy. ..?"

Sziklai József, Bihari Ákos
Városi Szinház : „A reichstadti herceg"
Angelo fotograiis

sincs arról, hogy akivel beszél, az a reichstadti herceg. A nerceg meghívja Josefát vacsorára a vendéglő chambre szeparéjába. Közben Dittrichstein, valamint a szász és a sváb
követek között alapos bonyodalom támad,
annyival is inkább, mert a lakáj, aki nem
más, mint a sasfiókbeli Flambo, azt jelentette Dittrichsteinnek, hogy Freisinger Josefa
nem teljesiti a megbeszélésben vállalt kötelezettségét, hanem egy másik csinos kisleányt
ajánl az intrikus jellemű udvari ember céljainak elérésére. A két követnek viszont az a
célja, hogy a reichstadti herceget megszöktessék az udvartól. Eleinte egymásra féltékenykedtek, de amikor megtudták, hogy
mind a ketten ugyanazt akarják, szövetséget kötnek. A reichstadti herceg végtelenül
boldog, most érezte meg először, hogy mi a
szerelem, a szabadság, de a nagy boldogság
után rögtön következik a fájdalmas csalódás,
bár ez a csalódás tévedésen alapszik. A herceg megtudja, hogy Josefát felbérelték arra,
hogy véle ismeretséget kössön, de azt nem
tudja, hogy Josefának fogalma sincs arról.
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hogy ez már meg is tőrtént. Fájdalmas panasszal tesz szemrehányást a leánynak, aki csak
most tudja meg, hogy akaratlanul is a saját csapdájába esett, halálosan beleszeretett a
reichstadti hercegbe. A lázadó ifjúság forró szavai, a fellobbanó szerelem gyönyörű, fájdalmas kitörései ömlenek mindkettőjük ajkéról, de az a két ajak most már tengernyi ávolságot
érez egymás között, amelynek áthidalása nehéz, mint a
csillagok elérése. Az udvari emberek rájönnek a snjátrnaguk okozta bonyodalomra, a reichstadti herceget azonnal eltávolítják Josefa mellől, aki maga is, szivében
súlyos sebbel, távozik első
szerelmes csókjának színhelyéről.
A második felvonás a
bécsi Burgban, Ferenc
császár udvarában történik. Udvari ünnepségre
gyűltek össze. Pompázó,
szines tömegben hullámzik
a császári család, még a
kis 5—6 esztendős
gek és főhercegek is ott
vannak, katonai egyenJKÈMiffiSKBÊbïimL'iSLââk » f~
r u h á b a n , hogy jelentkezze-
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Gábor Ernő, Pázmán Ferenc
nA

Városi Szinház:

reichstadti herceg"
Angelo fotogr.

nagyapjuknál, a császárnál. Mária Krisztina főhercegnő és a reichstadti herceg bemutatják az uj táncot, a valzert. A császár
egymásnak szánta a fiatalokat, a hercegnő szereti
is Ferencet. Ferenc azonban nem felejtette el a
bécsi táncosnő csókját, sőt
egyre j j b b a n
vágyódik
utána. Természetes, hogy
az udvari intrika már a
császár fülébe súgta a
nagy titkot, tudott ugyan
a készülő liesonról, de,
hogy az komollyá fog. válni, arra nem számított.
Biller Irén
Most már erélyes kézzel
Városi Szinház:
akarja megakadályozni a
„A reichstadti herceg"
Angelo fotogr.
a hercegi szerelem súlyoGábor Ernő és Pázmán Ferenc
sabb
következményeit.
Odarendeli
a palotába Josefát, a
Városi Színház : „A reichstadti herceg"
Angelo fotogr. nevelőapjával együtt. Mind a ketten meg is érkeznek és
a császár maga kérdezi meg Josefától, hogy miképpen történt az eset ? Jóságos, szelid
hangon beszél a leánnyal, elmondja néki, hogy a reichstadti herceg szivét nem szabad
lefoglalni egy egyszerű kis bécsi táncosnőnek és rábírja arra, hogy utazzon el Bécsből
Olaszországba, rendelkezésére bocsátja a császári fogatot, sőt még kíséretet is ad mellé
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Josefa fájdalmasan igéri meg a császárnak,
hogy teljesíteni fogja a kívánságát. Csakhogy
a reichstadti herceg, akiben ott lángol apjának lángoló vére, nem nyugszik bele abba,
hogy elszakítsák szerelmesétől. Megtudja Josefától, hogy nagyapja milyen
tervet eszelt ki és most már
ő veszi kezébe sorsának irányítását. Flambo segítségével megbeszélik, hogy elszöknek. És a következő percben már hirül hozzák, hogy
Ferenc megszökött Freisinger Josefával együtt. Krisztina
sirva borul a császár keblére
és csak ennyit mond: „Lá

ben viszont most lángolt fel a leghevesebben
a napoleoni tüz, szeméreveti nagyapjának,
hogy fogvatartják őt, aki apjának törvényes jogán Franciaország császári székére született,
akire várnak Párisban. akinek nevét sóvárogva és lelkesedéssel ejtik ki
mindazokban az országokban,
amelyeket édesapja meghódított és ahová egyszer néki is
a császári hintón kell megérkeznie, hogy a fejére tegyék a
francia császár aranyos koronáját. A jóságos nagyapa
felindulása és ütésre emelt
keze pár pillanat alatt simogatássá szelídül, mert hiszen
mégis csak szívből szereti
tod nagyapa, ez a szerelem."
legkedvesebb unokáját. MáA harmadik felvonásban a
Sztojanovits Péter
ria Krisztina mindent megBurg egyik márványtermében
A reichstadti herceg komponistája
tudott. Azt is, hogy Ferenc
vagyunk. Amint azt a törJosefát szereti és hogy örömet okozzon neki,
ténelem is feljegyezte, a szökevény herceget
titokban elhozta magával a palotába és amirövideden elfogtak és visszahozták a palokor azt hi te, hogy senki sem látja, megtába. Szigorú őrséget állítottak, hogy el ne
lepetésképpen beviszi a herceghez. Az őrök
hagyhassa szobáját, Ferenc császár heves
azonban mindent észrevesznek és elárulják
szavakkal tett szemrehányást unokájának,
a titkot Dittrichsteinnek. Flambo idejekorán
amiért engedelem nélkül elhagyta ezredét,
megtudja a veszedelmet és amikor Dittrichmegszegte a katonai kötelességeket, Ferenc-

„Ne bántsd!"

Sziklai Jóissf, Biller Irén, Tarnay Géza
Városi Szinház : .A reichstadti herceg"

Angelo fotografia
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Pázmán, Horti, Gábor
Városi Szinház : „A reichstadti herceg"
Angelo fotografia
stein jelenti a
császárnak,hogy
a herceg szobájában van Josefa, helyette MáMecklonovits, Vátidory
ria Krisztina jeLujza főhercegnő, Salvátor fhg
lenik meg az ajtóban. Az intrikus kudarcot vallott. Most
már azt hiszi a császár, hogy Ferenc és
Mária Krisztina végre is megértették egymást
és nyugodtan távozik. A táncosnő összetörött szivvel mondja meg szerelmesének, a
reichstadti hercegnek, hogy ez a szerelem
mindkettőjük számára csak boldogtalanságot
jelentene, legjobb lenne elválni egymástól.
A Városi Szinház előadásában mindenek
előtt a nagyszerű rendező keze érvényesült.
Ferenczi Frigyes tarkán, mozgalmasan, színesen rekonstruálta a bécsi udvart. Ugyancsak
derekas munkát végzett a zenei rész beállitá
sával Friedl Frigyes karmester. Josefa szere
pében mutatkozott be a szinház uj primadonnája, Biller Irén, akit fokozott érdeklődéssel és kíváncsisággal várt a sajtó és a közönség. A pompás fiatal színésznő be is bizonyította, hogy méltó volt erre a nagy ér-

deklődésre, nehéz feladatát
vérbeli színészi
készséggel oldotta meg. A
Gráf, Sik Magda
címszerep SzikKrisztina főhercegnő, Rainer fhg
lai Józsefnek legszebb és legértékesebb színészi sikere. Nem
üres operettfigura a reichstadti herceg az ő
alakításában, hanem az, aminek lennie kell,
igazi hős. Bosnyák
Jolán igen bájos, igen
közvetlen a hercegnő szerepében.
Hajdú József és Bihari Akos, a Nemzeti Szinház tagjai, a császár és Flambo
szerepében nagyszerűen megrajzolt, ertékes
alakításokat produkáltak. Rendkívül figyelemreméltó Sik Rezső, megdöbbentően hü
intrikus
figurája, Horti Sándor
joviális
humorénak igen sok derűs percet
köszönhet a publikum. Ugyancsak rászolgált az
elismerésre Pázmán Ferencz és Gábor Ernő
két diplomata alakítása, Tarnay
Géza egy
siheder szerepében bizonyítja be tehetségét.
Külön kell megemlékeznünk Tisza
Karoláról, aki egy kis szerepet vállalt és azt oly
jelentékennyé tette, mintha főszerep volna.
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Lear, a

ELET

Mar; all és Ibolya

A „Hattyú" óta nem volt Molnár-bemutató Budapesten, természetes tehát, hogy
nagy irodalmi szenzációként hat a
.Szinház" premierje. A nagyközönség
szinte szívszorongva lesi Molnár Ferenc
Íróasztalának újszülöttjét és mi azt hiszszük, kedves szolgálatot teszünk olvasóinknak, ha itt adunk egy kis izelitőt
a három egyfelvonásosból.
I.

„Előjáték a Lear királyhoz"
Bánáti (Törzs Jenő), a nagy tragikusszínész, este hat óra tájban idegesen
ront be az állami szinház színpadára,
ahol a diszletezők a „Lear király" első
felvonásának a kulisszáit állítják fel.
Bánáti, a z állami szinház művésze,
játssza este a Shakespeare-dráma címszerepét, d e nem emiatt futkos idegesen
a színpadon. Sokkal kellemetlenebb dolog történt vele... Egy hölgy szobájából
futott_egyenesen az állami színház^vilá-

got jelentő deszkáira, de ezt sem jószántából tette a nagy művész, hanem azon
egyszerű okból
mert a z asszonyka
szigorú férje véletlenül hazajött é s a
hires hősszerelmes a konyhaablakon
át egy minden hősi pózt nélkülöző ugrásai menekül. A megcsalt férj (Gellért
Lajos) ismert Shakespeare-*udós, utána
futott é s minden pillanatban itt lehet
Lear király ijedten mondja el esetét barátjának (Pártos Dezső), aki a burgundi
fejedelmet játssza é s mér ki van maszkírozva. Mozgósítják a szinház portását,
öltöztetőit és az egész technikai személyzetet, hogy a felbőszült férjet ne engedjék be a színpadra. A Shakespeare-tudós
tanár azonban e g y színházi újságíró
leleményességét megszégyenítő ügyességgel mégis befurakodik a színpadra,
ahol találkozik Bánátival. A művész
addig már kimaszkirozta magát Lear
királynak é s a férj, aki a hatalmas férfit, a csábitót várja, egy ősz, öreg embert talál magával szemközt. Bánáti, a
burgundi fejedelem, a férj és annak barátja ( V á n d o r y Gusztáv) között érdekes
jelenet fejlődik ki, amelyet igy visszaadni szinte lehetetlen. A szerző finom
eszközökkel karrikirozza ki a színészt,
aki Lear király kosztümjében váltóóvatolásról, uzsorásokról s m á s hétköznapi
ügyekről beszél, sokszor beleesik Lear
hangjába é s ha valami komoly baj
van, akkor hirtelen felül trónusára,
hogy onnan szerezzen tekintélyt alaposan megtépázott személyének. A vita
hevében megjelenik maga a z asszony
(Péchy Blanka) é s rögtön kiderül, hogy
csak enyhe, ártatlan kis flörtről v a n
szó, amit á férj szívesen 'megbocsájt,
mert szereti a z asszonyát.

í ».
„Marsall"

Tisza Karola
Városi Szinház : -A reichstadti herceg"
""

Vasadi felv.

p>an Friano báró (Ujj Kálmán) j kastélyában vagyunk, ahol nagy társaságot
várnak a főúr m e s s z e földön hires vadászatára. A meghívottak között v a n
Littvai, a nagy színész (Törzs Jenő), a z
ismert hősszerelmes is, aki egy nappal
előbb érkezik meg, mint a vadásztársaság többi tagjai. A báró egy ötvenöté v e s javakorabeli férfiú é s nagyon féltékeny fiatal feleségére, Editre (Bátori
Gizella), akit a hősszerelmes korai megérkezése is gyanússá tesz. A báró les-
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ben áll és kihallgatja, amikor Littvai feleségének udvarol. Amikor belép hozzájuk,
Ltitvai a báró rosszul rejtett megjegyzéséből legalább is gyanitja, hogy mindent tud. Épp ezért bejelenti, hogy nem
óhajt részt venni a holnapi vadászaton, mert házigazdája szeméből nem
olvas ki semmi jó szándékot Mikor a
báró látja, hogy nem tudja rábirni Littvait a másnapi vadászatra, megmutatja
neki
vadászgyüjteményét,
a finommi vü, kecses vadászfegyverek egész arzenálját. Nála a puskák használhatóságuk, elért eredményük, származásuk
után rangot kapnak é s ezek között a
legelőkelőbb a „Marsall" nevü fegyver,
amelyet maga a házigazda használ a
vadászatoknál. Éppen ezt a puskaarisztokratát mutogatja vendégének, mikor igen különös dolog történik. A Marsall ravasza esetten és a fegyver „véletlenül" elsül... Ijedt néhány pillanat következik, de a szinész nyugodt beszédéből ugy tűnik ki, mintha a golyó célt
tévesztett volna De mégis néha meginog és elhalványodik. Orvosért küldenek. Littvai most látja, hogy az
asszony inkább férjéért, mint
érte aggódik é s ekkor megnyugtatja az embereket : „Azt hitték,
hogy megsebesültem. Tévedés
Nincs semmi bajom. Eljátszottam életem legnagyobb szerepét..." Ekkor megjön a körorvos
(Körmendy
János), akinek, mikor egyedül maradnak, megmondja az igazat: „Igen, megsebesültem. Itt van a golyó bennem. Ezeknek n e m akartam
mondani. Vigyen el innen . . . "

15
kező jelöltet, Ibolyát (Gaál Franciska), a k i s
vidéki kóristaleányt, aki persze az igazgatónak vélt zeneszerzőt tünteti ki sokatigérő mosolyával. A direktor a zeneszerzőt gyorsan eltávolítja és mikor
egyedül marad Ibolyával, felveszi régi
modorát és rettenetesen goromba a
kis leányhoz, aki megvallja neki, hogy
őt szereti és nem azt a másikat, akit ő
direktornak hisz. De szinte lehetetlen
ezt a szellemességektől sziporkázó vígjátékot igy visszaadni. Van például egy
főszereplője, Szeniczey kisasszony, a
szinház primadonnája, aki egyáltalán
nem jelenik meg a színen és azért mégis
érezzük, hogy ő mozgatja az eseményeket.
Csak híreket, hallunk a népszerű primadonnáról. Olykor elájul, olykor a szerződését bontja fel, aztán öngyilkos lesz. De
a direktor, ugylátszik, nem veszi komolyan primadonnáját, mert a visszaküldött szerepet Íróasztalán a gyufatartó
alatt helyezi el, amiről a szinház szolgája már tudja, hogyha Szeniczey kisasszony a halottasházból visszatér, el
fogja játszani.

III.

„Ibolya"
A pesti operettszínház igazgatói irodájában karfel vétel van.
A direktor (Törzs Jenő) ideges,
goromba, utálja az állandóan
felkínálkozó nőcskéket. De ott
van a zeneszerző (Z.
Molnár
László), aki szivbŐl irigyli az
igazgatót a körülrajzó nőkérl.
Kérésére az igazgató megengedi, hogy ő üljön az Íróasztalhoz, mig a direktor egy kopott
kabátban, mint a színházi szolga marad benn a szobában. A
zeneneszerző az igazgató szerepében vizsgáztatja már a követ-

„Akarnak az urak repülni?"

Gábor, Tarnay, Pázmán
Városi Szinház : „A reichstadti herceg"
Angelo fotografia

Városi Színház : „A reichstadti herceg"

BILLER IRÉN, SZIKLAI JÓZSEF

Angelo fotografia
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Hevesi Sándor
az 1514-ről
A Nemzeti Színházban a jövő héten mutatják be Hevesi Sándor uj történelmi drámáját, az 1514-et. A sok sikert látott színpadi
szerző ezzel az uj darabjával is a magyar
történelemnek szenteli tollát. Darabjának
cselekménye a magyar történelem egyik legszomorúbb fejezetének időszakában történik.
A Dózsa György-féle parasztlázadás évszáma
a darab cime: 1514. Felkerestük a szerzőt
és megkértük, hogy mondjon el egyet-mást
darabjáról.
— Bár mindig szívesen állottam a sajtó
rendelkezésére, — mondotta Hevesi — most
mégis szeretném kikerülni a szerzői intervjut.
Az 1514. ugyanis tárgyánál fogva igen komoly történelmi és társadalomtörténeti eseményeket visz színpadra. Ezzel a darabommal semmi más célom nem volt, mint az,
hogy komoly tárgyilagos magyar történelmi
darabot irjak és egyszersmind természetesen
is, mert hiszen a színpadi
jó színdarabot
Horti Sándor
Városi Színház : „A reichstadti herceg"
Angelo lotografia

szerzőnek akármilyen témához is nyul,sohasem szabad elfelejtenie azt, hogy az eseményeket színpad számára dolgozza fel. Bár
Dózsa György egyik főalakja, sőt a d a r a b
cselekményének főmozgatója, még sem adhattam címül a parasztvezér nevét, mert —
amint ezt a Petőfi Társaságban fölolvasott
könyvrészletemben
is kifejtettem ugyanilyen joggal lehetett volna a darab cime
Bakócz Tamás is, mert az érsek nem kevesebb részt vesz a cselekmény irányításában!
mint Dózsa György. Valójában pedig ugy
áll a helyzet, hogy sem Bakócz, sem Dózsa
nem indítják és nem mozgatják a cselekményt, mint ahogy azokban a történelmi
időkben sem ők idézték elő az eseményeket,
hanem a társadalmi és politikai viszonyok
sodorták bele őket az 1514-es év rendkívüli
viharaiba. Az, hogy sikerült-e a tervem ugy,
amint azt magam elé tűztem, majd a premier
után fogják eldönteni. Annyi biztatásom máris
van, hogy a Nemzeti Színház színészei,
akik a darab szerepeit játsszák, — amint
arról már a próbákon is meggyőződtem —
teljes lelkesedésükkel támogatnak.

„Kicsi kis hercegnőm"
Bosnyák Jolán, Sziklai Józset
Városi Színház : „A reichstadti herceg"
Angelo fotografia

— A drámaíró munkája megnehezitette-e
a rendező munkáját ? — kérdeztük Hevesitől.
— Ha mint drámaíró felelek erre, azt kell
mondanom, hogy a legkevésbé volt szándékomban megnehezíteni a rendező munkáját,
aminthogy színpadi szeiző irás közben soha
nem gondol arra, hogy különösebb rendezői
feladatokat állítson az előadás rendezője elé..
Ha mégis ez történt, annak nem én, hanem
a téma az oka, vagy még inkább a cselekmény mozgalmassága.
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Nem tudunk. próbálni

89

a For ray tói"

A Belvárosi Szinház mindig hires volt szép
díszleteiről. De most, hogy Szenes Béla, a
kilencvenedik előadáson túllévő „A buta
ember" szerzője, u j darabját. . A gazdag
lány"-t ismét a Belvárosinak adta, a szinház
ugyancsak kitett magáért. Különösen érdekes a második felvonás díszlete, mely egy
városligeti gyermekjátszóteret ábrázol, a háttérben a ligeti tóval és Vajdahunyad várával. A Belvárosi színpadára varázsolódik a

A gazdag lány : Simonyi Mária, a szegény
lánv : T. Forray Rózsi. Egy mulatságos német nevelőnőt játszik, de olyan ellenállhatatlan humorral, hogy Petheő Attila egyik próba
után kijelentette :

Sik Rezső, Biller Irén
Városi Szinház : „A reichstadti herceg"

Pázmán Ferenc, Gábor Ernő
Városi! Szinház': „A reichstadti herceg"

érdekes ruháról és két köpenyről is beszél*
nek a beavatottak, de ezekről bővebb részleteket elárulni épp oly szigorúan tilos, mint
a darab részleteiről beszámolni.
*

Angelo totografia

Angelo fotografia

gyermekjátszótér, ismerős alakjaival : a csőszszel, a magoló diákokkal és a nevelőnőkkel.
Aki volt Pesten diák és tanult künn a ligetben, elmúlt ifjúságát fogja viszontlátni e felvonásban.
•

„A gazdag lány"-t Simonyi Mária játssza.
Parádés szerep. Amilyen nehéz, épp olyan
hálás is. Alakitójának nemcsak nagyon tehetségesnek kell lennie, hanem nagyon szépnek és nagyon — elegánsnak is. Alakitójának : Simonyi Máriának kell lennie. Négy

— Nem tudtunk próbálni, mert Forray
Rózsi minden szava és mozdulata után percekig kellett nevetnünk.
*

Hiszen' Szenes első darabjának is ő játssza
a címszerepét. A hős: — ki lehetne m á s ?
— Petheő Attila. Egy pesti, nagyon jó megjelenésű, könnyelmű fiatalembert játszik.
Elegánsnak kell lennie, hóditónak és szeretetreméltónak.
Bérczy Ernő helyesen jegyezte meg azon
a próbán, melyet végignéztünk:
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a kis Fazekas és Csendőr Etus.

