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S Z Í N H Á Z 
(Molnár-premier a Magyar Színházban) 

Nem premier, irodalmi ünnep volt a Ma-
gyar Szinház- ban Molnár Ferenc három 
egyfelvonásos színdarabjának, a Szin/idz-nak 
bemutatója. Most az egyszer nem frázis az, 
hc sy gyenge a toll leirni azt a gyönyörűsé-
get, amelyet a nézőember érez, ha hallja 
Molnár Ferenc hosszú századokba i egyszer 
megszülető zsenijének megnyilatkozását. Ta-
lán csak egy uj Molnás Ferenc tudná leirni, 
hogy mil>en hatást váltott ki a színpadi szó-
nak az a százszinü illatjs, forró ereje, amely 
a Magyar Szinház színpadjáról árad szét a 
nézőtérre, hogy onnan 
szétterjedjen a városba, 
az országba, aztán min-
denhová, ahol színé-
szek játszanak. Sokan 
nem tudtak szólni sem, 
meghatottak voltak, 
mint olyankor, amikor 
az ember valami cso-
dálatosan szép, buja, 
uj tájra kerül és a 
természet megszámlálhatatlan csodája egy 
szerre tárul szeme elé. Dicsérő szóknak, elis-
merő elragadtatásának kevés ereje van olyan-
kor, amikor a sziv az egyetlen hangszer, amely 
kifejezést tudjon adni az érzéseknek. 

Valami furcsa izgalom fogta el az embere-
ket a Molnár-premier előtt már hetekkel, 
tmindenki érezte, hogy ezen az estén 
ujabb világhódító magyar színdarab indul el 
a hallhatatlanság útjaira, hogy Molnár Fe-
renc zsenije uj színekkel, uj eszközökkel és 
uj mélységekkel fogja teleültetni azt a há-
rom kis színdarabot, amelyeknek mindegyike 
külön külön is sok-sok estére való anyagot 

hordoz. Az egyfelvonásos természete eddig 
valahogyan nem tűrte el a nagystilüséget 
talán nem is akadt olyan színpadi iró, aki 
komolyabb és mélyebb mondanivalóit egy-
felvonásosokban helyezte volna el és ime 
most Molnár Ferenc, akit eddig a színpadi 
játék varázspálcás mesterének hirdettek és 
aki ennek is bizonyította magát, most ezek-
ben a darabokban a varázspálcával forrás-
kutató munkára indult. A mélység, ahová 
költői lelke leszáll, az emberek egy különös, 
kivételes csoportjának, a színészeknek lelke. 

A színész, — ezt min-
denki érzi, — egészen 
más lelki törvények 
szerint élő ember, mint 
a többiek. Mások a 
vágyai, mások az örö-
mei, mások a kifejezési 
eszközei, bűnei, erényei 
az élet minden vonat-
kozásában eltávolod-
nak környezetüktől. 

Közönséges ember nem is tudja megérteni 
őket, röntgenszemekkel lehet csak a lelkükbe 
látni. Molnár Ferencnek röntgenszeme van, 
de a látósugarai a szivárvány színeiben fü-
rödnek meg, amikor kutató utjukra indulnak 
és a szivárvány szineir.ek káprázatával tár-
ják a szemünk elé a vizsgálatok eredmé-
nyét. Molnár Ferenc hosszú esztendők óta 
ott él ebben a furcsa, szeszélyes világban, 
kis noteszában, amelynek talán nincsenek 
is papírlapjai, csak elméjének megfigyelés-
raktárában jegyezte fel őket, — sok-sok má-
sok számára érthetetlen és észrevehetetlen 
gondolat, — gyüll össze. Ezeket szedte egy 



140 S Z Í N H Á Z I ELET 

albumba, ezekből építette fel azt a három 
színdarabot, amelyeknek az ad jogot az 
együvétartozásra, hogy mindegyiknek vezér-
gondolata : a színész lelkének megrajzolása. 
Nem egy szinész, hanem a szinész, mert ami 
ezekben a darabokban történik, nem a cse-
lekményben szereplő szinész privátügye, nem 
is a cselekmény a fontos, hanem a jellem-
rajz, amely éppen olyan tökéletes, mint va-
lami világhírű irodalmi monográfia. 

A napisejtó dolga részletezni a Molnár-
premier hangulatát, ez egyes darabok érté-
keit és megállapítani a bemutató irodalmi 
jelentőségét. A napisajtó el is végezte ezt a 
feladatot, tárcákban, vezercikkekben méltatta 
Molnár Ferencet. A külföldi lapok is elkül-
dötték tudósítóikat a premierre és másnap 
már az összes európai nagy lapokban hosszú 
beszámolókat lehetett olvasni a Magyar Szin-
ház nagy eseményéről. Lehetetlen hűségesen 
elmesélni a három darab tartalmát, mert 

egy-egy mondata, sőt egy-egy szó és egy 
gesztus is száz és száz irányba kalando 
szét a cselekményből. Mint a napsugár, me 
8zémlálhatatlan irányban ömlik széjjel és 
melegebb világosságot áraszt, éppen olyan 
megszámlálhatatlan erupciója van Molnár 
Ferenc irói zsenialitásának a három kis da-
rab folyamán. Megkíséreljük mégis, hogy 
szerény tollal elmeséljük a „Színház" cselek-
ményét. 

* 

Az első darab címe : Előjáték Lear király-
hoz. Külön megjelöléssel talán azt lehetne 
mondani, hogy ez a darab szatíra a férfi 
becsületében megsértett férj és egy szinész 
lelkének persziflázsa. A szinpad Lear király 
első felvonásának díszletét ábrázolja. Ott áll 
Lear király aranyos trónusa. Az előadás 
még csak jó félóra múlva kezdődik, a színé-
szek még nem is öltöznek, cssk a nagy-
bajuszu öreg tűzoltó sétál a színpadon. Az 
ügyelő, meg a többi színpadi hatalmasság 
készülődik az előadás megkezdésére, amikor 

.Akár mit mondok, akár hová küldelek, te csak maradj!" 

Pártos Jenő, Törzs Jenő 
Magyar Szinház : „Szinház" Angelo fotográfia 
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hirtelen, riadtan, menekülve rohan a szín-
padra a szinház ünnepelt tragikus színésze. 
Bánáti, aki ma este Lear királyt játssza. 

Borzalmas arc-
kifejezése szinte 
megijeszti az em-
bereket, arra le-
het gondolni, 
hogy valaminagy 
tragédia érik a 
lelkében, amely-

Kétszer tiz éve. Nézem őket bölcsen, 
Nézem, hogy járnak, sirnak, kacagnak ! 
Hogy zengve-zenvnek, állnak, dőlnek, rogynék. 
Mint szellemülnek át a taps viharján. 
Itt nézdegélem őket napról-napra, 
Erényes férfi, egyszerű, komoly, 
Mint tűzoltónak lenni illik éppen, 
S lenézem őket szívből, esküszöm. 
Ezt is, a mátt is, husz éve óta már 
Ál érzelmük, sótlan kis könnyeik 
Hazug haragjuk, álnok édességük, 
Ijjenézem őket mélyen, emberül. — De hall-

nek már közel van a kirobbanása. A tragédia 
egyszerű : Bánátit egy férfi üldö/i. egy asszony 
férje, aki — mint a színész elmondja — meg 
akarja ölni — a felesége miatt. Gyáván vi-
selkedik a nagy színpadi hős, nem tudja, 
hova meneküljön, fühöz-fához kapkod, egyik 
kollégája támogatásáért esedezik és amikor 
a legkisebb zajt hallja, azt hiszi, hogy ül-
dözői nyomában vannak és riadtan menekül 
az öltöző felé. Az öreg tűzoltó, mint a kezdő 
görög drámában a korifáyos, előrejön, meg-
áll a rivalda előtt és gyönyörű jambusokban 
beszél : 
Csodás világ ! E trón, királyi pompa 
Mit hiven őrzök, tűzláng vészitől, 
Egykedvűen róva őr-sétámnak útját I 

a balga színjátszó, ki vészt sikoltva 
rjült rohamban futva, üldve jő 1 

Csodás világ ! Csodás undorító I 
Itt élek e sok színes rongy között. 