— Attila, ez a szerep olyan, mint a frakkod : a testedre van
szabva I *

*

Bérczy, ki „A buta
ember"-benolyan nagy
sikert aratott Szvetozár
mulatságos figurájával,
most egy nehézkes, angolos úriembert játszik.
Bérczy napok óta az
olyan üzleteket járje,
ahol pipákat árulnak
Tőle tudjuk, hogy ez
a pipa nagy szerepet
játszik az első felvonásban, sőt ket felvonásvégben is emlegetik,
az ilyen pipát tehát
jól meg kell válogatni.
— Mennyi dohányt
rendeljek? — kérdezte
a kellékes Bérczytőt.
— Egyelőre elég lesz
száz előadásra való, —
felelte angol hidegvérB ller Irón
rel Bérczy.
Négy
vidám
nőszerep :
egy
szemtelen, mo
dern pesti szobaleány,
(olyan,
akihez eljarhat
nak szemtelenséget tanulni a
pesti szobaleányok) :
Nagy
Margit. Egy tizenhárom éves
pesti csitri, aki a
111. felsőbe jár :
Vaszary
Piroska. Egy jólelkű,
de kissé hirtelen meggazdagodott
anya : Hahnel Aronka. Egy sport
lady, akit a „box-bajnok" néven
becéznek a társaságban : Wirth
Sári.
Két kedves gyerekprimadonna is
szerepel Szenes Béla darabjában :

Szenes hálás volt
azokhoz, akik „A buta
ember"-t sikerre vitték
és hacsak volt számukra alkalmas szerep, bevette őket „A
gazdag lény" szereplői
közé is. A népszerű
öreg
ékszerésznek,
Windau bácsintk alakítójával, a kitünőSomlár Zsiga, Szenes darabjában szintén egy
kedves öregurat játszik
P. Tárnoky
Gizának
szintén hálás szerep jutott: egy kedveshumoru
vidéki öregasszonyt játszik. És a harmadik felvonásnak friss lendületet ad a nagyszerű
Zsül, Zilahi Gyula, egy
kotnyeles öreg szolga
h7erepében.
Városi Szinház: „A reichstadti herceg"

Külön fejezetet
érdemel egy fietal színész: Gárdonyi Lajos, aki
egy tragikomikus
polgáriiskolai segédtanár figuráját viszi a színpadra.
A második felvonásban
szereplő három diákot
természetszerűen három
fiatal színész játssza :
Fekete,
Ábel és Baló. Ügyesek és kedvesek,
ieazán méltók arra, hogy Forrai
Rózsival, Simonyi Máriával, Petheö
Attilával és a többi már beérkezettekkel egy színpadon szerepeljenek.
Szenes Béla uj darabját dr. BárdosArtúr igazgató rendezi.

A három fenség a dadáival
Városi Szinház: „A reichstadti herceg"
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Bataille Henry uj színmüvéről
é s a szinmtl m a g y a r ábrázolóiról
Irta: GÓTH SÁNDOR
A nagy francia drámairó-poéta hosszú
hallgatás után megint játszani fog varázsos, s o k húrú hangszerén a pesti
közönségnek. S ha drámaírót valaha
méltán díszítettek a poéte epitetonjával,
ugy a Gyengédség írója százszorosan
rászolgált, de talán s o h a annyira, mint
ezzel a darabjával. A szerelem nyomorúságának
szivekbe markoló akkordjait
üti meg itt, merészen, elszántan, olyan
témát boncolva, amilyenhez még eddig
drámaíró nyúlni nem mert. Két s z e n v e d ő
szivnek a legrejtettebb zugaiba vág a
bonckésével, két reszkető, sajgó húsdarabot mutat nekünk vértől csepegve,
cafatokban — s aztán — é s itt nyilvánul meg Batailleban a mélyen érző
poéta: résztvevőn, vigasztalón, balzsamot,
enyhet hozó gyengéd kézzel simogatja
végig őket, lehajol a két porban fetrengőre, szeretettel, mint a z irgalmas szamaritánus.
Belőlem ezt a hatást
váltotta ki ez a z iró, a
sikerek kényeztetett kedvence, — könnyre fakasztott é s sokszor mosolyra derített, kacagásra késztetett . . . É s
az a z érzésem, a közönség is igy lesz vele
péntek
este,
amikor
megismerkedik a„ Gyeng é d s é g g e l é s a szeretetébe fogadja. S a pesti
sikere is csak olyan
lesz, mint a [párisi,
minden eddigi Bataillesikeren túllévő, legalább ezt állapította meg
a párisi kritika Adolphe
Brisson-tól kezdve a z
utolsó kis „soiriste"-ig

Mi, a Renaissance Szinház szerény
histriói pedig mindent elkövetünk, hogy
méltóknak mutatkozzunk ahhoz a z íróhoz, akinek szócsövéül szegődtünk. Csak
a legnagyobb áradozás hangján beszélhetnék valamennyi kollégám nagyszerű
buzgalmáról, lelkesedéséről, a h o g y a
„Gyengédség" próbáin nekem, mint ren
dezőnek segitsegemre voltak. Dezséritől, ettől a nagy művésztől kezdve, v é gig : Bánóczy, Pataky, Zátony, Gömöry
Vilma, Várnai, a kis Pethes, a két bűbájos kis gyermekszinész, végig a legkisebb szerep őig, akiknek a nevét csak
azért nem írom le, hogy tulsok helyet n e
reklamáljak,, a Színházi Élet"-től, — mind
nagyszerű meglepetésekkel fog szolgálni.
Legvégül pedig a „Gyengédség" fő
női szereplőjéről szerelnék megemlékezni, — exlázissal s az én gyengédségem minden melegével . . . De é p p e n a
gyengédségem nem engedi. Ezt a bemutató előadás közönségére kell bíznom.

A HÁROM GÓTH
Góth Sándor mint színész, mint rendező és
mint fordító
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Gyermekszinészek
a Gyengédségben
Bataille uj darabjában, a Gyengédség-ben
két gyermek szerepel, akik a darab szerint
Góthné Kertész Ella gyermekei. Góth Sándor
rendezői szeme sokat kutatott, amíg ráakadt
erre a kis fiúra és kis leányra, akikkel pénteken este ismerkedik meg a nagyközönség.
Szerepel a „Gyengédségében egy hatéves
kisleány, ezt Lázár
Gida nevü hatéves
fiúcska játssza, mig a tizéves kisfiút Schwéder Margit tizenegyéves úrhölgy alakitja. A
.Színházi Élet" munkatársa egyik próbán
beszélgetett Lázár Gida művész urfival, akit
mamája, Batizfaluy Elza kalauzol a színház
óriási labirintusában. Gida kedves, szöszke
hajú kisfiú, arcocskájából két sötét szem csodálkozik rám- Hamar megbarátkozik és aztán már bátran, folyékonyan beszél:
— Én nem először játszom, bácsi kérem,
én már nagyon sokszor szerepeltem és sokszor voltam újságban is. Teccik tudni • . Filmenszerepeltem. Először a Könnyek
asszonyában játszottam. Akkor már kétéves voltam...
Erre nem emlékszem. Azt hiszem... Teccik
tudni? Csak anyuskám mesélte, hogy Gere
Zsiga bácsi vitt először filmre. Jaj, de nagyon

Lázár Gida

Schwéder Margit
szeretek mozizni. A bácsi n e m ? Aztán jáccottam a „Gyermekszív"-ben Szécsi Ferkóval.
Hogy melyik a jobb ? Hát teccik tudni, bácsi
kérem, én azt hiszem, én . . . A „Szerelem
mindent legyőz"-ben Ica nénivel játszottam
és a „Halál után"-ban a Kamilla n é n i v e l . . .
Nagyon szeretem mind a kettőt. A Renezánchó
ugy kerültem, teccik tudni, hogy Siófokon
együtt nyaraltunk Beregi doktor bácsival
és az nagyon szeretett. Góth bácsi feleségének, az Ella néninek vagyok a kisleánya,
amit nem szeretek jáccani, mert én férfi vagyok és utálom a nőket, mert azok mindig
összecsókolnak, teccik tudni ? . • . Góth bácsit nagyon szeretem, ő a legnagyobb színész a világon. Ugy-e bácsi ?
— És az iskola ? — kérdezzük a kis művészt.
— A Muraközi-féle elemi iskolába járok.
Az első á-ba. Már négyig tudok számolni.
A bácsi meddig? Póni lovat fogok venni
•ibból, amit itt keresek. Mennyiszer kell idejönni ahhoz, bácsi kérem?
Schwéder Margitka első polgáriba jár és
izgalomtól ragyogó szemekkel figyel mindenre.
Nagyon szereti a színházat.
— Én sem most játszom először. A bécsi
látta a Betlehemes játékokat az Operában ?
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Nem ? Érdekes, pedig tizenkétszer adták. Én
voltam az egyik kisleány ottan. Ha decemberben megint játsszék, akkor tessék megnézni . . . Meglátja, bácsi, nem bánja meg.
Az Aréna-utra járok a polgáriba. Persze,
elsőbe és háromból volt csak kettesem. Most
olyan guzi volt, hogy a plagátot kiragasztották és rajt' volt a nevem . . . Mikor kijöttünk az iskolából, odavitttem az egész osztályt a plagátot megnézni. Néztem az arcokat . . . Nagyon jó volt. Minden színészt és
színésznőt leutánozok és nagyon szeretek itt
lenni. Góth néni olyan hallatlan, borzasztó
művésznő, hogy rémes . . . Én olyan akarok
lenni . • . Istenem, mikor lesz az ? És azt is
tessék megírni, hogy spiccelni is tudok.
Bácsi azt hiszi, hogy az olyan egyszerű? Az
tévedés. Fiút kell játszanom, ezt nem szeretem . . . Nem azért, mintha utálnám a férfiakat, mint a Lázár Gida a nőket, hanem
komoly drámai szerepet akarok, nem ilyen
nadrág-szerepet . . . A pénzből, amit itt keresek, kutyát akarok venni. Hogy irigyelnek
majd a leányok.
Eddig a két intervju. A gyerekek csak
délután egy órától próbálnak, mert délelőtt

Rátkai Márton a newyorki Irving
játsza Molnár Ferenc színdarabjának.
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iskolába kelt nekik menni.
A főpróbán
azonban bliccelni kell az iskolát, ami a
csöpp Gidának sehogysem tetszik.
— Én csak délután egy órára jövök ide,
— mondja a mamájának.
— Édes fiam, az csak egyszer van, a főpróbán, hogy nem mehetsz az iskolába.
— Hát jó, — törődik bele Gida sorsába
— én nem bánom . . . De most mondd meg.
Azt akarod, hogy színész legyek, vagy azt
akarod, hogy okos legyek,7
BUCSU PESTTŐL.
László
Andor, a Király Színház tehetséges bonvivantja hosszú
heteken ét járt Lázár Ödön
direktor nyakéra, hogy kikunyeráljon magának egy kis
szabadságot. A szabadság azért kellett Lászlónak, mert megszóllottt erületre hívták vendégszerepelni — idegen valutáért. A vajszivü
Lázár meg is adta végül a kért három havi
szabadságot. László boldogan hivta meg
estére barátait, hogy elbúcsúzzon tőlük és
Pesttől- A bucsu nagyon szép és szívhez
szóló volt. Olyan szép és szívhez szóló, hogy
másnap megismételték. Sőt megismételték a
következő napon is és azóta ismétlik estérőlestére. A szabadságból a mai nappal mind össze egy hónap oan
hátra. Két hónapot
elbúcsúzott
László. . . .
Milyen nehéz is elbúcsúzni Pesttől I

Theather előtt, ahol nagy sikerrel
a „Liliom"-nak címszerepét.
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Kecskerím
Irta: KARINTHY

„Sátidrof", „Anagramm", ; ,Anargam", „Intarzia", „Poénlövölde", „Főherceg vizsgája..." és a többi. Ki ne
emlékeznék a „Színházi Elet"-nek
ezekre a játékpályázataira és arra
az érdeklődésre, amit gyerekkorunknak ezek a naiv örömei keltettek a
közönség körében, mikor egy szerencsés ötlettel fölelevenítve és kifejlesztve útnak indítottuk őket. Csak
megismételhetjük,
amit
annakidején szögeztünk le : az, ami a nyelvtudományban, költészetben játék és
kísérlet, valamiben mindig hasonlatos ezekhez a szórakozásokhoz.
És nyelvünknek, a legszebb, leggazdagabb,
legszínesebb
nyelvek
egyikének fokozódó,
általánosodó
kulturáját érezzük abban, hogy ezeket a játékokat, amiket valaha grammatikát, verstant tanuló gimnazisták,
unatkozó költők, facér humoristák
találtak ki és müveitek önmaguk
mulatságára : el lehetett fogadtatni a

FRIGYES

nagyközönséggel,
„cselekvőlegesen
és szenvedőlegesen", hogy résztvettek a játékokban és élvezték is egymás munkáját. Es a nyelv furcsaságainak felfedezésével gazdagodik és
színesedik a nyelv : a szavak tengerében gyöngyöket talál a búvár, aki
tréfás szórakozásból, céltalanul és
szándéktalanul merül belé — furcsa,
kecses kagylókat, bájos kis titkait
a nyelvérzéknek, amik elcsaptak fülünk mellett sok száz éven át és
nem vettük őket észre. Ki vette
volna észre azt a furcsaságot, hogy
„ingovány" az visszafelé „nyávogni",
„adresz" az „szerda", „szeretni" az
„interesz", „erőszakos" az „sok a
szőre" (Babits!!) és a többit, ha a
„sátidrof" játékkal nem adunk pályát
a szavak hivatott tornászainak ezekre
a kísérletekre?
Az a rímjáték, amire most próbáljuk felheccelni a közönséget, nem
uj : a németek „schüttelreim"-nek,
„zöcskölőrím"-nek
nevezik és vicclapjaikban
nagy
szakértelemmel
űzik.
Kecskerím
ennek a műfajnak
a magyar
neve.
Kötöttsége egyetlen
szabályból áll : az
első sor két utolsó
szava
olymódon
rímel a második
sor két utolsó szavára, hogy a két
szó
kezdübetüje
felcserelédődik.

Ferenc császár apródjai
Kovács Ili, Bardócz Margit, Thoma Zsófia, Horváth Marika,
Kozmarik Angela, Bardócz Rózsa, Dicke Erzsi
Városi Szinház : „A reichstadti herceg"
Vasadi feivétele

Egyike a legmeglepőbb rímhatásoknak, a hivatásos
költészet
éppen
azért tagadta ki
és vetette
meg,
mert túlságosan jó
és hatásos rímjáték lévén, kómi-
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kusan hat, a tartalom
rovására temény súlyos mondanivalóját. Pélmegy, elárulja a versnek azt a dául :
nyilt titkát, amit minden költő tud,
Közismert afféremnek rövid és
de amit ha bevallunk magunknak,
tüzetes története
rögtön fölébredünk az illúzióból :
Engem kétszer csapott kupán
hogy a forma, a rím adja meg
S ő egy pofont kapott csupán.
a
gondolatot és
nem fordítva.
A kecskerím komikuma — ha jól
Vagy egy politikai:
csináljuk — éppen abban a nagyLloyd
Georg naplójából, a békeképűségben rejlik, hogy két verssort,
szerződés
napján
ami nyilvánvalóan ugy jött létre,
hogy a szavak tengerében nagyneNincs már benned fölény. Balkán !
Kifogtunk a bölény-falkán 1
hezen (majd megfogják látni, milyen
nehéz !) találtunk két olyan szót,
És igy tovább ! A sorok lehetnek
amiknek, ha kezdőbetűit felcseréljük,
hosszúak
és rövidek, ahogy a vers
két uj szó keletkezik belőle : ugy
természete
megkívánja !
rakunk össze, ugy gondolunk ki,
Start
!
mintha előbb holmi mély igazságot
fedeztünk volna fel és ahoz találtuk
volna, véletlenül, a csengő kinrímet.
Éppen azért, a hatás fokozására, kí- Most: ilyen az élet!
vánatos, hogy a kecskerím-aforizmá- Rátkai s z í n i g a z g a t ó lett Amerikában,
milliárdos jön majd o n n a n el ő . . r
nak vagy epigrammnak cimet ad- mint
Ilyesmi a régebbi időkben,
unk, amelyben igen szabatosan és csak operettekben fordult elő.
tüzetesen irjuk körül a rövidke kölSZENES EMBER

RÓZSAHEGYI KÁLMÁN ISKOLÁJÁBAN
a mester és az elmúlt s z e z o n b a n szerződést kapott n ö v e n d é k e k :
Berczy Géza: Vígszínház, Surányi Andor: Székesfehérvári Nemzeti Szinház, Palotai Tibor: Újpesti Blaha
Lujza Szinház, Kondor Ibolyka : Apolló Szinház, Bánky Lilly : Újpesti Blaha Lujza Szinház, Bárdy Ilona :
Belvárosi Szinház, Bánky Böske : Újpesti Blaha Lujza. Ritta Fur'ani: Orion filmgyár, Cederborg Dogmár: Bécs
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A Nagy Endre-kabaré tagjai

Az uj Nagy Endre-kabaré
Lezajlott a bemutató előadás a Nagy
Endre-kabaréban s azóta az igazi jókedv
é s a tiszta megilletődés negyedórái váltakoznak a Gresham decens souterrainjében.
Ä kabaré nagy é s őszinte sikeréről már
beszámoltak a lapok, azonban külön meglepetés voit a kabaré helyisége, amelyi félig
kész állapotában is az elragadtatás hangjait váltotta ki az emberekből. R fehérre
meszelt falakról még hiányzanak Márk Lajos kompozíciói, de a Málnai és Csapó
építészek tervezte terem, beugróival és
tülkéivei, a miniatűr színpad, amely a
terem minden pontjáról egyformán jól látható, a virággal borított faiak igy is
otthonosan meleg, intim hangulatot adtak.
Ä berendezés diszkrét, harmonikus képe a
Kovács interieiir finom ízlését dicséri. Ennek
a teremnek s általán a kabaré helyiségének
minden zuga egy darab Páris, előkelő,
vidiáím és közvetlen, ahol minden arra készült, hogy az eiőadáls stílusával szerves
(összhangban álljon. Ä Kovács intérieur munk á j a még csak ezután bontakozik ki a
(maga teljes szépségében, de külön kell
megemlékeznünk Székely Béla műépítészről,
aki a kőmivesmunkákat vezette és aki
nyolc nap és éjszaka egyhuzamban dolgozott, hogy a hirdetett megnyitásra tényleg minden készen várja a közönséget.
*
Előadás utánn a közönség nem hagyja
el a helyiséget, hanem egyszerűen átmegy
a Gresham-barba, ahol a kabaré megnyitása
óta ugyancsak vidám élet folyik. Itt van
ugyanis a mü vész-asztal, ahol a Nagyi Endre
műsorának brillláns számai szinte önmaguktól születnek meg és ahová más színházak
és kabarék tagjai is ellátogatnak egy
kis hamisítatlan jókedvért. Äz az egy óra,

/))m
i

amely az előadás bevégeztétől a könyörtelen rendőri záróráig tart, szinte elröpül
a jókedv örömeiben. Itt senki sem kéreti
(magát. Nagy Izabella ezüstös szopránján
tírága, szép magyar nótákat énekel, vagy
Magyar! mókázik a zongora mellett.
Ä Gresham-bar mintegy kiegészítője a
kabarénak, ahol, ha lehet, még egy fokkal
közvetlenebb a hangulat, mint a souterrainben.

Aulogrammdélelőíl
Október 30-ikán, vasárnap délelőtt
lesz a Színházi Elet autogrammdélelőttje, amikor is a Király Szinház
újdonságának, a „Hollandi menyecskédnek négy főszereplője:
Péchy Erzsi, Somogyi Nusi,
Nádor Jenő, Dénes Oszkár
ad autogrammot. Az autogrammdélelőtt pontosan féltizenkét órakor kezdődik a Színházi Élet boltjában :
Erzsébet-körut 29.
Szerző a premieren.
Sápadt vagy, mint a fal,
sápadt v a g y , mint a mész,
v á r o d : tapsolnak-e ?
s ba tapsolnak, k i m é s z .
Ha tapsolnak, kimész,
ba kint voltál, bemész.
Csak ennyi az egész.
SZENES EMBER

1
A Nagy Endre-kabaré tagjai
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A kis vidéki szinház színpadján Felleghy (Rózsahegyi
Kálmán) jutalomjátékára készülnek. Ott bóbiskol az öreg, kivénült ripacs, az ügyelő, (Sándor József) aki
sehogy sem tudja a kis társulatot rendben
tartani. Mindenki későn jön. A jutalmazandó
már ott van. Egy kedves, őszhaju színész.
Tele ambícióval és telve szeretettel a felesége
és a kislánya, Elzuska iránt. Mondja is az
öreg ügyelőnek :
— Látod, vén ripacs. Ez igen . . . Az Elzuska, ezért érdemes élni. Ma reggel is azt
mondta a drága, hogy . . .
Mesél vég nélkül a kis hároméves leánykáról, aki egész életét betölti. Már későre jár
az idő, de az előadást nem lehet még megkezdeni, mert a primadonna, Havasi Kató
(Faragó Sári) még nincs ott és Felleghy, az
öreg színész, zsörtölődik :
— A piszkos, most szagolt ide a színészethez és máris pontatlan . . .
De Havasi Kató tudja, hogy mivel lehet az
öreget leszerelni, mert mikor megjön, rögtön
megkérdezi :
— Mit csinál a kis Elzuska ?
Felleghy szigorú redői erre rögtön kisimulnak. Vége a haragnak, még meg is dicséri a
primadonna uj ruháját. Megkezdődik az előadás. Valami lehetetlen detektivdrámát adnak, ahol Felleghy kettős szerepet játszik.
Keserűen tör ki belőle :
— Ezt a marhaságot kell nekem itt alakítani . . .
Hej, pedig valamikor Leart játszottam . . .
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És most : Kacagj, Bajazzó ! A vén ripacs
betántorog a színpadra, dadog, félrebeszél,
végül szivéhez kap és ott a színpadon, hol
egykor Leart játszotta, meghal. Az ügyelő
pedig bejelenti a publikumnak :
— Mélyen tisztelt közönség, Felleghy János
jutelomjátéka véget ért . . .
Aztán leeresztik a függönyt és mi néhány
pillanatig meghatottan állunk helyünkön. Harmath Irma ez a kis dramolettje nagy sikert
aratott az Apolló Színpad premiérjén, ahol a
főszereplő Rózsahegyi Kálmánnal együtt sokszor szólították a lámpák elé a szerzőt is.
A „Kacagj, Bajazzó l"-n kívül csupa jókedv
az Apolló Színpad uj műsora, de ebből is
ki kell emelni Harsány i Zsolt kis operettjét,
a „Kapukulcs" ot,amelyhez Vincze Zsigmond
irt három, gyors népszerűségre számitható
zeneszámot,

Míg bent folyik a komédia, megjön Felleghyné, aki kétségbeesetten mondja el az ügyelőnek, hogy Elzuskát szerencsétlenség érte.
Meghalt . . .
Jelenése után kijön Felleghy a kulisszák
mögé és ott találja feleségét :
— Mit keresel itt fiacskám ? Tudod, hogy
nem szeretem, ha a színpadra jösz . . .
Csakhamar megtudja az igazságot. Borzasztó. Vége mindennek. Elzuska meghalt. . .
Szöllöíi Rózsi, Győri Matild
Kétségbeeséséből az ügyelő rángatja fel :
Apolló Színpad „A vészkijárat"
Angelo iotogratia
— Színpadra, Felleghy. Légy erős . . .
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28
A kapukulcscsal az a pech esik meg, hogy
beletörik a zárba, a m i meglehetős komplikációk elé állitja egy pesti bérkaszárnya költői lelkületű házmesterét, (Sándor József), aki
most már azzal a kéréssel fordul a földszinten lakó zeneszerzőékhez, hogy engedjék meg,
miszerint a későn jövő lakók egy kis létra
segítségével az ő ablakukon át jöjjenek be a
házba. A lakásban csak két hölgy van, Sári
{Haraszthy Mici) a zeneszerző felesége —
aki két napja különváltan él férjétől — ós
huga Böske, ( S a á s d y Alice), aki mindenáron
ki akarja békíteni az összeveszett házaspárt.
A nagykapunak ető'éptetett földszinti ablakon aztán nagyon vig társaság mászik be a
lakásba : Ezek Pista (Szentiványi) és Pali
(Rozs) — a zeneszerző barátai, — akik megfelelő számú itókával és cigánnyal felszerelve igyekeznek másodemeleti lakásukba, ahol
jelenleg barátjuk is lakik. A hölgyek és a
késői látogatók hamar összebarátkoznak, aminek parázs mulatság lesz a vége. A pezsgő
megoldja a nyelveket s mikor Sári asszony
megkérdezi, hogy férje mit mond róla, az
egyik elázott ur mélabúsan jegyzi meg :
— Gyurka aszongya, hogy naccságos aszszony egy disznó !

ELET

Saásdy Alice, Haraszthy Mici
Apolló Színpad : .A kapukulcs"

Angelo fotografia

A végén mégis minden rendbe 'ön. A házaspárt egy kedves dal ismét összehozza és
kibékülnek.
*

Haraszthy Mici, Sándor József
Apolló Szinpad : „A kapukulcs"
Angelo fotografia

. A vészkijárat"
cimmel Liptai Imre, az
Apolló Színpad házi szerzője irt, kedves, finom vígjátékot, amelyben egy ravasz miniszteri tttkár( Herczeg Jenő) barátját (Szentiványi)
oktatja ki a házasság ezer veszedelmére :
— Vigyázni kell, hogy az embernek mindig
legyen egy vészkijárata, amelyen az utolsó
pillanatban csendben eltávozhat. Én, látod,
csak olyan leánynak udvarolok, akinek huga
vagy nővére van, ha aztán nyilatkozatra szólítanak, akkor kinyitom a vészkijáratot . . .
— Nem értem.
— Egész egyszerűen azt mondom, hogy én
nem tudok kettőjük között választani. Melyik
szülő veszi m a g á a a z t a felelősséget, hogy ő
határozzon egyik lánya boldogtalansága fölött?
— Óriási !
A vészkijárat azonban egy pesti leány
(Szöllősi Rózsi) ügyességén berozsdásodik és
az ügyes miniszteri titkár végeredményben
ott marad a házasság rózsaláncaiban.

SZÍNHÁZI ELET
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SZÖLLŐSI RÓZSI
Apolló Szinpad: „Elszerződtem a Városi Színházhoz"

Angelo fotog-afia

> SZÍNHÁZI ELET
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Karinthy Frigyes „ Visszakérem az iskolapénzt" cimü szenzációs tréfája, — amelyet e
heti számunkban talál meg a z olvasó —
szenzációs sikert aratott és külön kell itt
megemlítenünk azt az érdekességet, hogy a
mulatságos tréfa színészei : Boross Géza, Sándor József, Pártos Gusztáv, Áldori László és
Rittka Ferenc mind-mind kabinetalakitást
produkáltak,

Fifí reklifikál

*

Harmath Imre és Pajzs Elemér egy-egy
tréfája, a „Helyettes" és a „Különös vizit"
azok, amelyek méltán csatlakoznak a vezető
darabokhoz.
A „Helyettes"-ben
különösen sokat nevetett a közönség
Salamon
Béla mulatságos alakításán,
A magánszámok során Szöllösi [Rózsi és
Boross Géza neveit jegyezzük ide, mint olyanokét, akiket a közönség alig akart a színpadról leereszteni. Nem panaszkodhatnak azonban a
többiek sem, igy Áldori László, Saásdy Alice
és Sándor József, akik mind részesei a nagy
sikernek és reméljük, hogy az Apolló u j
tagja, Kondor Ibolya is csakhamar felépül,
hogy az ő közreműködése is gazdagítsa az
Apolló Szinpad uj műsorát.

Salamon Béla, Áldori László
Apolló Szinpad : „A helyettes"
lAngelo fotografi»

Igen furcsa levelet kapott
Élet Párisból. A levelet Fifi

a

Színházi
kisasszony

irta, aki csodálatosképpen bár tipikusan
francia hölgy, mégis pompásan tud magyarul. Itt adjuk a levelét :
__ Tekintetes Szerkesztőség ! sIEgyik főváro i
előkelő napilap, kétségkívül irántam valójjóindulatból, a napokban azt irta rólam, hogy
két esztendő óta vagyok Párisban műsoron,
tekintve azonban, hogy ez a megállapítás
a való tényállást távolról sem meriti ki, tisztelettel kérem a t. Szerkesztőséget, szíveskedjék jelen rektifikáló soraimnak helyt adni :
Téves azon állítás, hogy 2 esztendő óta vagyok Párisban műsoron ; tény az, hogy 3 és fél
év óta, pontosan 1918. május 12. óta játszanak a Bouffes-Parisiensben és pedig hetenkint tízszer, vagyis minden este és azonfelül
minden csütörtökön, szombaton és vasárnap
délután is. Mialatt pedig a Bouffes-Parisiensbeli .fővágányomon" vígan haladok az immár
igen közeli 2000-ik előadás felé, két külön
„mellékvágányon" is járok; párhuzamosan a
Bouffes-Parisiens előadásaival játszottak tavaly közel egy évig a Théâtre desINouveautésben, ezidőszerint pedig vagy egy félesztendő
óta a „Bataclan"-ban. Egyáltalán nem is
számítva azt a két „pótszinházi* előadásaimat; egyetlen napi megszakító s nélkül 3
és fél esztendő óta vagyok műsoron és előadásaim száma a hétezer körül jár. Közeli
budapesti bemutatkozásom a Blaha
Lujza
Sziházban
és leendő sorozatos előadásaim
reputációjának
védelmében
kérem mindezeknél fogva,
hogy jelen „helyesbítésem
nek" szívesen helyt adni
méltóztassék, őszinte köszönettel és üdvőzleitel
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INTIM PISTA, az Unió nehéz hetét
hogy csinálja végig Beöthy László ?
— Hát bizony a vezérnek a héten
sok dolga akadt. Szerdán a János
vitéz 600-ik előadása,
csütörtökön
premier az Andrássy-uti
Színházban,
pénteken
a „Hollandi
menyecske"
premierje a Király Színházban
és
szombaton
Molnár-bemutató
a Magyar Színházban
és
mindegyiknek
előző nap a főpróbája, ahol szintén
ott kell lenni. Ezt pedig csak ugy
lehet kibírni, mint ahogy
Beöthy
László
csinálta.
Előre
elhatározta,
hogy ha lezajlik a hét, hétfőn ki-

A jubiláló Illés József
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MIHÁLYI FERENC,
az Operaház főrendezője, a napokban töltötte
be operai tagságának huszonötödik esztendejét. Mintegy két évtizeden át a bariton-szerepkör elsőrangú szerepeit látta el, az utóbbi
években azonban visszavonult az énekléstőt
és azóta főrendezője az Operának. Ebben a
minőségében is nagy sikerei voltak, de amikor most, jubileuma alkalmából ünnepelni
akarták, azt felelte : — Sajnálom, nem érek rá !

megy
Lontóra és ez a terv előre
bearanyozta
az
egész
izgalmas
hetét, mert szinházmentes
nyugalmat igér a szép lontói kastély. Egy
nagy hi bát követett el azonban, mert
engem is meghívott Lontóra, igy aztán megint nem fog hallani
egyébről a következő
héten sem, mint
színházról.
— Igaz-e, hogy Herczeg Ferenc uj
darabot
irt?
— Igaz bizony, még pedig
egész
furcsa egyfelvonásost.
A honfoglalás
idejében
játszik és mégis
polgári
ruhában lesznek a szereplők,
amit
rendkívül elmés konferansz vezet be
Renaissance
és odaadta
rögtön a
Színháznak.
— Csak nem színházat
vett megint Blumenthal
Budapesten?
— Ben Blumenthal csak öt napig
volt a héten körünkben.
Londonból
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honba, ahol pénteken egy uj mozicsillagnak
lesz a
bemutatkozása.
Magukat pedig arra
figyelmeztetem,
hogy az ideáljaikat ne engedjék el
a Mozgókép Oithonba és a barátnőiknek is szóljanak ebben az irányban, mert nagyon veszedelmes látni
ezt a nőt. Priscilla Dean az uj star,
aki majd lázba hozza egész Budapestet, arról is nevezetes, hogy titkárai vannak és a hozzá küldött
minden szerelmes levélre, ellentétben
a világ többi nagy
művésznőivel,
válaszol, ami ujabb tápanyagot ad
a szerelmes trubadúroknak.
Csókolom kezüket, én nyugodtan
megyek,
mert minden veszélyen felül állok.
Molnár Ferenc: Szinház.
Eddig csak s z í n é s z e i n k keltek útra
s z e r e z n i : pénzt, sikert, virágot,
m o s t már o l y a n „Szinbáz">unk i s v a n ,
amely be fogja járni a viláuot.
SZENES EMBER

Magyar Erzsi gratulál Tisza Karolának
a Városi Szinház előtt, „A reichstadti herceg"
főpróbája utón
Vasadi felv.

ugrott ide és megnézte a Vígszínháznak két uj darabját. Színházat nem
vett. Meleg elismeréssel
megszorította
a két direktorának kezét és 26-án a
Cunard „Aquitania"
nevü
óceánjáróján egy percre kiment Amerikába.
Azonban még a tél folyamán visszatér
Európába.
— Van-e valami érdekes pletykája ?
— Kettő is van. Mind a kettő házasság és pedig osztályozhatjuk
ugy,
egy nagy és egy kis házasság. Az
egyik két népszerű embere a zenei
világunknak. Régóta esedekes házasság fog lezajlani a napokban.
A
másik házasság,
ami egyúttal azt
jelenti, hogy elvesztjük a kis művésznőt, akit egy itt időző olasz tiszt
vesz el feleségül és visz el magával
Olaszországba.
Nomina sunt odiosa.
— Hová siet?
— Jegyet váltani a Mozgókép Ott-

HEMPEL FRIDA
a budapesti Operaház öltözőjében

Vasadi felvétele

PRISCILLA DEAN „A stambuli szűz" cimü American-film főszerepében.
Bemutatja október 21.-én a Mozgókép
Ouhnn.

r

'
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Gunnar Tolnaes a Kamarában
A Kamara mozgóképszinház most szombaton mutatja be uj programmját és ismét
bebizonyítja, hogy a gondolat szépségét, a
művészet tisztaságát és a filmtechnika minden vívmányát válogatott közönségének gyönyörködtetésére használja fel. A megnyitás napjától kezdve a Kamara hétről-hétre uj meglepetéssel szolgál. Egyre több rajongója lesz, akiket
forró hullámként ragad magával ez a lendületes
Programm, melyet a leghozzáértőbb kezek
válogatnak össze s mely ebben az uj impozáns helyiségben a köztlgő uj filmgyártás
előhírnöke. A Sugárka, Angéla
öröksége,
Piros bugyelláris és az Álom után, megannyi maradandó, kedves emlék számuknra
— most Gunnar Tolnaesnek, Észak legne
mesebb aktorának és legszebb férfiának alakításával ajándékozza meg a Kamara Budapestet. Magéról a színészről felesleges beszél-

nünk, hiszen egyike a világ legismertebb
starjainak. Ám megkülönbözteti a többiektől
az a szent hév és tdealizmus, mellyel istenáldott képességeit az emberiség javát szolgáló magasabb célokra szenteli. Szerepeiben
tanit, vigasztal, felráz ás mindannyiunknak
példát nyújt abban, hogy varázsolhatjuk
széppé és önzetlenné a különben letipró
életversenyl. Uj darabja „Az élet tengerén",
mint búvárló és csak kötelességét ismerő
orvosprofesszort mutatja be őt. akinek családi
életét erőszakosan rontja meg egy harmadik,
aki pillanatnyi keserűségében vétkezik ugyan,
de később magánnyal, munkával, szívós akarattal vezekel, igy érdemli ki ismét a boldogságot. igy jut végre révbe. Gunnar
Tolnaes
kiforrott skálája minden nehézséget legyőz,
pőrére boncolja előttünk kincses lelkét, hogy
megrendüljünk előtte és magunkba szívjuk
Isten legtökéletesebb teremtményét:
a szenvedi embert.

Gertrud Welker
Kamara Színház : „Az élet tengerén"
Nordisk-film

Dr. Heinz Sanden hatalmas elfoglaltsága miatt elhanyagolja menyasszonyát. Házukba érkezik Olaf
Thormsen, Sanden unokaöccse, aki
festőművész és a professzornak köszönheti, hogy tanulmányait külföldön fejezhette be. Az elhanyagolt
menyasszonynak r.agyon kellemes
a fiatal művész társasága. Egymásra
vannak utalva. Sanden állandóan
a betegeivel foglalkozik, nem csoda
tehát, hogy mire Sandennek eszébe
jut, hogy menyasszonya van, a
menyasszony nem az övé többé.
Mikor egy alkalommal biza'mas
tète-à-tèteben együtt találja a szerelmeseket, ingerült haraggal ront
rájuk, Olaf a földre zuhan és esé: ében oly szerencsétlenül ránt magára egy súlyos bronzszobrot, hogy
az ráesik és megöli. Sanden a
gyanú alatt a bíróság elé kerül és
háromhavi fogházat kap. Büntetésének kitöltése után egy csöndes kis
tengermenti faluba megy, ahol,magányba vonultán él. Szomorú múltja
állandóan kisért és ő nem tud megvigasztalódni. Magányos életét egy
meglepő esemény zavarja meg.
Ugyanis megmenti Brandes nagy-
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kereskedőt és leányát, akik hálásan köszönik életüket a bátor ismeretlennek.
A nagykereskedő leánya, Elna gyengéden kikérdezi az orvost múltja felől és
Sanden csakugyan elmeséli menyasszonya
hűtlenségét, a véletlen gyilkosságot, egész
élete szomorú tragédiáját. Elnát meghatja a
professzor mély bánata, őszinte életmeséje
és nagyon felmelegedet szemmel néz a hires
emberre. Sanden mindjobban kezdi érezni,
hogy vigasztalásra van szüksége, egy nőre,
aki beköti a mult kegyetlensége által ütött
sebeket. E na már aniyira beleilleszkedett
az életébe, hogy nem tudná egy más nő
képe kitörülni az ő emlékét. A professzor már
szereti Elnát és meg is kéri a kezét. Boldog
házaséletben élnek, mikor Sandennek egy
napon különös betege érkezik : Hajdani menyasszonya hozza hozzá gyermekét. Könyö
rög a professzornak, hogy mentse meg a
kis ártatlan szerencsétlent. Sanden
ben óriási lelki küzdelem dul, a
megbántott szerető és az orvos kö
telességérzete viaskodik egymással
és a kötelesség szava az eőrsebb.
Az orvos egy sóhajjal leküzdi haragját és megmenti boldogsága megrontójának gyermekét. Sanden házában a boldogság, béke és szerelem oly meleg és biztos fészket
vert, hogy még egy ilyen lélekrázó
esemény sem képes felborítani a
nyugalmát. A kis család harmonikus békéjét semmi sem zavarja
többé.
Oly megható és finom ez a mese
és annyira telve van lélektani boncolásokkal, hogy Gunnar Tolnaes
művészete önönmagát múlja felül a
pompás megjátszással.
A másik attrakció a Kamara műsorán a Tűzpiros virág. — A háború előtti Oroszországot villantja
elénk hus- és vérszinekkel, pazar
felvételekben. Azt az országot, ahol
kis sorsokban is ott lüktetett a
bekövetkezendő katasztrófa feszültsége, ahol a legforróbb szenvedé
lyek izzódtak a hó alatt. Azt a
regényt, melyből e filmköltemény
készült, Turgenyev irta. aki TolstojKamara
jal és Dostojevskijjel a legsúlyosabb
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triásba tömörül. Az ő alakjai elevenednek
meg, az ő szeme lát, az ő halott keze jegyez
előttünk.
Ez a programm még csak növelni fogja
azt a hitet és bizalmat, melyet mi a Kamara
Mozgóképszínház
iránt érezünk. Várakozással és érdeklődéssel nézünk a további fejlődés és a további biztos sikerek elé.
MIT K 4PNI EGY KORONÁÉRT ? A Fészekben a régi
jó időkről beszélgettek, amikor egy koronáért'mi mindent
lehetett még kapni.
— Vájjon mit lehet kapni ma
Pesten egy koronáért ? — kérdezte keserűen
Sik Rezső.
— Semmi mást, mint öt osztrák koronát !
— válaszolt Ferenczy Frigyes,