1. Péchy Blanka, 2. „Gyerünk a szőrökkel. Báni 
jó rostélyos, fél liternyi siller, egy jó pipa . , . 
Magyar Szinház: „Szinház" 

gatok, közöt-
tük némán 
járva Fel s 
alá, alá s fel 
évről-évre, 
Szivemben 
undor gőze s 
ajkamon 
Megvető, gú-
nyoló és bölcs 
mosoly, De 
hagyjuk ezt 
most. Lárma 
kél amarra, 
Dühödten jő 
az üldöző 
vadász, 
A botrány megvan, szivem ugy örül 
Ne szólj szám. Lássuk, hogy s miként leszen. 

iti ur !" (Kertész Endre, Törzs Jenő) 3, „Egy 
ez minden, mit kívánok." (Körmendy János) 

Angelo fotografia 
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Csupa mélységes filozófiai megállapítás a z 

egyszerűen gondolkodó, becsületes és naiv-
lelkü munkásember szájából, aki bár két év-
tized ó a él a színészek között, a Színház 
levegője mégsem férkőzött közel hozzá, nem 
tudta pillnnatra sem elszédíteni, nem tudott 
belőle szines emóciókat kiváltani, életfelfo-
gását megváltoztatni. 

A férj csakugyan berohan a színpadra ba-
rátja kíséretében, feldúlt lelkiállapotban azzal 
a szándékkal, hogyha nem is revolverrel, de 
tettlegességgel vesz elégtételt. A színpadi al-
kalmazottak nem akarják felbocsátani az öl-
tözőbe, de keresztültöri magát rajtuk. A tűz-
oltó ismét előrejön és elmondja második 
monológját : 

A botrány jól dagad. Mily szép öröm 
Néhány perc még csupán s hitemre 
Érzésem az, hogy pof s rúgás esik, 
Mint illik is. A féltés vak szeszély. 
Mily szép ajándéklátvány ez nekem. 

„Dögvész reád, rut idegen" 
Pártos Jenő 

Magyar Színház : „Szinház" Angelo fotogr. 

„Zsakettnél, ha a hátsó két gomb alá rugók, az esetek 
mindenikében telitalálatra számíthatok" 

Gellért Lajos 
Magyar Szinház : „Szinház" Vasadi felv. 

Ki hü férj és jó családapa vagyok. 
Itt látni, hallani, minő nyomor, 
A féltékenys g és gaz csábítás, 
Óh gyötrelem. Az elégüli szegény. 
Gazda« lehet, sőt tulgazdag. 
De a kincs végfelen annak, aki fél, 
Hogy etvesziti. Nőm oly csúnya s vén. 
Horpadt, strapáit, sőt bandzsal is talán. 
Hogy szivem, mint fészkére tért madár. 
Nyugton pihen, ha rája gondolok. 
Nem fé íem őt. És én meg jó magam, 
A hetykeségen régen tul vagyok. 
Egy jó rostélyos, félliternyi tiller, 
Egy jó pipa, ez minden, amit kívánok. 
A nőt már régóta nem kedvelem, 
Talán azért, most a fanyar öröm, 
Mi elfog láttán mások bubajának. 
Talán nem is s/ép. de nem tag«dom, 
A féltő férjet s féltős csábvadászt 
Örömmel látom egymásnak rohanni, 
Legyünk hát résen, jelszavunk ezúttal 
Kis káröröm és éber figyelem. 
A monológ után csakugyan rohan le a 

színpadról a két színész. A férj utóiérte őket, 
de hogy megmeneküljenek előle, rájuk csuk-
ták az öltöző ajtaját. Bánáti nem talál más 
menekvést, a színpadon felöltözik Lear ru-
hájába, fejére teszi az ősz parókát és a 
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hosszú fehér szakállt 
és amikor a férj ki-
törte az öltöző ajta-
ját és lerohan a szín-
padra, a királyi tró-
nuson előtte ül Lear 
király. A férj nem Lear 
királyt keresi, hanem 
a színészt, annak or-
cát akarja látni, aki 
féleségét el akarja tőle 
venni, az arc azonban 
ábában marad és igy 
a bosszúra induló férj 
béklyókba kötözött kéz-
zel áll a trónus előtt, 
annál is inkább, mert 
hiszen az ő lelkét is, 
miként a színészét, 
Shakespeare tölti be, 
egyetemi tanár, aki ép-
pen Shakespeare kul-
tuszát tanitja. Nem tud-
ja meglátni a szinész 
arcát, azét, aki fele-
ségét megcsókolta. Az 
egyetemi tanár ko-
moly, kultúrájával tart 
szabadelőadást arról a 
helyzetről, amelybe ke-
rült és logikusan cso-
portosítva a tényeket kifejti, hogy a jelen pilla-
natban nem áll módjában tettleges elégtételt 
venni. Minden mondat,amely itt elhangzik,egy-
egy társadalmi p'obléma mélyére világit, egy-
egy sokat vitatott és meg nem oldott kérdést 
boncol fel és egyben Shaw mélységeit túl-
szárnyaló szellemességgel festi a szereplők 
lelkének legeirejtett' bb kis részecskéjét. Az 
igazi ember itt a férj, aki százszorosan emel-
kedettebb szempontból nézi önmagát és a 
vele történő dolgokat, mint a szinész, ki vé-
gül is kénytelen követni a kis vézna egye-
temi professzort az őszinteség utjain és le-
dobva magáról Lear kiráty hermelines palást-
ját, megmutatja Bánátit, a színészt, aki azon-
ban még mindig nem Bánáti, az ember. Ezt 

már csak Molnár Ferenc mutatja meg. Ter-
mészetesen a revolveres dráma és a tettle-
ges inzultus helyett egy csaknem baráti 
kézfogás fejezi be a vitát, amelynek tanul-
ságait ismét a tűzoltó vonja le, ebben a 
monológjában : 

A kis professzort én már-már hülyének 
tekintém, ámde később kijavult. 
Beszédje bár körülményes, de józan 
s a szive tiszta, hogyha jól Ítélem. 
A nő, a kis senki, szót sem érdemel, 
de szinész, az szemtelen fiu. 
S a többi mind, ahogy segitni őt 
itt összeröffent. Oh, mi csúf világ I 
S most újra százezredszer áldom Istent, 
hogy műveletlen földi pór vagyok, 

hogy mind nem értem, 
amit itt szavalnak 

körülöttem husz éve s 
hogy 

rém nem ragadl az 
őrültségből semmi. 

Mit bánom én a költőt 
és a jelmezt, 

mely megbolondít 
annyi izga elmét 

s mely nekik szent, 
nagy és csodálatos 1 

Pfuj, mind ez a sok 
szines zűrzavar, 

kultura, tudat, áltudat 
s többi ! 

Egy jó rostélyos, 
félliternyi siller, 

kis, tiszta konyha, 
csúnya feleség, 

meleg papucs, 
nyugalmas éji álom 

s főképp minél 
kevesebb tüzeset 

Csak ez legyen meg. 
Aztán azt se bánom, 

ha még husz évig kell 
itt köztük jnrnom 

s bölcs mosollyal igy 
meg megsajnálnom 

e balga színművészeket. 

1. „Beeresztik ide ezt az őrül te t és kénytelen vag 
2. Vajda László igazgató, a „S / inház" nndező je . 
Vándory, Gellért.) Magyar Színház: „Színház". 