GunnarJTolnaes
Szinház : „Az élet tengerén"
Nordlsk-iilm
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Griffith, Pickford, Wegener
— Öf szenzáció
Felejthetetlen délelőttjűk volt vasárnap
és hétfőn azoknak a kivételeseknek, akiket a Projectograph
az Omniába invitált,
négy u j filmeseményének megtekintésére.
Ahány film, annyi rendkívüli attrakció. Ä
hozzáértők szerint az idei bemutatók sorában kétségkívül ez a kettős bemutató vitte
<el a pálmát.
Ä Projectograph ismét
Griffitfi-szemációval kedveskedett és ismét uj Mary Pickford
eseménnyel örvendeztette meg a művészi
filmek rajongóit. Griffith, a klasszikus amerikai filmrendező szervirozásában egy exotikus, furcsa és megható filmet láttunk: A
szent bálvány táncosát. Csupa újdonság,
a festői szépségű színhelyeknek végnélkül i
láncolata és egy csupaideg amerikai színésznőnek, Ägnes Ayresnek
diadalmas bemutatkozása a darab. Mary Picxford legeslegújabb alakítását csodáltuk meg Az utcai
hercegnő cimü brilíiáns vígjátékban. Hallatlanul öt!e!es és könnyed játékának olyan
teljességéig érkezett ei a művésznő, hogy
ezzel a filmjével nálunk is újra lázba
fogja hozni a közönség minden rétegét.

két délelőttön —
Ä kettős bemutató egy másik fénypontja
Paul Wegener u j Gólem-filmje, A Gólem
iés a császár. Ezt a témát már egyszer feldolgozta Wegener. Uj filmjén azután olyan
rendezői magaslatokig é r t el, hogy az u j
Gólem hivatva iesz arra, hogy egyi egész
szezonon á t beszéltessen magáról. Ä filmet
egyébként most játsszák Amerikában egyszerre háromszáz moziban és koloszális
sikeréről elragadtatott kritikák
jelennek
meg az amerikai újságokban.
Pánik a városban a címe egy izgalmas
menetű drámai történetnek, amely két amerikai világlap egymással való elkeseredett
harcát illusztrálja. Ennek a filmnek minden
jelenete külön is szenzáció. Ä nézőtér valósággal extázisban volt másfél órán át,
mialatt a végtelenül izgalmas játék lepergett. Csodálatos repülőgép-üldözések, ugrás
a repülőgépről az expressz-vonat tetejére,
egy gorilla nagyszerű szereplése és sok más
detail az, ami a felejthetetlen egészet adja.
Még egy brilíiáns
Ham -komédia. A
csodababa, tetőzte be a kettős bemutató nap
abszolút sikerét.

Jelenet a „Tűzpiros virág" cimü Star-fiimből

Kamara Szinház

I
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Filmszinésznők karrierjeiről csodákat meséltek már emberek és újságok. Ezeknek a
karriereknek kialakulása csaknem minden
esetben hosszú éveket, a leggyakrabban egy
egész évtizedet vesz igénybe. Leírhatatlan
sok munka, gyakorlás, tanulás, rutin kell
ahhoz, amig a filltiszinésznő — filmprimadonnává fejlődik. Csak valóban kivételes
talentumoknak adatott meg, hogy ennek a
tiz esztendők átugrásával egyszerre a legnagyobbak közé emelkedjék. És ha igy van,
ugy ennek semmi más oka nem lehet, mint
a filmzseninek megdöbbentően gyors és tökéletes kialakulása. Ilyen hihetetlenül gyors
filmkarriert futott meg a népszerű és az öt
világrészben csodált filmprimadonna : Priscilla Dean. Szinte nem is futott, hanem repült az egyre növekvő dicsőség utjain. Egy
év előtt még alig ismerték a nevét és ma
már Priscilla Dean — Fogalom. A filmgyárak versenyeznek egymással, hogy melyiknek
a szerződését fogadja el. Amerikában a films'inésznők szerződéseinek
három fontos
pontja van. Egyik a szerződés időtartama, a
másik a gázsi, harmadik pedig az az összeg,
amelyet a primadonna a film méterjéért külön kap. Legutóbb egy kitöltetlen blankettát
tett Priscille Dean elé a legnagyobb amerikai
gyér és felkínálta, hog> a művésznő saját
maga, tetszése szerint töltse ki a rovatokat.
Priscilla Dean — üresen adta vissza a blankettát, — nem akarta cserbenhagyni azt a
gyára', ahol karrierjét megalapozta.
Budapesten máris rendkívül szeretik a
Priscilla Dean-filmeket. Legközelebb a Moz-
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gókép Otthon-ban lesz
alkalma a publikumnak gyönyörködni a művésznő csodálatos
játékában. Pénteken adják elő A
sztambuli
szüzet, amelyet az American
filmvállalat
hoz forgalomba. A hétfelvonásos gyönyörű
film egy kis sztambuli koldusleányról szól,
neve Aziade. A leányt megismeri Pemberton
kapitány, halálosan beleszeret és megkéri
feleségül. A leány igent mond. Pemberton
elutazik, hogy katonai kötelességeinek eleget
tegyen. Távolléte alatt Dzseleddin sejk megismeri Aziadet, ő is beleszeret és török szokás szerint megkéri a kezét. A leány anyja
a gazdag seikhez adja Aziadet, aki mire
Pemberton visszatér, már Dzs-leddin menyasszonya. Éppen másnapra tűzték ki az esküvőt, amelyen a sejket fegyvernöke kéviseli,
Pemberton megvesztegeti a fegyvernököt, aki
ura helyett Pemberton nevét írja a házassági
levélre. A sejk harcot kezd Pemberton ellen,
de az angolok győznek és Pemberton győztesen viheti el magával feleségét.
A JÓ PARTNER A Belvárosi
Szinház
újdonságának,
a
„Negyvené\e
asszony'-nak
előadásával nemcsak a közönség volt megelégedve, hanem a címszereplő vendégművésznő Márkus Emilia is. A főpróba után
az öllözők folyosóján Márkus Emilia végig
gratulálta partnereit, a premier estélyén pedig
minden szereplő három három darab Márkus
Emilia-féle szappant kapott tőle elismerése
fejében.
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Verne az Omniában
Ännak az irodalmi fiímciklusnak folytatása' éppen, amelyet az Omriia-mozgó olyan
példátlan áldozatkészséggel hoz a közönség
elé,, ismét egy nagyszabású, feldolgozásában és méretében is impozáns filmet mutat
!be a fővárosnak ez a régi, előkelő fiimEzinl áza. Október 2^-én mutatja be az Cmnia
•a Nemo kapitány cimü hétfejezetes filmet,
amelyet Verne Gyula ugyanilyen cimü,
ismert regénye nyomán vitt filmre egy nagy
amerikai gyár és amelyet az American
Film Comp, hozott forgalomba.
Ä film sujetje bővefkedik izgalmas, érdekes és látványos részletekben. Indiában
kezdődik a cselekmény, ahol egyi exotikus
herceg lázadást szervez, de leverik és elfogják. Feleségét megölik, mert nem akarja
elfogadni egy áruló szereimi ajánlatát. Ä
herceget éjjel kiszabadítják, aki halálos
boszut esküszik ellenségei ellen. Tizenöt év
múlva. Egy rejtelmes szörny,ha jó, egy uszó
zátony veszélyezteti a tengeréket, amely
ellen Amerika expedíciót küld. Äz expedícióban egy francia tudós is részt vesz.
Találkoznak a szörnnyel, amely eisülyeszti
0 hajót, csák a francia tüdős menekül meg.
Mikor feleszmél, már a szörny gyomrában van. Ä szörny kapitánya nem más,
mint az indus herceg — Nemo kapitány,
;aki most már egy szigeten megtalálja elrabolt gyermekét és annak elrablóját, akit
megöl.

Éjféli ő r j á r a l
R Royal Apolló közönsége e hónap 24-én,
hétfőn' új amerikai filmmex ismerkedik meg.
Äz izaglamas kínai történet cinre » É j f é l i
őrjárat« és a »Korona« filmkereskedelmi
részvénytársaság hozza forgalomba.
Amerikában, a sanfranciscói kínai negyedben nagy izgalom van, mert a »Sárkányaféle régiségkereskedést rendörség gel körül izáratták és Chanon rendőr egy veszedelmes
tünbarlangot lerí ez fel, amelyben Murdock
és Wu-Fang, két minden bűnre képes qazetnber ülötte fel tanyáját. Ez a két különös
gentleman egy Chink Ross nevű ópiumszívó segítségével el akarja rabolni a szép
Mimiét, aki c'garettaárulással keresi kenyerét. Chink Ross azonban nem vállalkozik
az aljas cselekedetre, mert titokban szereti
a leányt. Wu-Fang Chink Ross nélkül nem
tudja végrehajtani tervét és mivel az megtagadja a közreműködést, az utcára dobatja,
ahol Chanon rendőr szedi fel a szerencsétlen embert, akit rögtön kórházba szállíttat. Hosszas ápolás után testi erejét és
lelki egyensúlyát visszanyerve hagyja el
a kórházat.
Murdock azonban mégis elraboltatja Mimiét, amit Cornel
kisasszony,
Chanon
rendőr menyasszonya észrevesz és a szerencsétlen leányt egy rendőrőrmester és
vőlegénye segítségével kiszabadítja. Ez
azonban nem megy olyan egyszerűen és a
derék őrmester áldozata lesz a harcnak.
Chanon rendőrt nevezik ki aztán őrmesterré.
Murdock és Wu-Fang most már látják,
hogy egyetlen ellenségük Chanon őrmester,
akit pérzzel akarnak megvesztegetni. H becsületes rendőr azonban a íegeréiyesebben
visszautasítja a nemtelen ajánlatot és ezért
a két gazember elhatározza, hogy ellenségüket elteszik láb alól. Chink Ross felfedezi
a kínaiak ópiumcsempészetét és hálából felárul ja őket Chanonnak, aki azután hosszas
küzdelem után az egész diszes társaságot
rendőreivel ártalmatlanná teszi.
Most már boldogság költözik Chanonék
házába, ahol a most kinevezett rendőrkapitány tartja esküvőjét. Velük együtt
'fogad örök hűséget a megtért Chink Ross is
a bájos Mimienek.
flz »Éjféli őrjératv-on kivűl egy amerikai Páthé-szinmü, az »Őnagysága táncosa« egészíti ki a Royal Apolló
jövö
heti műsorát, amely épp olyan fogadtatásra
talál majd a közönségnél, mint az eddigiek.

Gyárfás
Omnia : „Nemo

kapitány"
American-film
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Gyula

S i m p l o n - m o s r f j ó j a
(I.. Horitjy
Miklós-ut
39.)
a budai előkelő családok
szórakozóhelye
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jai fognak majd egymásnak találkozót adni.
Ez az uj mozi a kinematográfia legelőkelőbb
hajlékának Ígérkezik, amelyben a művészi
A Helikon
megnyitása
programmot a direkció a kulturális neveA »Mister Jóreggelt« egy pompás film,
léssel párosítja.
amelynek az a kitüntetés jutott o s z t é r Külön nevezetessége az előadásoknak a
részül, hogy megnyithatja Budapest legHelikon zenekara. Ez a zenekar egy műszebb filmszínházát, a Helikont. Jack Lonvészi quintett, amelynek tagjai
Mahner
don világhírű regénye filmen még nagyobb
István zenekari vezetőn kivűl Brosch János
népszerűségre számithat, mint könyvalakban.
(hegedű), dr. Kiçzvinszky
Emil (cselló),
Egy sereg nagyszerű alakítás és szenzációs
de Antoni Jenő (zongora), Cservenka Guszrendezés teszik a Projectographnak ezt a táv (harmonium). Már az a nagyszerű
filmjét az uj szezon kimagasló eseményévé.
zenei műsor, amelyet ez a quintett proÄ »Mister Jóreggelt« mellett Schiller modukál, megérdemli, hogy a Helikon minnumentális tragédiáját, a »Génua hercegé «A
den este zsúfolva legyen.
hozza az u j műsor. Ez a darab viszont
a legszínesebb rendezői képekre ad alkalmat egy hallatlanul gazdag drámai mese
Pola Negri
kíséretében. Berlin, Páris, London elragadés Lolíe Neumann
tatással tapsolt a »Génua
hercegéinek,
a siker biztosan fokozott mértékben fog
Vasárnap fejezte De a Renaissance az
megnyilatkozni a pesti publikumnál is.
idei évad legsikerültebb filmkolosszusát »Az
ezerarcú ember v-t s máris oly gazdag
Ä megnyitó előadással kapcsolatban leprogrammot tűzött ki a jövő hétre, mely
hetetlen meg nem emlékezni magáról a
(ismét a filmpublikum ezreit fogja a csodáHelikonról, amelyet az EskB-téri színházlatba ejteni. Két sláger szerepel a Renaisból nagy áldozatkészséggel és finom Ízléssel
sance jövő heti műsorán. »Az áldozat« és
alakítottak á t Budapest legszebb és leg» A három nagynéni«., »Az áldozat« főszereintimebb mozgószinházává. Pompás előipét Pola Negri, »A húrom na'gynéni<s, főcsarnokok és várótermek előzik meg és
szerepét Lotte Neumann j á s s z á .
veszik körül a bemutatótermet. Ä szuterénPola Negri és Lotte Neumann
neveit
ban dohányzó-szalon, cukrászda és cafférem szükséges ismertetni. Számtalan jobbrestaurant áll rendelkezéséje a főváros műmái jobb film gazdag sikere fűződik a két
vészetkedvelő publikumának. A megnyitás
kiváló német filmstar nevéhez.
napjától egy kedves külföldi szokást is
meghonosít a Helikon vezetősége, ugyanis
Pola Negri és Lotte Neumann szereplése
délutánonként five o'clock thee-t rendez a
egy műsor keretében olyi szerencsés összeszuterén-helyiségekben, ahol már előreláttaláikozása a véletlennek, hogy valóságos
hatólag is a társadalmi életűnk legkiválóbbeseményt jelent a filmek világában.

Mister Jóreggelt

%
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Az ötvenkét
részes tilm
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Az ötvenkét rész egyes kalandjai már címüknél fogva a legnagyobb érdeklődést kelthetik.
Ilyen cimet viselnek például egyes részek :

Az uszó koporsó.
A halál panoptikuma.
Motorcsónakon a föld alatt.
Egy akasztott ember kalandja.
A Mississippi borzalmai.
A singapuri fojtogató szekta.
Hajó kapitány nélkül.
Az ördögkolostor.
A Nobody filmekből 10 részt már lejátszott
az Omnia. A berlini sztrájk miatt most a sorozat egy időre félbeszakadt, de november
De hát kicsoda tulajdonképpen ez a No- 14-én újra megindul, u j sikert hozva az
Omniának és a Magyar Progress filmvállabody ? Egy titokzatos ember, aki hirtelen meglatnak, amely a Nobody-filmeket forgalomba
jelenik Amerikában, de soha senkinek el nem
hozta.
árulja, hogy ő kicsoda. Egy titokzatos ember,
aki természetfölötti testi és
szellemi erőkkel rendelkezik. Egy ember, aki az
összes titkos tudományo
kat ismeri, aki az indiai
fakiroknak és a kinai varázslóknak minden titkát
tudja, aki tetteivel az egész
világot csodálatba ejti.
Mindezt pedig csak azért
teszi, hogy embertársainak
jót akarjon, Kalandor, de
olyan kalandor, amilyen
még nem született a földön
és nem is fog születni. Nobodyhoz hasonló kaliberű
emberek a film mellékszereplői is. Mindnyájan hírneves és hírhedt kalandorok, akik a legkülönbözőbb trükökkel keresztezik a főszereplő útját.
Casaboló kapitány, az elszánt csempész, Gabriella,
a sivatag rablója, Lucifer
professzor a rossz szelleme, Cerberus Mojan, a
világunt angol, Sir Edward
Scott, a világbolyong» látnoki tehetség, Fadinah az
abesszíniai hercegnő, egytől-egyig oly rendkívüli
figurák, amelyek filmen
még aligha szerepeltek.
Az ötvenkét részes film» — amelyet egész
bátran a világ legnagyobb mozidarabjának
lehet nevezni — a „Nobody" cimel viseli és
ö'.venkét darab egymással összefüggő, mindamellett önálló egyfelvonásosból áll. Minden
ilyen egyfelvonásos csupán 15—20 percig
tart. de ez a 20 perc valóságos esemény annak, aki a filmet végignézi. Visszafojtott léiekzettel, mintegy megbűvölve ül a közönség
a „No body "-film alatt, amelyben egyik döbbenetesebb kaland a másik után pereg le.
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Sarah grófnő
Ohnet György regénye mini filmdráma
az Urániában
Az Edison filmvéifalat filmet készített
Ohr.et regényéből Franceska BertiniveL a
főszerepben. Az Uránia, amely
mindig
pompás műsorokat adott, még mindig tud
meglepő ajándékkal kedveskedni a közönségnek. Ilyen ajándék a Sarah grófnő, melynek bemutatója ontóber
huszonketteciiHén
Vesz.
Äz újdonság fordulatos meséje a következő: Lady O'Dounor, a dúsgazdag angol
úrnőt családi csapás érte, el veszte tf a egyete:i gyermekét, Kre";jyf. Sajgó fájdalmát azonban csakhamar enyhíti az, hogy egy kis
cigányleányban holt leánya mását találja
lel, akit magához fogad és felneveltet. Rövidesen úgyannyira megszereti a kis Saraht,
hogy örökbe "fogadja, A lady halálakor
Mellivar.-ürey lord, aki öiökségét félti,
pert indit ellene, amit azonban Sarah nyer
n.eg. Ä dúsgazdag cigányleány kóborolni
kezd a világban. Nápolyban
megismeri
Canalheilles tábornokot és segédtisztjét,
Pierri Severacot. Saraht kissé bántja az,
hogy Severac nem rajong érte annyira,
mint ahogy ő szeretné. Azt azonban nem
iudja, hogy Severac gyöngédségből tartja
ávol magát, mert tudja, hogy Canalheilles
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tábornok szerelmes Sarahba. Ä tábornok
•csakugyan feleségül is veszi Saraht, aki
Mikor l árisban ismét összekerül Severackai
|2s ő még mindig kerüli, elhatározza, hogy
.bosszúból megsérti .őt. Severac, hogy egészen
kitérjen útjából, Afrikába készül, de az
indulás előestéjén Sarah szobájába csalja
és önfeledten karjába omlik. Sarah varáZíától elkábitva Severac itt marad. A canallelllesi kastélyban élnek lángoló szerelemt e n . Tavasszal megérkezik a
kastélyba
Blanche de Cygue, aki csakhamar maga
felé fordltja Severac szivét. Severac a kétségbeesett válaszúton ismét Afrikába készül.
Az indulás előtt Sarah ismét magába őrjíti
Severacot. Blanche tanuja lesz a jelenetnek
és önfeláldozóan megmenti őket a tábornok
felfedezése elől. Kijelenti, hogy hárman
voltak együtt és hogyi ő és Severac szeretik
egymást. A tábornok gyanúja eloszlik és
elősegíti az esküvőt. Azonban Sarah még
mindig szereti Severacot és könyörög, hogy
szökjenek együtt. Mikor Látja, hogy elveszhette felette a hatalmát, megíenyegeti, hogy
leveleit a tábornok kezébe adja. Azonban
Severac erre is csak köszön és távozik. A
tr.ennyegző előtt Blanche megjelenik Sarahrál, meglágyítja a szivét. Sarah megindul,
á'.adja Blanchenak Serevac kompromittáló
leveleit és a park tavába veti magát.