'ok itt a sz ínpadon öltözködni . . ." (Türzs Jenő, Györgyi Izsó) 
„Takarodjék innen, mert leszakítom a fiilét . . . iMakáry , 

Angelo totogr 
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Törzs Jenő ..Ugy látszik: Marsall méz 
Magyar Színház : „Színház" 

egy hasonlata klasszikus értékű, mint pél-
dául az, amelyet a színpadi könnyről mond 
ebben a jelenetben : 
Burgund : 

Te sirsz mylord? 
Lear : 

Szégyenlenem kell, hogy van annyi 
lelked, 
így megrenditni ifjúságomat. 
Hogy e meleg, s erőszakkal kitört, 
Könnyükre méltó lettél. 
Dögvész reád! 

Ernő : Mit akarnak ezek mindig ezzel 
a dögvészszel? 

Burgund: Szerzőnknek kedvelt szava ez; 
mit sem von le nagyságából. 

Ernő : Lássa, ez aztán már nem hat rám, 
hogy sir. A színész megtanult jól sirni, 
ez az egész. 

Lear: Nem uram, sirni mindenki tud, 
de mi ezzel ugy vagyunk, mint kard-
nyelő a torkával. A sirást addig gya-
koroljuk, mig nem fái, különben bele-
pusztulnánk a színészetbe. Tudja, hol 
a hiba ? Ott, hogy a sirás már akkor 
sem fáj, mikor jól esnék, hogy fájjon. 
Ezért aztán nem tudok megkönnyeb-
bülni, ha privát sirok. 

« JL l l l i a l 

•'Molnár Ferenc szellemének sokszor egy-
egy szó a legreprezentatívabb kifejezője, egy-
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Helen : Pedig igazi könnyeket sir. 
Lear: Igen, asszonyom, de az én siró 

szemem nem forrás, hanem vízvezeték. 
ErnS: Mily véres őszinteség. 
Lear: Bizony az. De az volt a célom, 

hogy komédia nélkül álljak ön előtt. 
Hát most már a könnyeimet is kompro-
mittáltam. 
A komédiának csakugyan vége, a színész-

ről lehullt a lepel, amely lelkét eltakarta, a 
publikum mindent tud, az ügyelő csönget, 
kezdődik Lear király és vége az előjátéknak. 

A második darab címe : Marsall. Marsall 
egy puskának a neve, amelyet a báró őriz 
regi kastélyában. Ez a kedvenc fegyvere és 
ezzel akarja megölni azt a színészt, aki 
színién a feleségét akarja tőle elrabolni. Az 
asszony hódító, gyönyörű, fiatal teremtés, nem 
szereti az urát, csak fél tőle, tiszteli, be-
csüli. A 60 éves egészségét, az akaraterejét, 
parancsoló hangját és mindent, amivel ural-
kodik rajta. Szivével a fiatal szinész felé 

fordul, aki nem átlagember, nem is átlag-
szinész, ven benne valami a középkori lo-
vagból, valami a modern nagyúrból, a ka-
szinóhősből, a trubadurból és őszintén, be-
csületesen szereti az asszonyt, el akarja 
vinni magának. Az asszony talán hajlandó 
is volna vele menni, ha Marsall mindent el 
nem rontana, — vagy ha tetszik i karni, — 
helyre nem hozna. A báró, az Ur, közönsé-
ges orgyilkos módjára, véletlenül elsüti a 
fegyvert. Az emberekben megfagy a vér, a 
szinész mozdulatlanul ül. Senki sem tudja, 
talalte a golyó, vagy sem. A szinész töri 
meg a csendet, azt mondja, a golyó nem 
talált. Hála istennek, — gondolja a publikum, 
— aki együttérez a szimpatikus színésszel, 
— de Molnár Ferenc szinte szadista gyönyö-
rűséggel kínozza meg a nézőközönségét, a bi-
zonytalanságok változatain keresztül, mert 
pár mondat után már megtudjuk, hogy a 
színészt eltalálta a golyó, de néhány pilla-
nat múlva ismét bámulva halljuk, hogy Mar-
sall tévedett, a báró rosszul célzott. Az or-

smm olyan megbízható.. ." 
Báthory Giza, Ujj Kálmán Angelo fotograffa 
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„Minden előlénynek adot t az Isten va lami fegyver t , 
amivel védekezzék . A bika a szarvával , ka tona a k a r d -
jával . . . s zegény sz ínész a komédiá jáva l . " 

Körmendy János, Törzs Jenő 
Magyar Szinház : „Szinház" 

Angelo fo togra f i a 

autójtt elgázol az országúton. Az árok-
ba fordul csúnyán, keservesen. Az 
autó tovább repül, a báróék vissza s e 
néznek Rettenetesen haltam meg, tisz-
telt közönség. Igazán sirni kéne, ha nem 
volna olyan nevetséges. Ne méltóztas-
sanak rám haragudni ezért. Nagyon csá-
bító volt a gondolat. Tessék elképzelni, 
az embert megölik és az ember belelát 
abba, ami halála után történik. Nerrt 
csoda, ha az ilyen igazi színész kísér-
tésbe esik és olyasmit csinál, ami talán 
az illendőség szempontjából nem szép. 
Nem nagy öröm volt látni, hogy a halott-
nak nincs igaza. Ahogy menekül a ha-
lottól valaki a pozitív életbe, a tovább-
élésbe. Ahogy az életnek van igaza, 
csak az élőknek, az erősnek, a kemény-
nek van pártja, tanuja, mindene. Nem 
öröm ezt meglátni, de mondom, olyan 
kíváncsi ember vagyok, hogy már ma-
gam is restellem. Ha megbocsátanak, 
méltóztassanak helyet foglalni és be-
széljünk másról. 

Igy folytatódik ez, ideg- és értelemizga'ó 
jeleneteken kesztül, amig végre megtudjuk, 
hogy valóban megsebesült Litvay. Az öreg, 
kedves doktornak elárulja a titkát, de azt 
akarja, hogy soha senki meg ne tudja, ne-

„Most már j á t szan i aka rok , még az é le temmel is." 

Törzs Jenő, Báthory Giza 
Magyar Szinház : „Szinház" 

Angelo fotografia 

vost is elhívják és az orvosnak is azt mondja 
a színész, hogy semmi szükség rája, addig, 
— amig mások is hallják. Amikor Litvay 
bátor és egyenes szavakkal vádolja meg a 
bárót, hogy az életét akarja elvenni, a fele-
ség, aki az előbb még hajlandó volt arra. 
hogy megszökjék vele, asszonyi hűséggel 
kel ura védelmére, holott tudja, — mert hi-
szen férje bejelentette neki, — hogy a vélet-
len baleset szándékos emberölés kísérlete 
volt. Itt is egy mesteri jelenet világit a lelkek 
mélyébe. Ez : 

Báró: Ön gúnyt űzött belőlem? 
Litvay : Valóban ugy van báró ur! De 

nem az ön bosszantására vagy a magam 
mulatságára történt. Nem, a játék komoly 
volt. Én szeretem az ön feleségét és ön 
belém akart lőni, báró ur ! 

Báró : De most mér aztán. 
Litvay: Nanana! Belém akart lőni de 

nem talált el. Eddig komoly a dolog! 
Aztán jött a komédia. Én kíváncsi em-
ber vagyok, hányadszor mondjam már, 
szerettem volna látni, mi történt volna, 
ha Marsall ezultal nem veszti el a csa-
tát. Az ember kíváncsi a saját temeté-
sére. Én végignéztem most és okultam 
belőle. Nagyon csúnya temetésem volt, 
olyan csúnyán haltam meg, olyan elha-
gyatottan, mint egy kutya, amit a báróék 
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hogy nevethessenek rajta, nehogy győzedel-
meskedjenek felette. Színész volt, meg akarta 
játszani a históriát, amint monöja, — végig 
akarta nézni a saját temetését, végignézte 
és — nagyon csúnya volt. 

A harmadik darab : az Ibolya, a legmu-
latságosabb. Egy pesti 
színigazgató irodájá-
ban jelentkeznek felvé-
telre a színésznők és 
színésznőjelöltek ; a 
színház kóristanőket 
keres. Sorba jönnek a 
kis „ nők, akik vala-
mennyien az igazgató 
kegyeit akarják meg-
nyerni, az első szóra 
felkínálják magukat 
szemtelenül és szemér-
metlenül. Az igazgató 
szintén szinusz mber, 
de unja és utálja eze-
ket a nőket akiknek 
semmi közük a komoly 
színészethez, soha nem 
is lesznek színészek, 
csak komprommitálják ; 
elcsúfítják a színpadot. 
Ezek között jön 
az igazgatóhoz 
egy kis fiatal te-
remtés, akiről azt 
hinné az ember, 
hogy most került 
ki a kereskedel-
mi iskolából vagy 
-az édesanyja 
szoknyája mel-

. lől és kisül, hogy 
már elvált 'asz-
szony, több sze-
relem után, több 
csalódás után az 
élet sok sok ta-
pasztalásával a 
szivében.Az Ibo-
lya csak a mo-
dorában, csak a 
közvetlenségé-
ben Ibolya, a 
lelke talán nem 
is tudja, meny-
nyire távol áll 
attól a szótól, 
amellyel a me-
zők szerény vi-
rágát tisztelik. 
Nem romlott, s 
nem öntudatosan 
bestia, de ez is 

nő, és akármilyen jelentéktelen is, mégis 
. csak az a vágya, mint a többinek, csak ép-

pen, hogy nem akar nagy színésznő lenni, 
nem akar sikereket, diadalokat, csendes, nyu-

: godt kis é'etet akar, annyi gázsit, amennyi-

ből megélhessen és maga mellett egy férfit. 
Nem kell a férfinek szépnek, gazdagnak 
lenni, mindegy, hogy kicsoda, de az kell, 
hogy szeresse. Ez szép. kedves, nemes volna, 
ha Molnár Ferenc ezeket a tulajdonságokat 
nem keverné össze azokkal, amelyek az 

Ibolyából bizony leg-
feljebb, ha vadrózsát 
csinálnak. Bizony, ala-
posan becsapja a szer-
ző Ibolyácskát, félreve-
zeti, tréfát üz vele, nem 
csoda, ha negy tapasz-
talonságban eltéveszti 

1. Nem véletlenül cselekszem: éreznie kell az erőmet, 
re t tenetes erőmet élet és halál fölött ! . . . 

Ujj Kálmán, Báthory Giza 
2 „Marsall nemcs ík a legjobb fegwer , hanem a legjobb 

barát. Marsall nem szeszélyes. Marsall nem perfid. MarsaN 
pontos, mint egy mérnök és megbízható, mint a halíl... 

Törzs Jenő, Ujj Kálmán 
Magyar S z í n h á z : „Színház" Angelo fotografia 

az utat vágyai felé. 
Azért a szerencse mellé 
szegődik, mindazzal, 
amit elmondott magá-
ról, megnyeri az igaz-
gató szimpátiáját, le is 
szerződteti. 

De Ibolyácska, az ál-
lami magyar árva gyer-
mek, a vidéki kis kó-
ristalány mégsem bol-
dog : „beleesett újra a 
direktorba. Pedig ő szi-
vesebben venné, ha va-
lami csunyaszép em-

ber rajonggyana 
érte..." 

Ennek a da-
rabnak egyik leg-
bájosabb jelene-
tét itt közöljük : 

Szerző : És 
ha szabad kér-
deznem, mi 
volt maga, mi-
előtt színpadra 
lépett ? 

Ilonka : Ál-
lami magyar 

árvagyermek 
voltam. 

Szerző : Ár-
vaházban ? 

Ilonka : Ott, 
kérem I 

Szerző : És 
hogy került on-
nan a színház-
hoz? 

Ilonka : Hét 
szemben volt 
kérem az ár-

vaházzal a színház s mindi*?, mikor 
valami látványos darabban angyalok 
szerepeltek, átküldték ang\ álért az árva-
házba! Engem vittek mindig, mert sza-
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moru kis arcom van és elég szem-
telen vagyok. Ott a színpadon az-
tán megszeretett a sugó, mert mindig ott 
a lyuk előtt, énekeltünk. És egyszer az 
ének után fölsugta, hogy legyek a fele-
sége, de én intettem a szárnyammal, 
hogy nem. Akkor felsugta, hát jó, ha nem 
akarok a felesége lenni, legyek a leánya, 
ő szívesen adoptál engem gyermekének. 
Akkor leintettem a lyukba, hogy jó, erről 
lehet beszélni. Megszántam, hogy ilyen 
árva szegény öreg ember és ilyen sötét 
lyukban van a hivatala. Aztán mindjárt 
adoptált, ő t hitták Sobrinak, kézit csó-
kolom. 

* 

A három darab előadása örök büszkesége 
nemcsak a Magyar Színháznak, hanem a 
magyar színészeknek is. Törzs Jenőről külön 
tanulmányt, verset, értekezést, novellát és 
minden Írásművet kellene írni, hogy kellő-
képpen méltányolják, megrajzolják az ő mű-
vészetét, amely túlzás nélkül felülmulta min-
den színészi lehetőség határát. Szinte nem 
is szinész már, valami ennél is sokkal több, 
Általa és benne teljesedik be az a hit. hogy 
a színészet alkotó művészetté válhat a szín-
padi zseninek azon a magaslatán, ahol Törzs 
Jenő áll. Nem lehet részletezni azt, amit c«i-

Ujj Kálmán 
Magyar Szinház : „Szinház" 

Angelo fotografia 

nált, csak meghatottan, boldogan és büszkén 
tisztelettel m-ghajolni a zsenialitása előtt. 
Bár mind a három darab gerince Törzs Jenő 
szerepe, a többiek is nagy munkát végeztek. 
Igy elsősorban Gellért Lajos, akiről mindenki 
régen tudta, hogy legjobb jellemszinészeink 
egyike. A férjet játszotta az első darabban, 
döbbenetes közvetlenséggel, a naturalizmus-
nak mindig tökéletesen érvényesülő hűséges 
színeivel. Ujj Kálmán a báró szerepének 
szoborszerű megrajzolásával érdemelte ki az 
elismerés őszinte szavait. Kitűnő szinész, ez-
zel az alakításával a legkitűnőbbek közé ju-
tott. Báthory Giza drámai erővel festette 
meg a bárónő alakját, Péchy Blanka az 
első darab feleség-szerepében volt igen ked-
vés. Párfos Jenő egy karrikaturizált alak-
ban aratott nagy sikert. Szeretettel kell üd-
vözölni a kis Gaál Franciskát, aki Ibolyát 
játszotta. Igen-igen biztató Ígéret, hogy érté-
kes színészt nyer benne a szinház. A ren-
dezés olyan nivós, olyan stílusos, szép, han-
gulatos, mint a darabok és az előadás. Vajda 
Lászlónak finom, tehetséges munkája. Vajda 
László rendezte a Magyar Színházban a 
„Farkas"-t is s most a legújabb Molnár-da-
rab sikere fűződik a nevéhez Nem igen 
szükséges a jóslás, de akik szeretnek jósolni, 
azt mondják, hogy magyar színpadon drámát 
még nem játszottak annyiszor, mint ahány-
szor a Színház fog menni. 