•FŐVÁROSI NAGYMOZGÓ:

• • • • • • • • a • Rákóozl-ut 70.
I O k t ó b e r 24—30-ig k é t sláger
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:• Fuss (Va
vagy
fizess :•
banque)
• A kis szövetségesek •

OLYMPIA TELEFON: Jónef

VII. ERZSÉBET-KÖRUT 26

129-47

Október 20—23. Sugâika
A főszerepben Lóth IIa
Október 24—26. Stella Maris
A főszerepben Mary Pickford
Előadások kezdete hétköznapokon:l 5, 7 és 9 órakor
vasárnap : 3, V«5, 6, /i8 és 9 órakor
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KOVÁCS KAROLY
az ismert dalszerző sikereiről
számolnak be az amerikai magyar
lapok. A Chlkagói Magyar Önképzőkör nagy dalárdahangversenyt rendezett, amelyen sok ezer magyar és
más nemzetbeli hallgató vett részt. A hangversenyt az
idehaza igen népszerű Kovács Károly vezényelte és ő
is tanította be az énekeseket. Kovács Károly kedves
dalait és kabarészámait most már mindenfelé éneklik
Amerikában és több számát angoLia is lefordították.

UTCA 1 6 .

Okt. 24 - 25. A I)I>1 í liés

Okt. 26-27. Jangcse

és Krixkrax háború

hossuja

és

Fogat fogért
Okt. 28-29. A bűvös
s j e m e k és
A vitézi szék felavatása

Okt. 30. A3 élet kelyfie

T
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Medgyaszay Vilmái,

Szekeres Ferenc hangversenye

a legnagyszerűbb dizőszt, a budapesti közönség régi kedvencét, európaszerte ugy üní.eplik, mint a chan-onéneklés páratlan miivésznőjét és a külíöidi sajtó Yvette Guilberi
fölé helyezi a hires magyar művésznőt. Ä
budapesti közönség bizonyára nagy örömmel veszi tudomásul, hogy a nálunk annyira
népszerű művésznő európai körútja közben,
amely az egész évadra lefoglalja, két estét
szán az ő régi hallgatóságának is, amely
ikedden, ont6ber 25-én a Vigadóban, csütörtökön, ontóber 27-én pedig a Zeneművészeti Főiskolában ünnepeiheti régi kedvencét. A Medgyaszay-estékre Rózsavölgyinél kaphatók a jegyek.

• Érdekes zenei esemény lesz november
6-ikán a Zeneakadémián. Ekkor tartja idei
első hangversenyét Szekeres
Ferenc legnépszerűbb orgonamüvészeink egyike, aki
rnult évi koncertjén hatalmas képességekről tett bizonyságot. Ezi. a műit évi koncertjét Szekeresnek végighallgatta annakidején Kari Braun német impresszárió, aki
elsőrendű ajánlatot tett a művésznek egy
berlini és egy amerikai vendégszereplési
körútra
vonatkozólag.
Szekeres
ugy
döntött, hogy egyelőre itthon marad, idei
első hangversenyét, szakítva a tradíciókkal, önállóan rendezi és azon egész sereg
!uj francia kompozíciót is be fog mutatni.

Dióssy
E d i t h
Váratlanul tünt fel két
évvel
ezelőtt,
anélkül,
hogy előzően dilettáns kísérletekkel állt volna a
nyilvánosság elé : egyszerre kész, befejezett művészetet hozott, mint a daléneklés igazi művésznője
mutatkozott be. Hogy ilyen
lesz, várta mindenki, aki
tudta, honnan jön, milyen
régi szálak fűzik a zenéhez : Dióssy Edith leánya
dr. Dióssy Bálának, a budapesti sajtó egyik legrégibb, külföldön is jól ismert és becsült zenei
vezérének és Dióssyne
Handel Bertának, az Operaház volt kiváló énekmüvésznőjének, aki azóta,
hogy megvált a színpadtól,
az énekpedagógia terén
fejt ki hasznos, eredményes munkásságot. A fiatal
énekesnő budapesti debutje óta bejárta a külföldet. London is ünnepelte
és Németországban olyan
kritikákat kapott, amilyenekben csak az igazén
nagyok, kiválók részesül"
nek. Immár mint külföldön is ünnepelt muvésznő
tér vissza hollandiai körútjáról Dióssy Edith, aki
november 9-én a budapesti közönségnek számol
be u j a b b fejlődéséről.
Egészen bizonyos hogy
a publikum a megérdemelt
szeretettel fogadja majd.
Dióssy Edith
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Hogyan csináljál* Parisban

a

ELET

divatot?

Irta : ANGELO

Most, hogy végre 1921. végén rendes, ötletes divatot produkált Páris,
érdemes pár sorban leirni, hogy Parisban kik és hogyan találják ki a
ruhák alakját, formáját, hogyan készülnek az eredeti modellruhák? A közönség, akinek sejtelme sincs egy ilyen
kreáció elkészítésének nehézségeiről,
sokkal lckicsinylőbben és könnyelműbben válogat és kritizál, mint azt kellene. A divat általánosan elfogadott
vonalai felhasználásával egyéni Ízléssel kell megválasztani ruháit.
A varrógépek százai már augusztusban varrják a téli saison újdonságait. 4—5 hónappal a saison előtt
már megállapodtak a nagyobb divatházak szakemberei egymásközt is az
általános és elfogadható vonalakban.
Párisban a divatot hallatlanul finom
érzékii, jóizlésü művészek
csinálják.
Azért van az, hogy a kontinensen az
eredeti modelldarabok jóval a franciák mögött maradnak, mert az ötletek nem eredetiek és azokat a varrónők »saját fantáziájuk«, de legjobb
esetben valamilyen divatlap copierozásainak hatása alatt készítik el.
Párisban a cégek a legkiválóbb Ízlésű embereket csoportosítják maguk
köré. Minden egyes direktrice mestere a női szabómüvészetnek. A divat rajzolása pedig legalább olyan jövedelmező foglalkozás, mint aporfraítfestés. Legalább 50 kiváló ruhakreátor dolgozik Párisban és versenyeznek, ki milyen uj ötletét mutasson be
egy cégnek. Egy-egy u j és j ó ideát
nagyon honorálnak. H a az idea tetszik a főnöknek és a direktricenek,

megkezdődik a legnagyobb titokban a
kivitel. Hozzálátnak az anyagkereséshez. Erre kitűnő szakembereket engageál a cég. Némelykor, értékesebb ruháknál, külön szövetnek anyagot és ez
az anyag a cég monopóliuma. Mikor
az anyagot megszerezték és kiszabták,
elkezdődik a próbálgatás. A nyers tervből a nagyszerű kezek alatt születik
meg az eredeti kreáció. A modelldarabok a cég féltve őrzött kincsei. Egy
saisonban körülbelül 30—40 kreációt
csinálnak.
Minden saison elején számtalan
alkalom nyilik ezek közül
egypárat
nyilvánosságra hozni és nem ritkaság
Párisban, hogy máról-holnapra kezdő
cégek egy jó divattipp alapján a saison
siker-pálmáját viszik el.
Hozzánk ritkán jut el egy-egy ilyen
abszolúte eredeti kreáció. Leginkább
csak kópiák azok, amelyeket a mi nagy
divatházaink megszereznek. Ezek ára
is fantasztikus összeget tesz ki..

A legújabb párisi kalapdivat
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Uri d t v a i 1921

Ami a saccoöltönyök szövetét illeti, a kammgarn és cheviot szövetet viselik különösen
sötétebb és csíkos árnyalatokban.
Irta : BRACHFELD
VILMOS,
A frakkon az öszi divat nem hozott vála Brachfeld F. cég főnöke.
tozást, legfeljebb azt, hogy divtitos a szivarzseb és mindenütt a teljesen hc.gves kivágáNem mindenkinek adatott meg az öltözkösok dominálnak. Frakkhoz Amerikában nem
dés elegánciéjúnak érzéke és kétségtelen,
lakk, hanem rendes fekete félcipőt hordanak.
hogy ebben sokszor buonvos irányítás sznkA fehér mellény, fehér keztyii, letört vt-gü
seges, melynek onnan kell kiindulnia, ahol
gallér természetesen tovább is uralkodik. Itt
a divatférfi szükségletét beszerzi. E tekintetben
kell megemlítenem, hogy az ősszel és a télen
azonban a müveit nyugaton a színpadoknak
ismét nagyon divat lesz a fekete és a szürke
is már igen régen fontos irányító
szerepük
jaquet. n ég pedig rövidebb derékkal, mint
volt A ltgelőkelőbb színházik művészei kül
tavaly volt. Cdindert nálunk idén sem fogsejüket szerepeikkel a legkisebb részletig
nak hordani, bár Londonban még mindig
összhangzásba tudják hozni s az elegáncia
mintaképéül szolgálnak. E tekintetben külö- viselik.
nösen a mult század végén szereplő Halmi
A télikabátok sötétszüike vagy fekete PalFerenc, korán elhunyt nagy művészünk, emelmerston, esetleg bolyhosabb szövetből kékedik ki a Nemzeti Szinház környezetéből.
szülnék, kissé derekbe szabva, harangalaku
Örvendetes volt tapasz alni, hogy
fazonban, keskeny bársony galléra háború előtt mennyire értettek
ral, mig a bundák shetland szöehhez a Vígszínház egyes kiváló
vetből, mérsékelten derekbe szabva
művészei is, Azóta persze a nagy
keskeny, hosszura nyúlt perzsa galdrágaság miatt nem birják annyira
lérral, nutria szörmebeléssel. A
az iramot és hosszú idő óta, sajtélikabát térdig érő, a bunda három
nos, nagyobb észt csak régi gardeujjnyival hosszabb.
Vilag^sabb
robe-juk maradványain gyönyörszürke, esetleg más árnyalatú bunködhetünk. Azért most is van egydákét keskeny perzsagallérral, telnéhány művészünk, akik szinte dikjesen derekba s z a b v i is kedvelik.
tálják az uri divatot. A sok között,
Az egyes uridiv; tc.kkekben kis
akik nálam megfordulnak, különöváltozásokat hoz az őszi téli divat.
sen Csortos Gyuláról, Oófh SándorA puha kalapban a szélesebb karól, Hegedűs Gyuláról Szirmai Imrimát
kedvelik. A kalapok anyaga
réről, fetheő
Attiláról és Z, Mola velour és a nyúlszőr, nagyon dii á r Lászlóról mondhatom el, hogy
vatosak az élénkebb szinek igy
( ltözködésükben a tökélett s Ízlésről
például a zöld és a barna különé : elegánciáról tesznek tanusegot.
féle árnyalatai. Fekete keménykalaEbben az irányban mindenekelőtt
pot délután és este viselnek a
a színházak vezetőségének volna
divatemberek. Annál nagyobb szefeladó ta segiiségére lenni a színérepe van a csíkozott
.ephiringnek,
szeknek. így talán a mérvadó cégek
amely télen is hordható, különösen,
sem zárkóznának el az elől, hogy
ha diszkréten van mintázva. A gala müvés/ek elegáns ruházkodását
lérfazon jellegzetes formája a méelősegítsék olyképpen, hogy azt a
lyen lenyúló hegy, amely különösen a
mai drágaságban beszerzési, illetve)
puha gallérnál áll kitűnően. Az u j
előállítási árakon szállítsák. Ekép I
divat különben az alacsonyabb
pen a dwatrevüknek
egy egészen|
gallérnak kedvez.
uj Formája alakulhatna
ki, mely
Ha még megemlítem, hogy nyakszínházaink
közönségére is neveSantho ra'-a
kendőben leginkább o három-négy
lőleg hatna.
csikkalí harántosat, keztyüben az antilopot
és a nappât, harisnyában a nyíllal díszített
Az 1921 őszi és téli divatot vázolva megselyemzoknikat, bokavédőben
különösen a
említhetem, hogy az őszi saccoöltöny kadrapp szinüt, zsebkendőben
a tzines és a
bátja hosszabb, jobban derékbeszabott, és
hófehér batisztot, botban pedig a malaccát
vállban szélesebb, gallérja alacsonyabb. A
és a patridge-t vise ik, a végén elefántcsontkabát ezenkívül három gombra záródik, mevagy s?arufogantyuval ; evvel a budapesti
lyek közül azonban rendszerint csak a középsőt
divatférfi minden oktatást megkapott ahhoz,
gombotják be. A nadrág fent bő, empire ranchogy eleganciában akármelyik londoni gentcal, lent szűk felhajtással. A mellény vala
lemannel felvehesse a versenyt.
mivel magasabb, mint a nyári divat volt.
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Holzer-divatlevél
H bunda.
A szép nő legszebb bundában. Régi divatmegéllapilás ez, amelyet ez esztétikusok is
elismernek. De a bundának nemcsak ez az
egy szerepe van. A karcsú nőnél csak szép
és finom dekoráció egy szép szörmekabát,
a kövér hölgynél azonban direkt életszükséglet, mert javítja az alakot és takerja a kevésbé
formás vonal kat. Talán ez utóbbi megállapításnak az elismerése az, hogy a téli bundadivnt évről évre nagyobb arányokat ölt. Az
idei divat szezon már szinte követelőleg irja elő
az elegáns nőnek a bundaviseletet. Ha átnézem
idei kollekciómat, amelyben Páris legújabb
és legérdekesebb kreációi foglalnak helyet, a
bundafazonban különösen egv formát látok
érvén\ esülni, azt a formát, amely mindenkin
egyformán jól mutat. Vagyis a bunda gombnélküli, esetleg gomb helyett disz van rajta,
de mindig viselőjének kell összefogni, ami
pláne egy sikkes nőnél végtelenül graciozus.
Ezenkívül a bunda lent S2ük. gallérja széles,
egész magasan is csukható, ujjai nagyok,
olyan nagyi k, hogy szinte muffot képeznek.
De, hogy ebben a bő muffban a nő keze
még se fázzon, az ujjon belül van egy szűkebb ujj, amely szorosan összefogja a kezet
és nem engedi be a hideget.
Az ujjas bundán kivül viselnek, ujjnélküli
gallérszerü bundát is, ezt azonban csak színházba és estélyekre. Ami a
bundák anyagát
illeti legdivatosabb
egy u j
szőrme KolinskyViselik természetesen és rendkívül kedvelt még
az opposon és a
mormota.
Ami a bundához való öltözést
illeti, annak tág
tere van. Kalap
például mindenfajtajói áll hozzá,
különösen szép
azonban a panne vagy cilinderbársonyból készített és plörőz
diszes kalap, legyen az akár
kicsi, akár nagy.
Feltétlen szabály
hogy bundához
csak fekete selyemharisnyát és
Kolinsky bunda
félcipőt] lehetviHolzer kreáció selni.
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Szőrmedivaírevü
Az utcán hűvös októberi szelek fújdogálnak közeledik a téli hideg.Ho] a boldo ság
mostanában ? — kérdi ilyenkor a költő Egészen bizonyos, hogy a boldogság ilyenkor
egy barátságos szőrmeüzletben van, ahol a
pesti nő uj, pompázó téli díszt ölthet. Egy
szép kék róka, egy gyönyörű bunda — e két
dolog körül forog ma csaknem minden női
álom, annál is inkább, mivel az uj téli divat
teljesen a szőrmék jegyében született. Hogy
a dámáknak alkalmuk legyen látni ezt az uj
párisi szőrmedivatot és annak legfrissebb újdonságait, életrevaló ötletet valósított meg
tireitfeld, a jónevü szűcsmester. A „Tavaszi
vásáron" aratott nagy sikere után, váci-utcai
szalonjában naponta öttől-hatig
störmedivatrevüket rendez, ahol élő modelleken jelenteti meg a legújabb párisi szőrmedivatot.
Breitfeld mester külföldi mintára rendezett
divatrevüje most a divatvilág szenzációja. Itt
adnak egymásnak találkozót az előkelő világ
hölgyei, komoly fejtörést okozva a férjeknek,
akik különösen igy, téli beszerzések idején,
tudják meg, hogy becses nejük tényleg milyen
„drága !'

Tessék jelentkezni!
— Biró Rezsőné levele a Színházi Élet-hez. —
Egyik néhány héttel ezelőtti számunkban
riportot hoztunk egy érdekes uriasszonyról Biró
Rezsőnérői, aki a világhírű halcsontnélküli
fűzőnek a feltalálója. Megírtuk akkor, hogy
Biróné a Színházi Elet iránti hálából felajánlotta, hogy minden olvasónaki aki lapunkra
hivatkozik, 800 koronás előállítási áron ád
egy finom és értékes fűzőt, mely testvérek
között is dupla árat ér. Az úriasszony — aki
már számtalan esetben megmutatta jó szivét,
igy titokban állandóan ellátja Pest nyomorékjait ingyen otthopediai fűzőkkel — most a
következő levelet intézte szerkesztőnkhöz :
Igen tisztelt Szerkesztő url
Felszólításomnak, melyet a Színházi
Életben volt kedves közzétenni, olyan
hatása van, hogy a nagy érdeklődés
folytan kénytelen vagyok annak határidejét még néhány héttel kitolni..Ha tehát bármely olvasója kedves lapjára
való hivatkozással jelentkezik nálam,
még néhány hétig részesül a 800 koronás
fűző kedvezményében. Ugyamkkor —
hogy a hozzám érkfzett levelekre itt válaszoljak — értesítem a Színházi Élet
olvasóit, hogy a fúzőszabászati iskolát
* november 1-én
nyitom meg, szaktanár vezetése alatt A
Színházi Élet olvasói, valamint hadiözvegyek, hadiárvák, menekültek itt is nagy
kedvezményt kapnak.
Kiváló tisztelettel
Biró Rezsőné.
Biró Rezsőné levelét átadjuk a nagy nyilvánosságnak. Tessék jelentkezni I
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Az exotikus zsakelí

Színésznők és
tika

kozme-

Irta: Dr. JUT ASSY JÓZSEF

Közbeszéd tárgya, hogy a színésznők
általában véve jói tartják magukat, dacolj a k a korral, azaz sokkai tovább látszanak
fiataloknak, mint hasonló korú polgári aszszonyok.
Azon is sokan csodálkoznak, hogy a
fiatal színésznőknek sokkal szebb és tisztább
az arcbőrük, mint a velük egykorú kisasszonyoknak.
Ezeket a jelenségeket én igy magyarázom: A mai szinészgeneráció keveset ül
az iskolapadban. Az elméleti tanulás mellett sportszerű munkát is végeznek; lovagolni, vivni, úszni, táncolni kell tanulniok,
főleg azoknak, kik filmre is készülnek.
Beteg leányok egyébként sem mehetnek a
színi pályára, egészséges szervezetű egyéneknél pedig a sportolás rendes mederbe
tereli a vérkeringést, az emésztést és minden
egyéb szervnek életműködését. A testi és
szellemi munka, az ambíció és itt-ott egy
kis siker már a szinésznövendék kedélyét
derültté teszi; fellépésűk bátor, tekintetűk
lálénk s minthogy a divatos kozmetikai fogásoktól — púder, arcfesték — nem riadnak
vissza, megjelenésük szép és ragyogó.
Ezzel szemben azok a fiatal nők, kik
zárt levegőben kevés testi mozgást végeznek, a serdülő kor minden szépséghibáját
összeszedik. Fakó, foltos teintjük, bőrük
pedig tele van mitesszerrel, pattanással.
Hull a hajuk, gyakran vörös az orruk és
jéghideg, kékesvörös a kezük. Akiben van
egy kis hiúság, szenved és restelkedik ezek
imiatt a szépséghibák miatt; ezért kedélyük
nyomott, fellénéíük feszélyezett s minthcgy
hibáikat kendőzni sem tudják, — mint egy
ügyes színésznő — a szépségversenyben
elmaradnak, mig a kozmetika orvos rendbe
rem hozza őket.
Tudjuk, hogy a formák szépsége az izmok
fejlettségétől függ. Szavalás, éneklés, mifcnika a színésznő metiéjéhez tartozván, ezek
által önkéntelenül is edzi arcizmait, élénkíti arcában a vérnek és szövetnedVeknek
hullámzását, amivet karöltve jár a vonásoki
teltsége, üdesége, fiatalsága. Ez az, aminek
én a színésznők szépségét tulajdonítom.

c

uKúcs Nándor
Köpeny, kosztüm, francia ruha
és blouzkülönlegességek
áruháza

Megi endelések saját műhelyemben

Budapest,

készülnek

IV.feer.,Kecskeméti-utca

9. sz.