Báthory Giza 
Magyar Szinház „Szinház" 

Ángelo fotografia 



Nagy bajban 
vagyoK Kérem 

Irta: SZENES BÉLA 
Még soha ilyen ba jban .nem voltam. Teg-

nap'találkoztam Veled, kedves Szerkesztőm 
és megígértem Neked, hogy írok a Sz. É.-be 
egy .szerző a darabjáról"-t, vidámat, ked-
veset. ötleteset. Ismertetni fogom kedves ol-
vasóinkkal a Belvárosi Színházban szinre-
kerülő' háromfelvonásos hogyishivjákomnak 
az izéjét, lehetőleg minél izésebben. Miért 
ne ismertessem, hiszen ma csak hajnal 
hattól késő estig izéltünk a színházban a 
lehető legizésebben, ugy hogy este már va-
lamennyien halálosan izék voltunk, képzel-
heted Szerkesztőm, mely örömmel izélem én 
most a Színházi Éle* számára ezt a mitis-
mondjakot. 

Szóval, én megígértem Neked egy részletes 
izét erről „A gazdag lány" cimü izémről és 
in most az izémet meg is tartanám, ha nem 
volna egy nagy izé és ez az, hogy velem 
valami rettenetes, valami egészen szokatlan 
történt, valami olyan, hogy restelem beval-
lani — és ez az, amiért ugy meg vagyok 
izélődve-

.Állami magyar árva gyermek voltam" 
Gaál Franciska 

Magyar Szinház : „Szinház" Angelo fotogr. 

„Ma este já tsszania kellett volna... Cyranot.. . a l egkedvesebb szerepét. . . 

Törzs Jenő, Báthory Giza 
Magyar Szinház : „Szinház" 

Angelo tofografia 

Az történt ugyanis, hogy 
én ebben a rettenetes izé-
ben egészen elfelejtettem, 
hogy mik is vannak abban 
az én szinrekerülő izém-
ben. Ahogy mondani szok-
ták, .halvány izém sincs 
már róla". Szerkesztőm és 
barátom vagy, nem afek-
tálok. Veled szemben, 
őszintén beszélek. 

Itt ülök most budai csen-
des izémben, Íróasztalom 
izéje idevilágít a fehér 
izére, melyen a toll gyor-
san végigizél. És most 
gondolkodom, majd szét-
megy a fejem, de nem 
jut eszembe, miféle izék 
vannak az izémben, ez az, 
ami velem történik : bará-
tom, én elfelejtettem a da-
rabomat, nem emlékszem 
rá, kiizélődött a fejemből. 
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.Előjáték Lear királyhoz" 
Körmendy János 

Magyar Szinház : .Sz inház" Papp felv. 

Az egész olyan, 
mint egy izé. 
Te talán el se 
izéled nekem, 
pedig igy van, 
szavamra. 

Töröm a fe-
jem. hogy össze 
szedjek valamit 
lapunk számára. 
Emlékszem, a 
nyáron irlam egy 
izét, azt is tu-
dom,hogy emiatt 
az izé miatt négy 
hete minden nap 
reggeltől késő 
délutánig benn 
ülök a Belvá-
rosi Színházban. 
Arra is emlék-
szem, hogy a 
sötét nézőtéren 
ott szokott ülni Bárdos Artúr dr. és minden-
féle izéket izél a színpad felé. 

Azt is tudom bizonyosan, hogy Simonyi 
Mária ragyogóan tehetséges, szép és ele-

M agyai 

„Ugy ülnek itt az előszobában, 
mint madarak az ágon : reménykedve 

Szinház : „Szinház" 

gáns, igen, erie 
határozottan em-
lékszem. Azt is 
tudom, hogy 
Forrai Rózsinak 
ma százszor is 
mondtam: nagy-
ságos asszo-
nyom, hálásan 
köszönöm, hogy 
igy segítségemre 
jött, — igen, erre 
is emtékszem. 
Petheő Attila, ez 
a nagyszerű 
Petheő Attila, 
meg Bérczy E., 
— igen, azt tu-
dom, nekik va-
lamiért nag>-
nagy hálával ter-
tozom. De hogy 
mi az az izé, 

arról e pillanatban fogalmam sincs. 
Igen : Forrai, Simonyi, Petheő, Bérczy, ők 

mind ragyogóan izélnek az izémben és a 
többiek is : Vaszary Piroska, Nagy Margit. 

Angelo fotogr. 



Wirth Sári, Hahnel Aranka, a kis Fazekas 
és Csendőr Etus, a kedves P. Tárnoky Giza. 
az öreg Zsül bácsi és Somlár és a fiatal 
gárda : Gárdonyi, Fekete. Abel, Zombori. És 
határozottan emlékszem arra, hogy izém 
érdekében még egy sereg ember buzgólko-
dott, Lőbl úrtól, a fővilágositótói kezdve, (aki 
tiszteletemre nyolc uj 
csillagot szerelt be az 1 

égboltba) Radnóti sugó ] ' 
úrig. ki arról nevezetes, 
hogy mér több mint 
kilencvenszer elolvasta 
.A buta ember" cimü 
darabomat és ennek 
dacára még ép egész-
ségnek örvend. 

És még egy sereg 
hölgyet és urat tudnék 
felsorolni, kiknek örö-
kös izével tartozom, 
mert e fáradt félórában 
ki kell jelentenem, 
ha a holnapi főpró-
bán, vagy holnapután a 
bemutatón valami ret-
tenetes izé lesz, az 

csak az én izém, mert ők iga7án megtettek 
mindent, amit csak tehettek. 

Engedd meg, h így ezt lapodlan is leszö-
gezzem és bocsásd meg, hogy izémről nem 
irtam, de igazán nem jut róla eszembe 
semmi. 

Ez is csak velem történhet ineg, elfelejtet-
tem a saját darabomt t 
Ha nem én volnék 
en, hanem valaki más 
volna én, milyen vi-
demat tudnék irni ró-
lam. 

A világ egy nagy 
szinhéz, melyben a 
gazdagok páholyt, kar-
széket kepnek, a kö-
zépsorsuaknakzáitszék 
vagy földszint jut, a 
szegény ember pedig 
kénytelen a keskeny 
meredek lépcsőn fel-
kapeszkcdni a kar-
zatra. 

Porzsolt Kálmán 

1, Gaál Franciska. 2, »Te csúnya szép ember rajonggyál értem egy kicsit" (Törzs Jenő, 
Gaál Franciska). 3. „Istenem ! olyan rossz sejtelmeim vannak" (Gaál Franciska, Z. Molnár), 

Angelo fotogr. 
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Márkus kisasszony : Nem olyan maga édes direkter, 
ur, mint aki fából van. 

Törzs Jenő, Oláh Böske 
Magyar Színház: ,,Szinház" Angelo fotogr 

Schnitzler legmaróbb vígjátékában sem talá-
lunk többet ennél. 

A színészek? William Saversham ragyogó, 
ö rendáfete az Ezüst rókát. Ezért neki kell 
adományoznunk a színházi nagykertsztet és 
mind a két orcáját megveregethetjük. Csak 
egy Saversham képes arra, hogy egy nagy 
darabból magának választja ki a legrosszabb 
szerepet, másnak engedi át a tejfölt, amig ő 
beéri savóval is. Igazi művész ritkán szerep-
hiéna és a szerephiénákból ritkán lesz igazi 
művész. 

Lawrence Grossmithnak jutott a türelmes 
iró kedves, vidám szerepe, az íróé, aki tud 
szeretni egy jéghegyet és tud szeretni egy 
tűzhányót is, egyformán mind a keltőt. 