A Renaissance Szinház pénteki újdonságának, a »Gyengédségének
van egy külön
érdekessége. Az érdekesség egy exotikus
zsakett, amelyet Patany Ferenc visel a
Bataille-szinmüben. Ez a zsakett
olyan
eredeti és különös ruhadarab, hogy a színháznál csodákat beszélnek róla. A »Színházi Elet« kiváncsi volt a zsakettra, elment
tehát a Ludwig Jenő angol uri szabó céghez, a Renaissance szállítójához, aki a
»Gyengédsége-ben Góth Sándor és Pataky
ruháit készítette. A pompás darabot Rató
Vilmos, a cég beltagja, mutatta be nekünk,
azonban a legnagyobb titoktartás mellett.
— Megmutatom a zsakettot, ha nem írnak
róla az urak, — magyarázta meg a diszkréció értelmét Bató ur. — Mert tetszik
tudni, ez a zsakett olyan, mint egy Molnáridarab. Olyan szenzációs, hogyi premiere
előtt egy szónak sem szabad kiszivárogni
felőle.
Íme, megtettük Bató ur kívánság lt nem
beszéltünk egy szót sem az exotikus zsakettről. Erről a zsakeítrői nem is keli beszélni,
beszél az maga helyett.
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Ä szobaleány, gondos és kinos fogalmazás után, ebben a szövegben állapodott
meg:
»Sárika kisasszony ma reggel elment
es nem gyiitt vissza. Ne tessen megijedni
a méltóságos
asszonynak,
de
attól félek, hogy valami baj történt
vele. Jó volna, ha a méltóságos
ar
és a fiatal nagyságos ur tüstént lejönnének és azt a feketebajuszos
defektivet
is magukkal
hoznák, aki a
moziban minden gyilkosságot
kiderít. «
Miután a táviratot feladták, mindketten
nyugalomra tértek; a szolgabíró öt perc

. . két izgatott ur és egy slró-rivó úriasszony szállt ki
a pesti gyorsvonatból . . .
(Gáspár rajza)

múlva nyugodtan horkolt, de a szegény
szobacica még akkor sem hunyta le a
szemét, mikor a nap már besütött a szobájába.
III.
Délután hat órakor megérkezett a hivatalos apparátus: a szomszéd
városka
rendőrkapitánya, két vidéki detektivvel s
a megyei törvényszék vzisgálóbirája. Másfél órával utánuk két izgatott ur s egysiró-rivó úriasszony szállt ki a pesti gyorsvonatból: a közjegyző volt, a feleségével és Juhász Péter, a miniszter személyes titkára. Mindnyájan sápadtak és gyürődöttek voltak, de az öregúr, aki a pesti
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kaszinóból ismerte a perronon várakozó
szolgabírót, igyekezett megmenteni a nyugodtság látszatát.
— Van valami újság? — kérdezte az
eléjük siető fiatalembert, aki zavartan és
részvevő arccal segítette le a kupéból az
öreg házaspárt.
— E pillanatban még nincs, de bizonyos
vagyok benne, hogy a vizsgálatnak huszonnégy óra múlva meg lesz az eredménye. Hála istennek, még nem vagyunk
Sziciliában, hogy valaki nyom nélkül eltűnhetne. Ha a jelek nem csalnak...
Nem fejezhette be a szavait, mert a
művésznő anyja, aki félig aléltan állt az
ura mellett, kétségbeesetten felsikoltott:
— Megölték a leányomat,
megölték,
megölték! Es mindennek én vagyok az
oka, mert megengedtem, hogy hetekig felügyelet nélkül maradjon.
Csak nehezen lehetett lecsillapítani anynyira, hogy kocsiba üljön, de a szállodában, mikor a leánya rétiküljét megmutatták neki, még hevesebb
sirógörcs
togta el.
— Drága angyalom, soha sem foglak
látni többé! Ä szép, fehér tested összezúzva hever valami mélységben! Bár inkább meghaltam volna abban a pillanátban, mikor megengedtem, hogy színésznő
legyem
Nagynehezen lefektették — a fürdődoktor álomport adott neki — a férfiak
pedig levonultak a terrászra, hogy a további teendőket megbeszéljék. Ä rendőrkapitány és a vizsgálóbíró aggódva nézett
össze, ők Dizonyosra vették, hogy a művésznő csakugyan valami bűntény áldozata.
Ä Visszatért csendőrök ugyan nem találkoztak semmiféle csavargóval vagy gyanús emberrel, a környéken sem láttak efféle
alakot, de mi más magyarázata lehetne
a titokzatos eltűnésnek? De a fiatal miniszteri fogalmazó, aki a szegény apát támogatta, kételkedve csóválta meg a fejét:
— El, bizonyosan tudom, hogy él, mert

színházi
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én megérezném, fia baja történt volna!
Az ember érzése az ilyen esetben sokkai
megbízhatóbb, mint akármilyen rendőri nyomozás !
Äz öreg közjegyzőnét kivéve, akit az
altatószer reggelig elkábított, a többiek
keveset aludtak ez éjjel. Pedig a fürdőben
halálos csönd volt; a szomorú esetre való
tekintettel az Anna-bál is elmaradt, melyet éppen erre az estére tűztek ki.
Korán délelőtt élénk kocsirobogás verte
föl a fürdőhelyet: megérkezett a pesti
szinház igazgatója, aki a riasztó hirre megszakította balatoni nyaralását s vele együtt
hat fővárosi ujságiró, aki a tegnapi estilapokat is magával hozta. Äz újságok óriási
betűkkel közölték a szenzációt, s bár adataik még nem igen voltak, részletesen megírták es Kiszínezték a megdöbbentő eseményt. Ä riportok fölött, feltűnő betűkből, efféle kéthasábos cimek állottak:
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igen hordott magánál, legfdljebb egy-két
koronát, abból a célból, hogy alamizsnát
adhasson a szegényeknek. Az ügy éppen
ezért rejtélyes, mert aligha tenet szó arról,
hogy meggyilkolták és kirabolták.
A riporter helyeslőleg intett, aztán nyugodtan tovább ette a kitűnő székely gulyást, melyet itt meg bamisittatlan tejföllel készítettek. De ebéd után, mikor a
többiek lefeküdtek s a vizsgálóbíró és
'a rendőrkapitány egy üditö piké-partieval
frissítették föl az idegeiket, bizalmasan karontogta a miniszteri titkárt, aki még mindig bódultan járkált a fürdőhely platánjai
alatt.
— Akar velem egy kis gyalogtúrát tenni
•a környékre ? — kérdezte a lehorgasztott
tővel sétáló tiatai urat.

Eltűnt a magyar s z i n p a d
legnépszerűbb primadonnája I
Borostyán Sárinak t e g n a p óta
nyoma veszett.
A r e n d ő r s é g azt hiszi, hogy a
művésznő bűntény á l d o z a t a .
Óriási r i a d a l o m Líllafűrdőn.
Az igazgató, akinek üdvöskéje s egész
téli szezonja veszélyben forgott, kétségbeesve sürgölődött a vizsgálóbíró körül, de az
újságírók inkább csak illedelemből vágtak
szomorú arcot: őket a szokatlan szenzáció
láthatólag fellelkesítette. Ilyen falat nem
akad minden kánikulában! Akármi történt
a művésznővel — ha meggyilkolták, ha
elrabolták, ha megszöktették — a közönség lázas és izgalmas érdeklődéssel fogja
olvasni a lillafürdői tudósításokat. De ők
különben is szakértők voltak: féléletüket
(mely az éjszakázásból megmaradt) a rendőrségen, a gonosztevők között, a detektivszobákban töltötték s jóformán maguk is
értettek annyit a nyomozáshoz, mint a
hivatásos detektívek. Félórával megérkezésük után, már valamennyien összebarátkoztak a hatósági személyekkel s a vidéki
rendőrkapitány, aki nem nagyon húzódozott attól, hogy neve a fővárosi újságokban megjelenjék, egy rögtönzött villásreggeli keretében előzékenyen közölte velük
az adatokat, melyek eddig a nyomozásnak rendelkezésére állottak.
-— Viselt a művésznő ékszert? — kérdezte egy szőke fiatalember, a Pesti Sajtó
muhkatársa, aki egy épkézláb mondatot nem
igen tudott
leirni, de mint
nyomozótalentum a Zrinyi-utcában is közbecsülésnek örvendett.
A rendőrkapitány elővette jegyzeteit.
— Mindössze egy vékony karikagyűrűje
volt s egypár fülbevalója, mely nem igen
ért többet néhány koronánál. Pénzt
se

. . . A riporter bizalmasan karonfogta a miniszteri titkárt,
aki még mindig bódultan járkált a fürdőhely platánjai
alatt.,.
(Gáspár rajzai

— Gyalogtúrát? Most? Ebben az állapotban?
— Egy kis mozgás sohasem árt ebéd
után és az ember sohasem tudhatja, micsoda
érdekes felfedezéssel végződik az ilyen gyjalogséta. Mire a szegény ôrçgek felébrednek, mi már valószínűleg itthon leszünk.
— Arra" gondol, hogy valami nyomra
'bukkanunk?
— Semmire sem gondolok, de egy kis
kószálás egyikünknek sem fog megártani.
Aztán hátha találunk is valamit, ami ezeknek a derék botosdetektiveknek a figyelmét elkerüli.
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Visszakérem a z iskolapénzí
Jelenet. Irta : KARINTHY FRIGYES
Bsmutatta az Apolló Kabaré, a következő szereposztásban
Igazgató
Áldori
j | Számtantanár . . . .
Földrajztanár . . . . Sándor
n Fizikatanár
Történelemtanár . . . Ssentiványi || Wasserkopf
Történik egy középiskola igazgatószobájában.
Igazgató
(ül az asztalnál, előtte a
szolga): Mit kiván?
Szoüga: Itt van egy ur, a nagyságos
igazgató úrral akar beszélni.
Meg lett mondva, miszerint
Igazgató:
a szülőknek meghagyandó, hogy csupán
a hivatalos órákban érdeklődendő tanügyben, vasár- és ünnepnap kivételével minden
szerdán és szombaton.
Szolga: Igenis. Csakhogy ez nem szülő.
Igazgató: Tanuló?
Nem gondolnám, kérem, mert
Szolga:
hogy szakálla van.
Igazgató
(őszinte csodálkozással): Nem
szülő és nem tanuló? Hát akkor mi?
Szolga: Azt mondja, mondjam csak, hogy
Wasserkopf.
Igazgató
(nyugtalanul): Hogy néz ki?
Szolga: Olyan ostoba-féle ábrázata van.
Igazgató (megnyugodva): Âhà, értem. Akkor valamelyik tanfeflSgyelő lesz. Bocsássa be.
Szolga: (El.)
Wasserkopf
(bejön. Ziláltan öltözött, torzonborz szakállas ember. Nagyon erélyes
és elszánt): Jónapot. (Megáll.)
Igazgató (feláll): M i t kiván?
Wasserkopf:
Wasserkopf vagyok. (Szünet.) Nem ismer meg az igazgató u r ?
Igazgató (int, hogy nem).
Wasserkopf:
Ugy látszik, megváltoztam1.
No, de mindegy. A könyvekből majd kiderül, hogy milyen jogon jöttem én ide.
Igazgató:
Könyvekből? Ámbátor...
Wasserkopf:
Igazgató ur kérem — én
vagyok a Wasserkopr.
Igazgató:
Kétségtelen, miszerint — de
mindazonáltal.
Wasserkopf:
Hát nem emlékeznek a nevemre se. (Fölénnyel.) Na ja, vagy legalább
ugy tesznek, mintha nem emlékeznének.
Okuk van rá eltussolni engem. Mindegy.
Egyszóval — én itt jártam iskolába ezelőtt tizennyolc esztendővel.
Igazgató: Nincs kizárva, miszerint lehetséges. Es most mit kiván? Bizony itványmásolatra van szüksége?
Wasserkopf (jelentősen): Nem kell nekem
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:
Salamon
Pártos
Boross

a maguk bizonyítványa. Azt is visszahozom,
amit kaptam maguktól. Másért jöttem én
ide.
Igazgató: De azonban...
Wasserkopf (megköszörüli a torkát. Ünnepélyesen): Tekintetes Igazgatóság!
Igazgató
(ijedten körülnéz ).
Wasserkopf: Mint ennek az iskolának volt
növendéke, van szerencsém tisztelettel viszszakérni az iskolapénzeket, amiket én ezelőtt tizennyolc esztendővel tandij gyanánt
befizettem. (Büszkén körülnéz. )
Igazgató
(nem érti): Visszakéri a tandijakat?
Wasserkopf: Igenis, visszakérem a tandíjakat. Ha gazdag ember volnék, nem mondom, itt hagynám maguknál. Legyenek vele
boldogok, ott egye meg a fene. De két
napja nem volt egy meleg kanál a hasamban, nekem szükségem van a pénzre.
Igazgató: No, de nem értem... Minő alapon?
Wasserkopf:
Minő alapon? Azon az alapon, hogy engem rosszul tanitottak, a pénzemért. Azon az alapon, hogy nekem bizonyítványt adtak, hogyi én tanultam valamit, a pénzemért, és kiderült, hogy én nem
tanultam semmit, a pénzemért.
Igazgató
(meghökkenve): No de... nem
értem mégse... Micsoda ötlet!
Wasserkopf
(büszkén): Csak
hagyja
maga az ötletet. Nagyon jó ötlet az, olyan
jó ötlet, hogy nekem magamnak nem is
jutott volna eszembe. Hála a maguk tanításának, amitől ilyen élhetetlen szamár lettem. A Csekonics barátom adta nekem ezt
a tippet, egy félórával ezelőtt.
Igazgató (hüledezve): Csekonics!
Wasserkopf:
Az, éppen. Egy félórával
ezelőtt a körúton sétáltam és azon gondolkoztam, hogy most honnan szerzek egy kis
pénzt, mert nincs egy fityingem se. Találkozom a Csekoniccsal. Mondok,
hogy
vagy Csekonics, azt mondja, köszönöm, jól,
sietek, megyek a Leszámítoló Bankba, becserélni a valutakülönbözetet, amin nyertem. Mondok, mi az, hogy valutakülönoözet. Mondja, nem érek rá én azt elmagya-
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rázni, az ugy van, hogy papiron vesztettem
hetven pontot, hát a különbözeten nyertem,
nem érted? Nem, mondok, mi az, hogy
ponton vesztettem, különbözelen nyertem.
Na, aszongya, ezt se tudod, akkor te semmit se tudsz. Avval ott hagyott, én meg
mondok, ejnye, ezt meg lehet csinálni, igaza
van nekije, hogy ez nekem még nem jutott
eszembe. Hát sarkon fordultam és eljöttem ide és most tisztelettel kérem a tekintetes - igazgatóságot, tessék nekem visszaadni az iskolapénzt, mert én nem tudok
semmit. (Büszkén körülnéz. )
Igazgató (szavak után kapkod): No de...
igazán, miszerint... ilyen esetem még nem
volt... A Csekonics mondta ezt önnek?
Wasserkopf:
Igenis, az én jó barátom,
a Csekonicr. Az adta a tippet. Meg is hálálom neki. Ha itt megkapom a pénzt, veszek neki valamit. Veszek én.
Igazgató (ijedten): No de... miféle pénzt...
Csak nem gondolja ezt komolyan?
Wasserkopf:
Hogy nem gondolom komolyan? De milyen komolyan gondolom!
Es ha nem Kapom itt meg az igazságomat, felmegyei a minisztériumba és a f ő törvénybe és elmegyei és bepörölöm az
egész mindenséget, azt a keserves micsodáját, hogy az embernetc kilopják a zsebéből a pénzt, oszt nem tanítják meg semmire, oszt most itt állok, vén szamár létemre, oszt nem tudok semmit, pedig iskolát jártam.

Igazgató (félre, ijedten): Ez őrült. (Csititva. j Jó, jó, kedves izéj... Wassermann
ur... Csak tessék nyugodtan elmenni, majd
megvizsgáljuk az ügyet.
Wasserkopf: De biz én addig innen nem
mozdulok, mig nekem azt el nem intézik.
Itt tanítottak a pénzemért, hogy tudjak
valamit, de nem tudok semmit, hát roszszul tanítottak, hát nekem jussom van viszszakérni a pénzt.
Igazgató (kétségbeesve): De hát honnan
gondolja ön, hogy ön nem tud semmit?|
Wasserkopf: Hogy honnan? Az már nem
az én dolgom, hanem az urakí. Tessék engem megvizsgálni és megmondani, mit tudok. Tessék behini a tanár urakat, vizsgáljanak meg.
Igazgató: Minő kínos ügy, no, de minő
kinos ügy... Hát ön szóval újra vizsgázni
akar...
Wasserkopf:
Azt én. Jogom van hozzá.
Igazgató: Az eset nagyon nehéz. (Fülét
vakarja.) Még soha nem volt ilyen esetem.
Nem tudok kiokosodni. Als g kell kérdezni
a tantestületet. Be fogom hivatni a konferenciát. Tessék addig kimenni az
előszobába és várakozni.
Wasserkopf: Hát csak tessék sietni, mert
nincs sok iaöm. (El.)
Igazgató
(lehetetlen mozdulatokat tesz,
eztán csönget).
Szolga (bejön ).
Igazgató: Kérem, hívja be Komyák tanár
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urat, Pemete tanár urat, Kolmizó ta; ér urat
és Reczege tanár urat. Rendkívüli konferencia lesz.
Szolga: Igenis. (El.)
Igazgató
(egyedül): Miszerint... miszerint... tudniillik tekintetbe veendő... (Készül rá, Ííogy mit fog mondani, mintha már
mondaná.) Âzért hivtam az urakat, miszerint egy rendkívül kényes ügyiét!...
(Fizikatanár, Történelemtanár,
Földrajztanár,
Számtantanár, mindegyik
megfigyelő, komikus figura, sorban" bejönnek.
Körülállják az asztalt.)
Igazgató (ünnepélyesen): Ä konferenciát
megnyitom. Azért hivtam az urakat, miszerint egy rendkívül kényes ügyet terjeszszek a tantestület elé. Tessék helyet foglalni.
L
Tanárok (leülnek).
Igazgató: Megjelent nálam egy Wasserkopf i;evü volt tanulója az iskolának, aki...
0 tanügyi szabályzatban elő nem forduló
eddig páratlan esetet jelentett azon kérelemmel, miszerint... (Gondolkodik: aztán kitörve.) Hallatlan dolog, kérem, hallatlan!
Tanárok: Mi az?... Miről van szó?... Mi
történt?
» ; [-i
Igazgató: Ez az ember visszakéri az iskolapénzt.
Tanárok: Visszakéri az iskolapénzt?
Igazgató: flzzal a megokolással, hogy
nem tud semmit. Kérem az urak véleményét
erről a páratlan esetről.
Tanárok (összenéznek ).
Fizikatanár (megköszörüli a torkát): Tisztelt konferencia! Szerintem a kérdés fizikai képtelenség. Az energia megmerevedésének elve alapján minden tanuló időveli
annyit vészit tudásából, mint amennyit az
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intézetből kiszorított tanár véleménye ebben az ügyben megvan.
Történelemtanár:
Az újkor története hasonló esetet nem ismer. A Bourbonokról
mondják, nogy nem tanultak és nem felejtettek semmit, de azért nem pörölték a
kincstárt, mikor tudományuk következtében
a forradalom 1792-ben kitört.
Számtantanár: Az a kérdés, a tőkét követeli-e, vagy kamatos kamataival az egész
összeget, amennyit azóta felnövekedett. Mert
ebben az esetben...
Földrajztanár: Hol fekszik az az ember?
Igazgató: Kint vár az előszobában. Azt
akarja, hogy bocsássuk őt pótvizsgára. Az
urak véleményét óhajtom meghallgatni erre
nézve.
Számtantanár:
Tisztelt konferencia! Véleményem szerint, nem veszítünk vele semmit, ha Wasserkopf volt tanulót pótvizsgára bocsi tjük. Lehetetlennek tartom, hogy
megbukjék s1«ezzel minket anyagi komplikációk elé állítson. Az illető azóta sok mindent megtanult az élet iskolájában, csak
arra kell vigyáznunk, hogy ne terheljük őt
meg tulnehéz kérdésekkel. Ugy látom, itt
egy rendkívül ravasz emberrel
állunk
szemben, aki mindenáron kompromittálni
akar bennünket és pénzhez akar jutni. Lehet,
hogy egy konkurrens vállalat küldte ki.
Ki kell fogni rajta.
Fizikatanár:
Hogy gondolja azt,
kollega ur?
SzámtanUmár : Nagyon egyszerűen. Támogatnunk kell egymást. A cél az, hogy Wasserkopf ur semmiképpen meg ne bukjék.
Mert ha Wasserkopf ur valamire nem tud
feleim, akkor mi buktunk meg, és ő nyert.
Ezt lehetetlenné kell tenni. Tartsunk össze,