Cooper kisasszony negédeskedik. A sze-
repe sokszor meg i? kívánja ezt. Neki olyan 
modora van, amely jogpsulttá tesz nagyon 
sok játékbeli külőneséget is és a hangja bi-
zonyára édes muzsika lenne a szerző, Her-
czeg Ferenc, fülének Osborne kisasszony fel-
üdített bennünket a ravasz csirke szerepében. 
A bonyodalom szálai körülötte bogozódnak és 
ő megérteti velünk a naiv hidrát, aki belopja 
magát és betör egy flegmatikus iró életébe. 
Keith férfiasan, hatásos megjelenésével ellen-
súlyozta a szerepe parányiságát. 

Ez a darab olyan jó és olyan jól adják, 
hogy a szokásos guny eloldalog mellőle. Ha 
egy darab c<upa jókedv és sikerülten hatá-
sos, nincs helye vele szemben a közhelyek-
től hemzsegő, boncoló kritikának. A magyar 
iró e müvében megtaláljuk az előbb emiitett 
jó tulajdonságokat. És mindezek után nem 
mondtunk ezzel meg mindent ?" 

Herczeg Ferenc sikere — 
Newyorkban 3 

Most mutatták be Newyorkban Her-
czeg Ferenc „Kék róka" cimü da-
rabját, mely a Vigszin házban emlé-
kezetes sikert aratott. Cosmo Hamil-
ton, a „Botrány" szerzője, fordította 
angolra Herczeg ragyogó művét 
„Ezüst róka" cimmel. A newyorki 
„Variety" a következőkben számol 

be a Herczeg-darab sikeréről: 
„Newyorkban Clyde Fitch, a hires vigjá-

tékiró halála óta nem adtak ilyen pom-
pás vígjátékot• Cosmo Hamilton, a „Botrány" 
szerzője ültette át Herczeg Ferenc eredeti 
müvéből. Hamillont nem kell külön bemu-
tatnunk, de az Ezüst róka annyival különb 
mindannál, ami eddig az ő neve alatt ke-
rült színre, hogy az a nivós, irodalmi munka, 
amit eddig piacra dobott, beérhetné az Ezüst 
róka féldicsőségével is. Ez gvöngye az ötletes-
ségnek, a gúnynak, az emberábrázolásnak ; 
szkeptikus, majdnem cinikus, de igaz és 
tiszta marad, hellyel-közei pedig egyenesen 
bájos bohózat válik belőle. Az élet is bohó-
zattá lesz olykor — és boldog az az élet, 
amety bájos bohózat. 

A^meséje ? Rajz a férfi és a nő viszonyé- > 
ról, a nő és a férfi viszonyáról, a férfi és a 
férfi viszonyáról. Shakespeare legszebb drá-
májában, Goethe legkegyetlenebb tragédiá-
jában, Wagner leghatalmasabb operájában, 

Rakolnokl kisasszony: „Nagyon kövér a barátom . . . 
már tanárnál is volt, . . . De gyerik arca yán . . ." 

Törzs, Z. Molnár. Zöldhelyi Anna 
Magyar Sz inház : „Szinház" E Angelo otogr. 
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A .Sz ínház i Élet" törvényszékének e heti 
vádlottja Törzs Jenő. Azzal van vádolva, 
hogy a Magyar Színház újdonságában, a 
„Színház"-ban, egymaga három prima-
donnaszerepet játszik és még hozzá 
mindhármat nagy sikerrel. A törvényszék 
bevonul és a vádlott kihallgatása meg-

kezdődik : 
Mi a vezeték- és keresztneve ? Törzs 

Jen6. 
Hol született ? Budapesten. 
Mi a foglalkozása ? Színész. 
Családi állapota ? Nős. 
Felesége neve : Forrai Rózsi. 
Gyermekei neve ? Miklós, László, Éva. 
Ki fedezte fel ? Még senki. 
Mi volt az első szerepe ? Nórában Rank 

orvos. 

Melyik a legkedvesebb szerepe ? Amelyi-
ket már rég elfelejtettem. 

Mit szeretne eljátszani ? Semmit. 
Hol ? Sehol. 
Szereti a kritikát ? Nem. 
És a kritikusokat? Még kevésbé. 
Van valami kabalája? Van. 
MVyen szint [szeret a legjobban? A tej-

szint. 
És milyen virágot ? Az orgonát. 
Milyen cigarettát ? Az egyiptomit. 
Mi a kedvenc étele ? Kritikus sülve, 

szaftban. 
És mi a ki dvenc itala ? A tea. 
Mi a jelszava ? Gyerünk, gyerünk ! 
Mi az ambíciója? Hogy ne intézzenek 

hozzám körkérdéseket . 
Van valami szenvedélye ? Aludni. 
Vannak erényei ? Nincsenek. 
És hibái? Nincsenek-
Ha haragszik, mit csinál ? Dühös vagyok. 
Ki a kedvenc költője ? A fiam. 
írója ? Dosztojevszkij. 
Muzsikusa ? Csajkovszky. 
Festője ? Rembrandt. 
Szobrásza ? Michel .Angelo. 

Melyik a ' kedvenc [nótája ? Lánc, lánc, 
eszterlánc. 

Ki a kedvenc színésze ? Forrai Rózsi. 
Kap-e sok szerelmeslevelet? Ki nem kap? 
Szokat azokra vállaszolni ? Ki válaszol ? 
Szeret színházba járni ? Ki szeret ? 
És moziba ? Oda se. 
Szokott mozizni ? Már leszoktam. 
Kit szeret ? Magamat. 
Kire haragszik ? A kíváncsi {emberekre. 
Mi a kedvenc srortja ? A vivás. 
Ha megnyerné a főnyereményt, mit csi-

nálna ? Előfizetnék a Szinházi Életre, 
ír ja alá a jegyzőkönyvet : 

„Ha kissé közelebb hajoltam Őnagysága füléhez, mint 
illett volna, ezért bocsánatot kérek . . .* 

Péchy Blanka, Törzs Jenő 
Magyar Színház : „Szinház" 

Angelo t o f o g r a f i a 
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Sóhivatal 
(Képzelt riport) 

Iría: Karinlhy Frigyes 

— Szerkesztő ur, valami t é m á t . . . 
— Nem lehet, ami volt, már ki-

adtam. 
— Hát miről ir jak? 
— Találjon ki valamit. Ha pedig 

nem talál ki semmit, ne irjon. 
— De már két hete nem "jött tő-

lem riport. Küldjön valahová ri-
portra. 

— Nem lehet. 
— De ez igy nem megy, szer-

kesztő ur, tönkremegyek, — senki 
sem akar meghallgatni. 

— Menjen a sóhivatalba. 
* 

Sóhivatal ? Hm. 
Igaza van neki. Elmegyek a sóhiva-

talba. 
Annyit beszélnek róla, annyit em-

Zöldhelyi Anna 
(Rakolnoki kisasszony) 

Magyar Színház: .Színház" 
Angelo fotografia 

.Következő szám : Sobri Ilonka" 
Körmendy János, Gaál Franciska 

Magyar. Színház : .Színház" 
Angelo fotografis 

legetik, annyian küldik egymást oda 
az emberek, — ejnye, meg kellene 
egyszer nézni, micsoda ördöngös egy 
hely lehet az — a világ legelfoglal-
tabb, legsokoldalúbb intézménye, 
csodálatos üzem, óriási apparátussal, 
ezer gonddal és b a j j a l . . . 

Milyen lehet, hol lehet, merre fek-
szik ? Micsoda járművön jutnak el 
odáig ? 

Mert sokan indulnak el oda, de 
vissza nem tért még onnan senki. 
Ha semmi nem segit, ha nem inté-
zik el sehol ügyes-bajos dolgodat, 
ha nem tudnak, nem akarnak, nem 
érnek rá meghallgatni, odaküldenek 
és te elindulsz. De ugylátszik, nem 
térsz vissza soha, — még nem be-
széltem senkivel, aki járt a sóhiva-
talban, nem találkoztam ragyogó te-
kintetű koldussal, boldoa nyomorék-
kal, aki lihegve, kipirulva újságolta 
volna, hogy éppen most jön a só-
hivatalból, ahol végre, végre meg-
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.Milyen pechem v a n . . . » 

Törzs Jenő, Gaál Franciska, Z. Molnár 
Magyar S z í n h á z „ S z í n h á z " Angelo fotográfia 

hallgatták az ő dolgát, meghallgatták 
és elintézték és most minden jó és 
szép lesz végre ezen a rettenetesen 
igazságtalan világon. 

De a sóhivatalban hinni kell mégis, 
— hinni kell benne, mert viszont 

nem találkoztam olyannal se, aki 
lelógó orral és savanyúan jelentke-
zett volna, közölni egy lemondó kéz-
legyintés kíséretében, hogy volt a 
sóhivatalban, de . . . akárcsak a b b a n 
a minisztériumban járt volna, ahová 
az ügye tartozik. 

Nem, a sóhivatalba nem 
járnak h iába a boldogta-
lanok, ha nem is tértek 
még vissza onnan, ez nem 
azt jelenti, hogy elutasí-
tották őket. Csak talán va-
lamivel tovább kell ott 
várni, mint ahogy itt hisz-
szük, de bizonyos, hogy 
é rdemes várni, ha ily so-
káig nem unták meg azok, 
akik oly régóta várnak 
már. 

Ne vegyétek el hitünket 
az egyetlen, üdvözítő sóhi-
vatalban. Idekint rossz az 
élet és keserű — megnem-
értés, hideg közöny, rut 
versengés, taszigálás, — 
de ott, ott minden jóra 

fordul, higyjétek el — hi-
vők, testvéreim, gyerünk a 
sóhivatalba ! 

Gyerünk a sóhivatalba 
és ad juk elő bánatunkat . 
Milyen lehet, ó én sóhi-
vatali főigazgatóm I Milyen-
nek képzelem ? 

Óriási telepet látok ma-
gam előtt : hatalmas, tor-
nyos központi épület kö-
rül az irodák, szabályos 
uccákkal, közökkel elvá-
lasztva. Az uccákon kar-
csú rudak tartják a jelző-
táblákat, amik útbaigazít-
ják a tolongó feleket. 
Itt a reménytelen sze-
relmeseket vezetik fel 
egy széles lépcsőn a meg-

felelő referens elé, aki csak ezzel 
foglalkozik, reggel és este egyaránt, 
— ott a lakáskérvényezőket, akik 
szeretnék este valahol lehajtani a fe-
jüket. Külön i rodája és külön refe-
rense van azoknak, akik magukat 
szépeknek, jóknak, tehetségeseknek 
hiszik és ezt sehol el nem ismerték 
eddig róluk, —igen, külön irodája van 
a rossz embereknek, akiket min-
denki gyűlöl, senki nem hallgat meg, 
senki nem akar ja megérteni, hogy 

— Thuz kisasszony : Kérem, én nyáron is tisztességes vagyok. 
— Igazgató : Az nem érdekel, nyáron szünet van.* 

Z. Molnár, Törzs, Jankovich 
Magyar Színház : „Színház" Angelo fotografia 



miért kell rosszaknak lenniök. Ké-
nyelmes várószobák fogadják a le-
maradtakat, a feltalálókat, felfede-
zőket, akik évtizedek óta kilincsel-
nek és koptatják lábukat, csak any-
nyit könyörögve, hogy bemutathas-
sák a találmányt, elmondhassák a 
felfedezést, mely hivatva van lepi-
pálni Edisont és N a n s e n t . . . Tágas 
helyiség vár azokra, akiknek téve-
désből rosszul intézték el az életét 
valamelyik hivatalban, akiket egy 
névhasonlóság miatt elitéltek, — pál-
mafákkal díszített váróterem a drá-
mai színészre, aki komikus szerepe-
ket játszik és nagyszerű csarnok 
azokra, akik egy perccel később szok-
tak érkezni mindenüvé. És még a 
világmegváltók számára is van egy 
kis mellékhelyiség valahol ebben az 
óriási üzemben. 

Sóhivatal ! . . . Mennyország ! el aka-
rok m e n n i . . . elmegyek és megné-
zem egyszer. . . 

Majd egyszer, — de még előbb 
felmegyek a szerkesztőségbe és elő-
leget kérek, mert reggel azt mondta 
a feleségem, hogy vegyek és hoz-

,Főpróba előtt' 

Szirmai Albert, Szirmai Imre, Molnár Ferenc, 
Mester Sándor a Magyar Szinház előtt 

Papp felvétele 

Idegenforgalom 
Nem tudom mi lebet az oka, 
Hogy oly nagy Pesten 
Hz idegenforgalom foka ? 
Fckép sűrűn (önnek 
Nászutazó párok, 
Kik az operettekbe sztárok. 
H Hollandi menyecske 
H Királyba szállt meg. 
S hogy megf igyelésem jobban h a s s o n 
Jelentem, bogy a Városiba 
Novemberben megérkezik 
H Hamburgi menyasszony . 

„Premier után" 

Molnár Ferenc és Beöthy László 
a Magyar Színház társalgójában 

Vasadi felvétele 

zak haza egy kiló sót, ha ebédelni aka-
rok, mert kifogyott a spájzból és ő 
nem tud szerezni sehol. 

Csak ez t . . . csak ezt elintézem 
m é g . . . 

Szerkesztő ur, sóra kellene előleg... 
Menjen a sóhivatalba ! 



Bataille elérkezett életének ötvenedik évé-
hez és igy a liréhoz is. A budapesti közön-
ség emlékezetében még bizonyára élénken 
élnek a régi híres Bataille-darabok, amelyek 
közül a „Szerelem gyermeke" és a „Balga 
szűz" a háború előtti színpadi estéink leg-
forróbb sikerei közé tarteznak. A Renaissance 
Szinhdz-ban most bemutatott „Gyengédség" 
cimü színmüve talán a legértékesebb, amit 

Góth Sándor, Gárdos Kornélia, G. Kertész Ella, Zátony Kálmán 
R e n a i s s a n c e : „ G y e n g é d s é g " Ançelo fotografia 

Zátony r u h á j a : Widder-kreáció 

tele láttunk. Csupa forró líra, lihegő é'et, 
megindító helyzet, olvatag őszinteség, lázas 
cselekmény az a darab, amelyben az ötven-
éves Henry Bataille minden kétségen felül 
önmagét adja és mi is érezzük a fősze-
replője mondanivalóin, hogy a franciák ez 
érdekes drámairója ezúttal kinyitja a ruháját, 
feltépi az ingét, hogy belelássunk és megis-
merjük őt, akit eddigi színmüveiben a stilus 
sziporkázó rakétájától nem láthattunk, Bataille 
a „Gyöngédség"-ben búslakodik ugyan a 
megöregedett drámaíró szomorú sorján, de 
megállapíthatjuk, hogy uj színmüvét a fiatal 
Bataille is minden szégyenkezés nélkül szig-
nálhatná. 

Az első felvonásban Barnac (Góth Sándor) a 
hires drámaíró lakásén vagyunk. Nagy fehér te-
rem, falépcsővel, amely a karzat könyvtárához 
vezet. Remekmívű Íróasztal, finom bútorok, sok-
sok párna, virág, ízléssel odadobott élénk-
szinü brokátok jelzik egy nem mindennapi 
francia drámaíró otthonét. Barnacnál éppen 
látogató van. De Cabriac püspök, (Réthey 
Lajos) aki az akadémiai tagságra pályázik 

és látogatásénak mind-
össze az a célja, hogy a 
nagy író reá szavazzon az 
akadémiai választásokon. 