f
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kollega urak, nehogy országos tanügyi botrány keletkezzék ebből a kinos esetbői.
Akármit telel Wasserkopf ur, be kell bizonyítani, hogyi jól telelt.
Történelemtanár:
És ki vállalja a felelősséget?
Számtantanár: Én vállalom, ha megbíznak
bennem. Kérem az igazgató urat, vezettesse elő a vizsgázót.' Mi pedig bánjunk
vele nagyon csinyján.
Igazgató (nyugtalanul): Nem lesz valami
baj belőle? Csak a lapok miatt félek...
Számtantanár: Tessék ránk bizni.
Igazgató (csönget): Bocsássa be Wasserkopf urat.
Szolga (el).
Tanárok (elhelyezkednek ).
Szolga (előreereszti Wasserkopfot ).
Wasserkopf (hetykén jön be, félrecsapott
(kalappal a fején, nem köszön, zsebredugja
kezeit és szemtelenül fütyörész).
Tanárok (íelállanak, nyájasan):
Is-ten
hoz-ta !
Wasserkopf
(szemtelenül): Szervusztok.
Csak üljetek le taknyosok. (Szemtelenül
néz, vár, hogy kidobják.)
igazgató
(felháborodva ) : No de...
fanárok
(összenéznek, számtantanár int
igazgatónak, hogy menjenek bele
mindenbe. Egyszerre leülnek): Igenis, kérem
szépen.
Igazgató: De ez a modor... (Zavartan. )
Számtantanár: Ez a modor annyit jelent,
hogy Wasserkopf ur nagyon jól ismeri ennek az intézetnek régi, patriárkális stílusát.
Tisztában van vele, hogy az iskola ebben a
formájában már a klasszikus középkorban
is fennállott, amikor tanár és tanítványi
kölcsönös szeretetben éltek és tegezték egymást, — nyilván erre akarja felhívni a
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figyelmünket. Ez a kedves figyelem annyira jólesik mindannyiunknak, hogy azt hiszem, nem találok ellenvetésre, ha indítványozom, hogy Wasserkopf tanulót, aki —
mint ahogy értesítettek bennünket — vizsgázni óhajt nálunk, magaviseletből máris
átengedjük, még a vizsga előtt kitűnő osztályzattal.
Igazgató (megérti, élénken): Helyes, helyes. Ugy van. Magaviselet: kitűnő. (Ir. )
Tanárok (bólogatnak): Helyes, nagyon
helyes.
Wasserkopf
(meghökken egy percre, azután vállatvon): Na jó. Fütyülök az egész
tantestületre. A magaviseleten nem múlik.
Tessék engem megbuktatni és ide adni a
pénzemet, a többi nekem vurst.
Igazgató (nyájasan): Hiszen erről volna
szó. Az ön méltányos Kérését a tantestület bölcs határozata elé bocsátottam, mely
ugy döntött, miszerint a vizsga megej-.
tendő és eredményétől teendő függővé, vájjon igénye jogosult-e s ha igen, mennyibea
telljesitendő. Méltóztatik
ezt tudomásul
venni.
Wasserkopf:
Másul, másul, gyerünk a
tarbával, mert nekem pénz kell. (Leveti
a kabátját, relgyüri az ujját.) Gyerünk.
Kérdezzetek tanarak, azaz szamarak. Nagyon kíváncsi vagyok, ki lehet-e belőlem
kapni egy értelmes feleletet.
Igazgató: A vizsgát tehát ezennel megnyitom. Első tárgy: történelem. Kérjük Reczege tanár urat, kezdje el a vizsgáló
kikérdezését.
Történelemtanár (feláll, odaviszi a széket
Wasserkopf elé. Udvariasan): Parancsoljon
helyet foglalni, jelölt ur.
Wasserkopf
(rá se néz, csipőre teszi a
kezét): Egy meleget.
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Történelemtanár
(tanácstalanul néz az
igazgatóra. Percnyi szünet).
Számtantanár: Éljen, nagyon kitűnő! Wasserkopf ur azt akarja közölni, hogy hajlandó a nehéz, fárasztó vizsgát egyenesen
állva, csipőretett kezekkel kiállni, megkímélendő bennünket attól, hogy később tornából is le kelljen vizsgáztatni. Indítványozom, hogy tornából jeles minősítéssel
eresszük át, az igazgató urunk, mint tornatanár, beleegyezésével.
Tanárok (fellélegezve): Ugy van, helyes!
Tornából jeles! (Kezdenek belejönni, felélénkülnek. Megindui a harc Wasserkopf
'és a tanárok közt.)
Igazgató (ir): Tornából jeles.
Wasserkopf (erélyesen): No no... (Leül.)
Jó, kifogtak rajtam az egyszer. Ne, féljenek, most majd jobban fogok vigyázni magamra. Tessék kérdezni.
Történelemtanár
(körülnéz, aztán összeráncolt homlokkai gondolkodik. Tanárok
drukkolnak).
Wasserkopf (gúnyosan): Na, mi az, tanár
ur, nem készültél?
Történelemtanár
(ijedten): De igen, tessék csak várni.
Wasserkopf: Persze, nem tudsz elég könynyüt kérdezni, Reczege. Mindig ilyen hülye
voltál.
Történelemtanár
(kiegyenesedik, diadalmasan): Alondja meg nekem a vizsgázó
ur, meddig tartott a harmincéves háború?
Wasserkopf: Har... vagyis, akarom mondani, nem tudom...
Történelemtanár:
Csak tessék felelni.
Tudja ön biztosan. Akármit. Tessék felelni,.
Wasserkopf
(összehúzott szemekkel gondolkodik. Fizikatanár hátamögé kerül, sug
egész hangosan: »harminc«. Többi tanár is
kézzel-Iábbal integet Wasserkopfnak, hogy
harminc).
Történelemtanár
(noszogatja): No? Na?
Wasserkopf
(felmutat): Igazgató ur ké-
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rem, igy nem lehet vizsgázni. A Pemete
mindig sug.
Igazgató (szigorúan): El fogom távolittatni!
Fizikatanár (elsompolyog a háta mögül).
Történelemtanár: Ugyan kérem, hiszen a
jelölt ur nagyon jól tudja! Feleüjen.
Wasserkopf
(hosszas gondolkodás utón):
Hogy meddig tartott a harmincéves háború?
Történelemtanár : Igen, igen.
Wasserkopf (könnyedén): Ja... az hét méter nyolc deka. (Körülnéz, diadallal.) Hehe!
Hét méter. En ugy tudom, hét méterig tartott. Lehet, hojy tévedek. Legfeljebb nem
sikerült a vizsga. Hét méter, hehe. H é t
méterig. (Körülnéz. ) Kérem vissza az iskola...
Tanárok (tanácstalanul néznek össze).
Történelemtanár
(gyorsan): Hét méter?
Nagyon helyes. Jól válaszolt.
Wasserkopf
(megütődve): Mi...i...!..,?
Történelemtanár (nagyot nyel, aztán belefog, az igazgató felé fordulva): A válasz
helyes volt. Ugyanis... a jelölt ur bebizonyította, hogy nem felületesen gondolkodó,
hanem alapos komolysággal foglalkozott a
kérdéssel, a legújabb kutatások
szerint
ugyanis... ugyanis... ugyanis...
Számtantanár
(közbevág): Ugy van, értjük, ne is tessék folytatni. Nagyon egyszerű.
A legújabb kutatások szerint ugyanis az
idő éppen ugy valóságos dolog, mint a tér
és az anyag. Atomokból áll, összefüggő
egészet alkot, tehát mérhető hosszmértékkel. Ha egységesítjük a mérésrendiszert,
kiderül, hogy egy méter hosszmértékben
egy évnek felel meg. Hét év tehát hét
méter. Es igy a harmincéves háború, szigorúan véve is, alapos
megfontolással,
csakugyan hét évig tartott, az mindjárt
kiderül, ha... ha... ha...
Történelemtanár
(folytatva): Ha tekintetbe vesszük, hogy a napnak a felét, azaz
tizenkét órát le keli számítani abból az
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időből, melyben harcról egyáltalán szó lehetett — .harminc évből igy csak tizenöt
év marad. De ezt se töltötték folytonos
háborúskodással, mert enni is kellett, ami
körülbelül napi három órát vett igénybe.
Könnyű kiszámítani, hogy a tizenöt év
csakhamar összezsugorodik kilenc és félre és
ha ebből még elvesszük azt az időt, amit
pihenéssel és békés foglalkozással töltöttek a harcosok, hajszálnyi pontossággal...
(Homlokát törölgeti.)
Számtantanár: Kijön a hét év, ugy van,
amivel a vizsgázó ur megjelölte a harmincéves háború tartamát. Ä válasz tehát
kitűnő, indítványozom, hogy jeles
eredménnyel bocsássuk át történelemből. Fű!...
(Homlokát törölgeti.)
Tanárok: Éljen! Éljen! Keresztülment!
(Gratulálnak Wasserkopfnak. )
Wasserkopf
(tiltakozva): Na de kérem...
Igazgató (harsányan): Elég! Történelemből: Jeles. (Ír.)
Tanárok (körülfogják a történelemtanárt
és gratulálnak neki).
Igazgató: Következik a tizikavizsga.
Fizikatanár (cserél a történelemtanárrai,
szemben Wasserkopffal).
Wasserkopf
(kihúzza magát. Dacosan):
Na, megálljatok, csirkefogók.
Fizikatanár
(drukkolva): Hát...
Wasserkopf
(szigorúan): Na, mi lesz?
Tessék kérdezt.i. Vagy nem tudsz? Én nem
érek rá sokat veszekedni veletek. Külön-

ben már jól emlékszem, te vagy a Pemete.
Tudod, hogy hivtunk téged a hátad mögött?
Fizikatanár (kínosan vigyorog).
Wasserkopf: Fülbemászónak, mert mindig
a tüledet piszkáltad, mint most.
Fizikatanár (kikapja az ujját a füléoől,
tanáiok röhögnek).
Wasserkopf:
Csend legyen! Ne röhögjetek.
Tanárok (elhallgatnak).
Wasserkopf:
Tudod, ki ragasztotta a
tintatartó fedelét a nadrágodra, mikor orrabuktál a katedrán? En.'
Fizikatanár (felugrik, dühösen): Maga...
Wasserkopf (fölénnyel): Csak ne ugrálj!
Kérdezz! Valami jó nehezet!
Fizikatanár (türtőzteti magát, látván, hogy
Wasserkopf ugratni akarja. Méz-édesen):
Nagyon kedves, nagyon kedves. Hát méltóztassék megmondani, vizsgázó ur, h o g y hogy a templomtorony csakugyian kisebb
lesz-e, ha elmegyünk töle messzire és viszszanézünk, vagy csak optikai csalódásoól
látjuk-e kisebbnek?
Wasserkopf: Micsoda buta beszéd! Honnan tudjam én azt? Ha visszamegyek megne?.n\ akkor megint nagyobb lesz. Ahhoz,
hogy megnézzem, hogy kisebb lesz-e, bár
kellene menni, de akkor, ha odamegyek,
már nem kicsi.
Fizikatanár (kinban): Szóval... ugy-e...
Wasserkopf:
Szóval, ugy-e, marhát kérdeztél. Te ló. Ez a válaszom.
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Fizikatanar
(dühösen): Ez a vólasza?
Hát rendben van. (A tanárok tele. ) A
válasz súlyos volt. Nagyon kitűnő válasz.
A jelölt ur azt mondja, hogy ló. Hát kérem.
(Nekifohászkodik.) A lóról azt mondják,
hogy...
Tanárok (drukkolva): Na? Na?
Fizikatanár:
Azt mondják, hogy busuljon a ló, mivel lejének nagyobb térfogata
tolytán erre alkalmasabban van berendezve.
Na már most... (Gondolkodik, azután diadalmasan.) Megvan.
Wasserkopf
(részvéttel ) : Mi van meg,
te szerencsétlen?
Fizikatanár:
Megvan. A válasz helyes.
Miért busul a ló? Általában miért busulunk rendszerint? Mivel valami csalódás
ért bennünket. De milyen csalódás érhet
egy olyan primitiv szemléletű lényt, mint
egy ló? Csak érzéki csalódás, mert képzetei
nincsenek. Ez az érzéki csalódás pedig
csak optikai lehet, mivel a távol levő
tárgyakat a ló is kisebbnek látja. A jelölt
ur tehát kivetve, egészen helyesen válaszolt, megállapítva, hogy. a ló busulása,
vagyis optikai csalódása arányban áll a
tárgyak látszólagos kisebbedésével, vagyis
a tárgyak ez esetben a templomtorony
látszólagos kisebbedése optikai csalódásnak
tulajdonitható. A válasz helyes volt, indítvány ozom, hogy fizikából jeles eredménnyel
bocsássuk át.
Igazgató (ir): Fizikából: jeles.
Tanárok: Éljen! (Körülfogják a fizikatanárt, aki büszkén fogadja a gratulációkat
és visszaül a helyére. )
Wasserkopf:
Tiltakozom...
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Igazgató: Elég. Következik a földrajzvizsga.
Földrajztanár (elfoglalja a helyét, szemben Wasserkopffaly.
Wa serkopf: Nini. , a plcegepóresz. Hogy
vagy, picegepóresz?
Földrajztanár
(megütődve): Tessék?
Wasserkopf: Te irtál be egyszer az osztálykönyvbe. Te vén lókötő. Na, megállj,
most kibánok veled!
Földrajztanár: Szíveskedjék megmondani,
jelölt ur...
Wasserkopf:
Megmondom, öcsém... Meg
én. Nagyon utáltunk téged mindannyian.
Földrajztanár (rendületlenül): Szíveskedjék megmondani, hogy hívják Aradmegye
hasonnevű fővárosát?
Wasserkopf:
Micsoda buta kérdés? Hiszen benne van a válasz.
Földrajztanár
(örömmel): Ugy-e? Tehát
hogy hivják? Ugy-e...
Wasserkopf: Hát Hason. Igy hivják. Ha
hasonnevű, akkor Hasonnak 'hivják. Hehe.
Igaz?... Kérem vissza a...
Földrajztanár:
Helyes. Hason-nak hivják... a jelölt ur tudniillik, izé... egy kicsit
selypit. Azt akarta mondani, hogy haszon.
Haszon, vagy ha elhagyunk egy) betűt,
aszón; osztyák nyelven annyit tesz, mint
régies, maradi... ha ebből, hogy maradi,
szintén elveszünk egy betűt, arad maradi...
akarom mondani, marad aradi (Homlokát
törli.), vagyis aradi, tehát Arad. A válasz
helyes volt. Tessék átengedni. (Elhagyja
a helyét.)
Igazgató: Földrajz: jeles. (Ir.) Konstatálom, hogy a vizsgázó eddig fényes ered-

CSOK2. és kir udv. szállító K r i s t ó f - l e r 2. legújabb
eredeti párisi ruha és szőrme-kollectióját szeptember
1-től mutatja be saját termeiben.
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AUTOMOBILOK
R
ERZSÉBET-KÖRŰT 3 3 .

Minden este 8 órától záróráig szenzációs műsor.
Parkettánc és a lepujahb táncok bemutatása.
Cigányzene, Jazz-Band. Kitünö konyha és italok.

V I , Teréz-köru* 12

ERZSÉBET-KORÜT 44

S J p Kitűnő meleg konyha

MAJESTIC K M H A Z
Esténkint debreceni

VERESS M R O L V
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muzsikál
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• Telef. 1 4 3 - 4 2

ö N D El =L ROYAL
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Füredi Miksa szűcsmester
SZONOY-U. 5 . ( T e r é z - k ö r u t
Álakitások divatlan szerint

B

atikolast

V I . , PODMANICKY-UTCA 8. SZ.
BARITSLOK, KITŰNŐ KONYHA?
E L S Ő K É H D Ü
Z E N E

sarok)

Állandó kész raktár

1

lámpaernyőkészítést tanít fővárosi
tanítónő. Krisztina körút 8. III. em.39.
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ménnyel ment á t a tantárgyakból. Még
csak a matézis-vizsga van hátra. Ha azt
is megússza: átengedjük.
Wasserkopf
(maga elé): Jobban össze
kell szedni magam.
Számtantanár
(elfoglalja a helyét. Tanárok izgatottan figyelnek. Számtantanár
int, hogy csak bizzák rá, majd elbánik
vele ).
Wasserkopf
(nekigyürkőzik, egyre szemtelenebb): Na, malacpofa, — mert téged
malacpofának hivtunk — seedd össze magad te is, ha rajtam ki akarsz fogni.
Mert
ami a számtant
illeti, én
már előre kijelentem neked, hogy kétszerkettő az öt és hogy amit te kérdezel,
az nem szoroz és nem oszt. Továbbá a
hármasszabály szerintem egyenlő az anyacsavarral és nyolc alma és két libacomb
az összesen harminchat mákosrétes. Ezekután szeretném azt látni, hogy fogok én
levizsgázni matematikából. Ma temetik a
matematikát. Hehe, nagyon jó. Jobb, ha
kijelented, hogy nem készültél és hogy
kénytelen vagy megbuktatni.
Számtantanár
(szigorúan): Kérem, őrizdik men a vizsga komolyságát. Két kérdést
togok feltenni: egy könnyebbet és egy nehezebbet.
Wasserkopf
(utánozza): Egy könnyebbet
és egy nehezebbet. Te csak a régi vagy,
malacpofa. Egyszer lerajzoltunk téged "a
táblára úszónadrágban, amint II. Józsefnek
egy üveg sacherlint nyújtasz át.

Számtantanár:
A könnyebb kérdés: Ha
egy kilenc és egynegyed kilométeres gőzhenger
sugarának
a meghosszabbitáisa
nyolcmillió és kétharmad mértföldnyi távolságban metszi a Sziriusz-csiiiagnak a
naptól való távolsági együtthatóját, kérdés,
hányszor foglaltatik egy, a gőzhenger felső
lapjával egyenlő területű 109 oldalú sokszög befogója annak a kataszteri hivatalnoknak a havi fizetésében, akit 25 év
előtt elhagyott a felesége egy huszárfőhadnaggyal?
Tanárok (megrökönyödve): No, de kolléga ur!
Igazgató: Tanár ur !
Wasserkopf
(gúnyosan): Tessék
csak
hagyni. Szabadna kérném mégegyszer a
kérdést.
Számtantanár
(szigorúan): Nem lehet.
Vagy figyelt, vagy nem. Vagy tudja, vagy
nem. Tessék felelni. Mert ha nem tudja...
Wasserkopf: Már hogyne tudnám. Persze,
hogy tudom. Meg is mondom: Kétezerhatszázhuszonkilenc liter. Pont annyi. Ugy-e,
jól feleltem. (Gúnyosan nevet.) Tudom,
hogy magának jól feleltem.
Száintantanár
(szigorúan): Nem, rosszul
felelt. Kétezerhatszázharminc liter és nem
huszonkilenc. (Feláll.) A vizsgázót nem bocsáthatom át. Kénytelen vagyok megbuktatni.
Wasserkopf
(felugrik): Na, ugy-e, mit
mondtam !
Igazgató
(megrökönyödve): De, kérem,
tanár ur!

„ultim!
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ADMIRAL ÉTTEREM GLÜCK ÁRUHÁZ
KOSSUTH LAJOS-UTCA
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MAGYAR-UTCA 5 SZ.
Esténkint a Radulescu trió és Ritter Berkes hires
csellistája, játszanak

LOUIIHGIR H.
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Budapest, V I I . , Király-utca 33.
férfi és női szövetekben és selymekben

V. Tükör-u. 3.1, em.
Telefon:

183-45

MÍIS0N MAUTNER fflUUSS?« IV.,VÁCI -U. 17.

Mindenkor a legújabb eredeti párisi modellek

Telefon: 159 52
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Számtantanár
(rendületlenül): Nagyon
sajnálom. Egy teljes tizedestörttel tévedett.
Megbukott.
Wasserkopf: Kérem vissza az iskolapénzt.
Számtantanár:
Nézetem szerint a jelölt
kérése jogos. Miután meggyőződtem róla,
hogy nem tud annyit, mint amennyát kellene, joga van a befizetett iskolapénzhez,
amit vissza kell téríteni neki.
Wasserkopf (ugrál örömében): Ugy van,
nagyon helyes! Tessék visszaadni!
Tanárok (lefőzve néznek össze).
Igazgató (savanyúan): flzt hiszi?
Számtantanár:
Feltétlenül. Ez egy magániskola, mi vagyunk felelősek érte, hogy
az intézet hírnevén ne essen csorba. (Wasserkopfhoz udvariasan.) Mennyi jár önnek,
Wasserkopf ur?
Wasserkopf (mohón, mindenről megfeledkezve): Hát kérem... Én összesen hat évig
jártam ide, fizettem az első három évben
negyedévenként 150 koronát, az 4100... a
másodikban
/elevenként
400-at,
beleszámítva a vizsgadijat, az 5240.95 fillér...
érettségi díj kérvényekkel és okmányokkal
együtt 6546... összesen 7605 a fillérek leszámításával.
Számtantanár:
Pontosan? (Mintha számolna. )
Wasserkopf:
Pontosan. Mérget vehet rá.
Számtantanár: Ugy van, az összeg pontos.
(Kezét nyújtja.) Gratulálok. Ez volt a nehezebbik kérdés.
Wasserkopf
(nem érti): Tessék?
Számtantanár
(az igazgatóhoz): Kérem
a vizsgázót számtanból átengedni.
Ä
könnyebb kérdésben valamit tévedett, de
a nehezebbre, hogy mennyi járna neki,
ha történetesen megbukott volna, ragyogóan
felelt. Wasserkopf ur valóságos zseni a
számolásban.

Halszálakat

Wasserkopf (fejéhez kap): Kifogtak rajtam!
Igazgató (feláll): Ezennel kihirdetem ""a
vizsga eredményét. Wasserkopf ur jeles
eredménnyel tette le a pótvizsgát és ezzel
igazolta azt a bizonyítványt, amit annakidején adtunk neki. Fogadja mindannyiunk
szerencsekivánatát, amikor közöljük, hogy
semmi követelésünk nincs egymáson. És
most, hogy képzettségéről és tudásáról meggyőződtünk... (Kinyújtja a karját.) mars
ki, szemtelen csirkefogó !
Történelemtanár
(nekimegy Wasserkopfnak): Na megállj, te szemtelen! Még hogy
te nem tudsz semmit I Mindig ilyen pimasz
voltál, jói emlékszem rád, mars ki!
Wasserkopf
(alázatosan): De, tanár ur,
kérem !
Fizikatanár (fülét piszkálva): Disznó, azt
meri mondani, hogy ő nem tud!... Meg
hogy én a fülemet piszkálom. Majd adok
én neked tintatartót!...
Wasserkopf:
Tanár ur kérem, nem én
voltam. Nem én voltam, a Mayer volt.
Földrajztanár:
Picegepóresz?
Nesze!
(Hátbavágja.) Es beírom az osztálykönyvbe,
mars kii
, , : "| : [TV
Számtantanár:
Malacpofa? Maga közönséges zsaroló! Mars ki! (Gallérjánál fogva
az ajtóig viszi.)
Wasserkopf (az ajtóban, alázatosan): Kezeit csókolom, tanár ur, kérem szépen. Megyek fölhasználni a képesítésemet és a
jó bizonyítványomat. Utca:eorőnek. (Busán
el.)
Igazgató
(ünnepélyesen ) :
Köszönöm,
uraim, ügybuzgó fáradozásukat. Éljen a
tanfelügyelő ur !
(Függöny.)

hölgyek ai aról, karjáról végleg kiirtja felelősséggel P o l l i k
Sarolta, Andrássy-ut 38 1. „Mirade" hajeltávolilószer szétküldése utasítással. Szépségápolás. Szemölcsirtás. Hámlasztókurák Hajfestékek. Fogvkezelések- Kérjen prospectust.

Siklós Alüeríné és Hlnvács Erzsébet

EHHËNFÊST IRMA
I V . , P a p n ö v e l d e - u t c a 8 . sz. I . 5 .
ELEGÁNS DÉLUTÁNI ÉS ESTÉLYI RUHÁK, KÖPENYEK

IPARMŰVÉSZETI ISKOLÁJA
és Hlavács Erzsébet kalapszalonja Budapest, VI., Ó-utca
8., II. em. 12. Szakoktatás az iparművészet minden ágában, különös tekintettel a gyakorlati életre.
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HALLÓ.

Műkedvelők

MI

ÚJSÁG?

Nagyon kedves és sikerült kabarê-estêlyt
ZÜRICHi JELÉNTES. Ä Színházi Elet
rendeztek a Pesti Münedvelö Ifjak vasárzüfichi jelentése nem a vaMák állásáról
nap, 16-án a BorosS-féle tánciskola összes
szól. Egy szinlapot kaptunk Zürichből, az
helyiségeiben. Ä társaságnak ez volt a
ottani Városi Színház szinlapját, mely szebemutatkozó előadása. Valamennyien képesrint most mutatták be a Jókai Mór szövegére
ségeik legjavát nyújtották é s sikerük oly
irt »Cigánybárót« és előkészületben van
őszinte volt, hogy bizalommal nézhetnek a
Kálmán ímre operettje, a Csárdáskirálynő.
'jövőbe. Hgilis vezetőjük és rendezőjük lovag
Még egy magyar nevet találunk a szinÇzako János, aki a műsor első számaként
fapon. a 'Bertha Istvánét, a Király Színház
(szavalt kiváló sikerrel. Ä szavalások között von Karmesteriét, aki most a zürichi Váelső helyen kell megemlítenünk
Jakush
rosi Szinház dirigense. Szóval, a zürichi
Oollyt, aki az egész "műsorból kivált megszínházi tőzsdén hausseban
állunk.
lepő tehetségével és pompás készültségevei.
Képességei magasan felülmúlják a műkedFLERS ÉS GROISSET: Hazatérés cimü
velő nivót. Hallatlan sikerrel adott elő
vígjátéka Heltai Jenő fordításában a Színegy Váradi-verset. Mezei Irénke
kedves
házi Élet könyvesboltjában, VII., Erzsébetkönnyedséggel énekelt két dalt. Különösen a
másodikkal megérdemelt forró tapsokat ara- iköiut 29. kapható.
tott. Ä műsor legkedvesebb száma volt a
TÁBORI KORNÉL ELÖADASA. Az okKörmöczy-testvérek tár.cduettja. Két tiz éven
kult misztériumokról, a spiritizmus furcsaalóli kisleány, egyikük fiuruhában, énekelte
ságairól, a hipnotizmusról és a pesti szuga Megjött a gyors! című kettőst. Gellért
gerálc-őrüietről, továbbá a grafológia lelepSándor és Gárdonyi Gizi sikkesen táncoltak.
lezéseiről tart előadást Tábori Kornél az
Ä széphangu Gellért azonkívül egy miiUránia Színházban. A bűnügyi krónika ismedalért kapott tapsokat. Megérdemelt sikere
retlen u j esetei tarkítják az előadást, amely
volí Hatmai Sándor és Wagner
Ignác
színes vetített képek illusztrálásával októkupiéinak, nemkülönben Ungár Jenő tótber 23-ikán, vasárnap délelőtt fél 11 órajelenetének. Szerénkén és Kövess'i Boriskán
kor lesz. Jegyek már kaphatók az Uránia
kívül lelkesen ünnepelték Vajda Lacit, aki
pénztáránál.
a számokat konferálta be ötletes versecskékben. A fentieken kivül még Gárdos
TURÓCZY GYULÁT, szerződtette a KeMaxi szerepelt, mint műsoron kivüli szám.
délyes Szinház.

ZSIIFFÄ I5TUÁH É5 TÂR5AI

angol gyapjúszövetek áruháza
DUNAKORZÓ, Hungária-nagyszállóval szemben.
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« H l I n H U I L pliszirozó és mod- llirozó
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Tapéták
SIEBURGER
Telefon 34-04

ÉS TÁRSA
/ V , Kigyó-tér 1.

B u d a p e s t , V I I . , Akácfa-utca 9 . szám
Telefonhívás : lózsef 105—

Adler szfles Király-utcn 9 1
Mindennemű szörmekülönlegességt-k raktáron.
Átalakítások legolcsóbban.

REISZ HENRIKKÉ „CSODAVARAZS" szépiiőszerei a
világ szenzációja! Siő<vesztője, hideg, teljesen fájdalommentes. Önkezelés 5 perc alatt. Ranc elleni krémjének hatása bámulatos. Puçier, szappan és a többi krémek lölülmulhatatlanok. Árusitója: KOLTA1 BÉLÁNÉ
VII., Dohány-utca 12. Telefon J. 54-71. Üzleti órak 8-4-ig
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KERNACS PALLÄL, a legfiatalabb magyar hegedüfenoménnal — mint értesülünk — több küllői di és magyar impreszszárió folytat tárgyalásokat. Még nem bizonyos, hogy Amerikában vagy
európai
metropolisokban fog-e játszani Kernűcs Pál,
akiről múltkoriban Kibe Lik, a hegedű fejedelme, mondott fényes kritikái:. Mosi közölte Kernács fényképét a »Magyarok Amerikában« cimü album — sajnos, nyomdai
tévedés íolytánn téves helyien és formáiban — igy legalább fényképben megismerheti őt az amerikai magyarság is. Nemsokára személyesen is megismeri.
HUGO VIKTOR: A tenger munkásai. A
»Nyomorultak« világhirü szerzője ebben a
munkájában a nemes ve re M férfiről ir egy
romantikus regényt, a szemlélődő Emberről,
akit a szerelem egy vállanása kiragad elvonultságábói és az elemek egész társadalmával állítja szembe. Hajós Cornél gondos fordítása, az eredeti mii minden szépségéit érvényre juttatja a magyar »Tenger
munkása;«-ban, amelyet a Népszava adott
(d s amelynek ára í 10 korona és a Színházi
Élet boltjában (Erzsébet-körut 29.), valamint
minden könyvkereskedésben kapható.
AMERIKABOL kaptuk a következő levelet: Kedves Szerkesztő ur. Az amerikai
albumban szerepel a mi cégünk is, még
pedig mint Ress Testvérek. Kérem tudomásul venni, hogy cégünk ez alatt a név
alatt fennállott két üzletet kettőnk kőzött
felosztottuk. En, Ress László, vettem át a
359. East Federal Str.-i üzletet, innen rendelhet az amerikai magyarság a VictorColumbia és óhazai iemezek és beszélőgépeken kivül mindenféle amerikai és óhazai
aranynemü és ékszerárut, imakönyveket, regényeket stb., a 408. W. Federal Str.-i
üzletet pedig öcsém, Ress József, vette át,
hol a Columbia-Victor és óhazai lemezeken
és beszélőgépeken kivüi minden más nem-

ELET

zetiségű lemezek kaphatók. A 359. East
Federal Str.-i üzlet L. M. Ress & Sons
név alatt, a 408. W. Federal Str.-i pedig
Ress Music Store (Ress zeneüzlete) vannak bejegyezve. Tisztelettel Ress
László
és Fiai.
VASÇ»UEZ ITALIA GRÓFNÉ a M. kir.
Operaház
örökös
tagja,
ismét
megkezdte az énektanítást. Jelentkezések: hétfőn, szerdán, pénteken délután 3—4 óra
között.
(Hübner-udvar, Körönd.
Kapu:
Felsőerdösor 17.)
FUTRELLE: Szfinksz kisasszony.
Az
Olcsó Regény legújabb kötete az amerikai
politikai rendőrség küzdelmét irja le egy
titkos diplomáciai utón tervezett világrontó
szövetséggel. A Jeges Ernő művészi rajzával diszitett borítékban megjelent 160 oldalas regény ára 15 korona. Kapható a
Színházi Élet könyvesboltjában, VII., Erzsébet-körut 29.
A NEGYVENÉVÉS ASSZONY, Wachthausen és Reniliardnak a Belvárosi Színházban szenzációs sikerrel bemutatott darabja a Színházi Könyvtár legújabb kötete
gyanánt jelent meg. A csinos kiállításban
megjelent színdarab ára 10<>/o felárral 44
korona. Kapható a Szinházi Élet könyvesboljában, VII., Erzsébet-körut 29.
IGEN ÜGYESÉN összeállított, pompásan használható kis könyvecske jelent meg
az Athenaeu-m kiadásában, amefy mindenki
számára, aki a kommün bukása óta megjelent törvények és rendeletek közül valamelyiket keresi, biztos utmutatást szolgál.
A kötet ára 10<>/o felárral 66 korona. Kapható a Szinházi Élet könyvesboltjában, VII.,
Erzsébet-körut 29.
HEMPEL FRIDA énekművésznő, eredeti
(Original )
»Grammophon«-hanglemezen
meghallgatható: Sternberg Rákóczi-ut 60.
CSIPKÉK-FÁTYOLOK
N6 DMiT KÜIÖNLECESSECEK.
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INGYEN
jav torn a nálam vásárolt selyem és fátyol

harisnyákat
T e r é z v á r o t i

•»™i»nv»Javlt6

VIE, KIRÁLY-UTCA 80

S

O M I SAND0S*

Telefon
PÁRISI N Ő I SZABÓ
124-73.
I V . , Bécsi u. 5. f é l e m .
Párisi m o d e l l ' k u t á n készit r u h á k a t , k o s z t ü m ö k e t é s
köpenyeket. Mérsékelt árakl

!

A f i n o m ci- M C B% \ f
amerikai
pök krémje a W E U
•
terpentines
C I P Ő P A S Z T A . Nagybani szétkflldési t e l e p :
Budapesti Magyar Vegyészeti Oyár,
P r á t e r - u t c a 53. s z . — T e l e f o n : József 23—46

V
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ÉLET

gát kell tenni. — Hercz M., M a r o s v á s á r «
hely. 1. Berlin, Ufa-filmgyár. 2. Pozsonyból
(£ rovatban készséggel adunk
felvilágosítást
1920-ban. 3. A „Színházi Élet" kiadóhivatalában. VII., Erzsébet-körut 29. — M. G y főöt színházi vonatkozású
kérdésre. Kézirah a d n a g y . Állhat az azért három képből is
tokat, rajzokat nem adunk vissza és azok
és az olyan operett, amit önök megemlítenek,
megőrzésére nem
vállalkozunk.)
nagyon sok van. — VIII. osztály Csak tüNégyszög. 1. A színésznő elvélt az újság- relem. Mindenkire sor kerül. — H o n t a l a n .
Szeptember 30. lejárt. A verset köszönjük, de
írótól. 2. Az újságíró válik a színésznőtől.
azt csak igazán kivételes esetben közlünk. —
3. Az újságíró elveszi a színésznőt. 4. Hogy
mikor lesz az esküvő, még senki sem tudja. ö, I., Szombathely. Megkaptuk. Jönni fog.
— „Contess Marie Novisad". 1 40 éve-.
— Kíváncsi. Legközelebb. — Ilus. 1. Felvett
2. Saját gyáréban most látnak munkához. 3.
név 2. Rónai Manci. 3. Nagykorona-u. 16.
Nőtlen. 4. Kossuth Lajos-u. 13. 5. Angelo mű4. Nem igaz. — V. Borly Hm. 16. Ha Ví
termében, Vilmos császór-ut 14. — Milliomos
évre 115.— koronáért előfizet, ingyen kapja
az ez évben megjelent összes számokat. Por- U ány. 1. 35 éves. 2. Nős. 3. Két felesége volt egyszerre.Egy itt Budapesten, a másik pedig Orosztóra 20 korona csatolandó az előfizetési öszországban. Pörbefogták és a bíróság kimonszeghez. — WekerUtelepi Sport Club, A
felsorolt darabokat nagyon jóknak találjuk és
dotta a válást. Most egy felesége sincs. 4.
ezek dr. Marton Sándor színházi ügynöksé- 30 éves. — Müvészetrajongó. 1. Sziklai
génél, Bécsi-u. 1. alatt szerezheiők meg, Ér- Jenő. Andrássy-ut és Vörösmarty-u. sarok. 2.
deklődéssel várjuk előadásukat. — n l Lótb
Hat hónap. — fl. I , Uipest Mér elment
lia. A most beküldött két fénykép sem alkalMiskolcra. — S. Margit. 1. 28 éves. 2.
mas klissirozásra. Tessék valami jobb foto- Krisztina-körut 15. 3. Mult héten mór meggráfiát beküldeni. — Lángok l o v a g j a . Még kezdődtek. Mindenkire tor kerül. Kisérje filehet beküldeni. A rejtvénymegfejtésre pedig gyelemmel a „Színházi Élet"-et. — J a n k a .
csak annyit, hogy türelem díjat terem. — V. Nálunk ez már nem aktuális. Ha nagyon
B., B.-Cbaba. 1. Ott is, Drezdában is. 2. A érdekes, küldje be Krúiiy Gyulának, Margitszinészképzővel kapcsolatos. 3. Felvételi vizssziget. Régi kastély.
Sxerlcesxiői

íixeneieR

CASINO DE PARIS

VS., RÉVA8-UTCA 1 8
Blüett és operett, elsőrendű énekés táncattral ciók. Kezdete tél 9-kor

Síd y
BCC „

Legújabb
párisi
modelljeim
állandó
bemutatása
Budapest,
Kristóf-tér

kor,
\ H ;S sKí

tíí

Mielőtt vásá o9 va«y rendel fôrfiruhât, raglint, télikabátot, városi bundái, tekete vagy sárga bőrkabátot, n é z z e m e g

&

Eladás
nagyban és
kicsinyben I

\£2AL»-ÍTO'MÍ

hecmnITZ
BABA ÊS JÁTÉKKÉSZÍTŐ T A N F O k Y A M
urinők részére S Z Á S Z D E Z S Ő M É Lipót-körut
Ugyanott mérsékelt áron játék rendelhető.

IV.
6.

13. I. em. 9

A

SCHNUR HENRIK
(Rák«czi-ut 15) k i r a k a t a i t !

SAPHIR mester
TÁNCMŰVÉSZETI KÉPZŐIÉ

Telefon 174 - 2 6 .

Teréz-kőrut 1/b.

emeleti éttermében (Nagymező-u.
M i S I l M l d d M f i l w C

debreceni

MURSY

ELEK

22-24.)

cigányprímás

Az újonnan berendezett szutirrén polgári étteremben G U T T E N B E R Q szalonkvartett hangversenyez
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Sxin&<txi rejtvény

Megfejtési határidő 1921. október 31.
A megfejtést lapunk 1921. évi 45. számában közöljük.
\ Színházi Élet 1921. 41. számában közölt
rejtvény megfejtése : „A kék egér".
A megfejtők között a következő dijaka!
sorsoljuk ki :

Hány

ELET

I. dij : „A buta ember" cimü színdarab, a
szerző. Szenes Béla sajátkezű aláírásával.
II. dij : Gazsi Mariska autogrammos fényképe.
III. dij : Egy doboz „Floris" csokoládé bonbon.
IV. dij : Egy üveg Eau de Cologne „Fée"
Wittek.
Helyesen fejtették meg 724-en.
Az első dijat Horváth Gizi (Tikos, utolsó
posta Polgor, Szabolcs megye), a második
dijat Heller Ella (Eger. Vadász-utca 3). a
harmadik dijat Kukustyák (Dob-u<ca 21. Dohánytőzsde), a negyedik dijat Sahajda Bela,
hkapitány (Irányi-utca 1 félemelet) nyerték meg.
Szerkeszti: INCZE SÁNDOR
Kiadja a .Színházi Elet" r.-t.
Igazgató: KIRÁLY JENŐ

kockát Iát?

SZENZÁCIÓS Ú J D O N S Á G !

lOTTHON FŐZHET TEJKRÉMET!
Vegyen bármely gyógyszertárban vagy
drogériában egy üveg amerikai rendszerű

LAKTIN
hófehér habtejkrémkivonatot

1 megfujtő 25°/o vásárlási engedményben részesül

HANGSZEROTTHON

és fölfőzve pár perc alatt negyed kilónyi legpompás a b b arc- és kézápoló krémje lesz.
SZÉPÍT, FINOMÍT
VIDÉKRE POSTAI SZÉTKÜLDÉS I
UTÁNVÉTTEL 3 6 . - KORONA.
! Mihály Ottó gyógysz., Budapest, Aréna-ut 126

FEKETE MIHA*.Y-ná3
BUDAPEST, VIII.. JÓZSEF-KÖRŰT 9. SZÁM

RÉMI NAGYKÁVÉHÁZÉTTERME
BUDAPEST, Vin., JÓZSEF-KÖRÚT 4 . SZ.

Hb!
véglegeltávolitfelelőssé
V 1 aÍSXálaUilt
«sel.
mindennemű
•
W
szépséghibák kezelése,
m^r
p ú d e r és k r é m e k
vidéki szétküldése, Buchholcz Nővérek kozmetikai intézete: Budapest, Király-utca 51. 1.9. Teréz-temp, szemben

IMPERIAL
GRILLBEN
VII., R Á K Ó C Z I - U T

ÚJONNAN ÁI43.aKrrVA
Minden esta 9 Arakor kabaréestéiyeK és táncattrakoldk
Családi műsor. Kitűnő meleg konvha. Színházi
vacsorák. Pontos kiszolgálás. Szolid arak.

+

k e l e t i

j . HM

BUDAPEST, IV. KER., KORONAHERCEG-U. 171
Gyárt legtökéletesebb kivitelben :mülábakat,mükezeket, sérvkötőket, haskötőket, gummlgörcser-1
harisnyákat stb. Dus választék az össszes |
betegápolási gummiárukban és müsze ekben. j

90.

ROTTER JAQUES
énekel

LakáSf 1 közvetít
lin 2. fest» mfizol
!ID 3. Irt» takarít

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