— Foglaljon helyet emi-
nenciád, ezen, a nem ép-
pen akadémikusoknak való 
pamlagon. 

De Cabriac püspök ké-
nyelmetlenül érzi magát 
a különös környezetben 
és boldogan, szívesen tá-
vozik, amikor a drámaíró 
megígéri, hogy reá adja 
szavazatát. A komoly pap 
látogatása után vidámság, 
kacaj, parfómillat költöz-
ködik az iró lakásába. 
Megérkezik Delliére Mar-
guerite, a hires színésznő, 
(G. Kertész Ella), aki már 

T 3 2 7 i i T r r r T Z 7 i rrTTCTT 



évek óta együtt él az íróval. Komoly, mély 
szerelem van közöttük és ebben az író har-
minc évvel magasabb életkora sem akadály 
közöttük. Marguerite-tel van a Miss, (Kürthy 
Teréz) aki Barnacnak távoli rokona és je-
lenleg olyan barátnő-társalkodónőféle állást 
tőit be a szép színésznő mellett. 

Barnac a szeretet minden jelével halmozza 
el kedvesét, aki óráról-órára beszéli el, hogy 
mit tett, hol járt egész nap. Az asszony át-
öltözködik otthonkájába és amikor megjön-
nek Jaques (Schweder Margit) és Colette 
(Lázár Gida), — Marguerite apró gyermekei, 
akik a színésznő első házasságából szár-
maznak, — vidám kacagás üti fel a ház 
csendjét : 

— Hogy vagy „cupi ?" — kérdezik Bár-
ói a gyerekek, ő pedig minden akadé-
ist megcsúfoló vidámsággal játszik ve-

„Gyülöllek !" 

Góth Sándor, G Kertész Ella 
Renaissance : „Gyengédség". 

Angelo fotográfiája 

„Szeretlek!" 

Góth Sándor, G, Kertész Ella 
Renaissance : „Gyengédség" 

Anegelo fotográfiája 

lük. Marguerite amatőr fotográfus és erőnek-
erejével kényszeríti az irót, hogy akadémikus 
süvegével álljon masinája elé. '.Barnac nem 
bir ellentállni a kérésnek, de amikor expo-
nálásra kerül a sor, hirtelen megfordul és 
igy ilyen és hasonló tréfák között telik-mulik 
az idő. 

Ekkor megérkeznek az iró barátai. Ezek 
Géniat (Bánóczy Dezső) és Legardier, (Vár-
nai Jenő) akik nem jó szemmel nézik, hogy 
Barnac a harminc évvel fiatalabb színésznő 
parfcmjétől kábultan jár közöttük. Nem riad-
nak vissza semmiféle eszköztől, hogy barát-
jukat szakításra bírják. Géniat elárulja, hogy 
Marguerite megcsalja őt és érdemtelen a 
szerelmére : 

— De kivel, ember? — tör elő a kétség-
beesés Barnacból. 

Géniat nem akarja ezt elárulni> de hosz-
szas könyörgés után leirja a vetélytárs kezdő-
betűit. Barnac, mint lázbeteg bámul a titok-
zatos két betűre. 

, — D. G. — ismétli sokszor magéban. — 
Ki ez ? Hol az ismerőseim névjegyzéke ? 

Barnac felbérli gépirónőjét, (Gárdos Kor-
nélia) hogy másnap délután a karzat füg-
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gönye mögé búj-
va jegyezze le 
mindazokat 
beszélgetéseket, 
amelyeket halla-
ni fog. A gépiró-

kell fogadni a 
vendégeket. 

— Szoborlelep-
lezésen kell be-
zédet monda-

nom, — hazudik 

Barnac. 
- É, 

no rögtön 
sejti, hogy 

miről van szó 
es egy szem-
pillantása jel-
zi beleegye-
zését. Az iró 
kelepcét állit 

szerelme-
sének és más-
nap délután-
ra mindazo-
kat lakására 
rendeli, akik-
re gyanak-
szik. Mikor 

pedig ezt el-

egesz nap 
nem látlak? 
— siránkozik 
a szép Mar-
guerite. 

Barnac né-
hány pilla-
natra belenéz 
az asszony 
szemébe és 
a tiszta tekin-
tet megza-
varja. Nem 

hisz már a 
vádaskodó-

nak, de mos 

intéz'e bejelenti 
Margueritenek, 
hogy másnap 

délután nem le-
het itthon és igy 
az asszonynak 

megakargyőződ-
ni az igazrságról. 
És feldúlva, két-
ségbeesetten in-
dul a szoborle-
leplezésre. 

G. Kertész Ella és a négy szerelmes: Zátony Kálmán, Pethes Sándor, Varsa Gyula, Pataky F. 
Renaissance : „Gyengédség" , Angelo fotografia 
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1. G. Kertész Ella, Varsa Gyula, 2. Várnay Jenő, Góth Sándor, Bánóczy Dezső dr., 
3. Pataky Ferenc, G. Kertész Ella Pataky Ferenc zsakettje a Ludwig Lőri cég kreációja 

Renaissance Szinház: „Gyengédség" Angelo fotografia 

Másnap délután Marguerite van egyedül a 
lakásban és egymásután vonulnak fel Darry 
Carlos (Varsa Gyula), Dalligny gróf (Pataky 
Ferenc), D'Ablincourt Julien (Pethes Sándor), 
mindazok, akiket Barnac odarendelt. De a 
függöny mögött rejtőzködő gyorsirónők semmi 
érdekeset sem jegyezhetnek fel. Már-már azt 
hisszük, hogy kárbaveszett Barnac minden 
fáradtsága, de ekkor megérkezik Selgyll Alain, 
(Zátony Kálmán) a szép filmszínész. Mikor 
Marguerite meglátja Alaint, megijed és kö-
nyörgőn fordul a férfi felé : 

— Miért jött ide ? Magának nem szabad 
ide jönni. Nem akarom ebben a szent kör-
nyezetben látni. 

Heves párbeszédük során megtudjuk, hogy 
az asszony, bármennyire is szereti Barnacot, 
néha érzi a 
harminc év 
korkülönbség 
súlyos terhét 
és néha fel-
lázad benne 
a fiatalság 
szerelem - éh-
sége. Ilyen 
pillanatban 
ajándékozta 
magát oda a 
hozzá nem 

Alain elmegy, egy-
pár perc múlva 
megjön Barnac. 
Zsîbében már ott 
van a gépirónő 
feljegyzése. 

— A szoborlelep-
lezés elmaradt, de 
egy hasznom lett 
belőle. Dolgoztam 

a vonaton : Megírtam" a készülő drámám 
főjelenetét. A harmadik felvonásban az asz-
szony és a szerető találkozása. Itt van, ol-
vassa . . . 

Marguerite örömmel veszi- kezébe a kéz-
iratot és olvassa jövendőbeli szerepét: 

— Miért jött ide? Magának nem szabad 
ide jönni. Nem akarom ebben a szent kör-
nyezetben látni . , . 

Az asszony hangja mindig jobban és job-
ban elhalkul. Először csodálkozva olvassa az 
imént mondott szavait, először különös vé-
letlenre gondol, de akkor, mikor szórol-szóra 

méltó Alainnek. Könyörgésre fogta a dolgot, 
de a filmszínész még egy találkáért könyö-
rög. Ekkor megszólal a telefon. 

Barnac beszél. Mindjárt otthon lesz, mert 
a szoborleleplezés elmaradt. Valóban, hogy 
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1. Góth Sándor, Gömöry Vilma, 2. Pethes Sándor, G. Kertész Ella, 3. K. Bónitz Blanka 
és Góth Sándor 

Renaissance Szinház : „Gyengédség" Angelo fotografia 

— Most maradjatok mellettem, barátaim, 
— kéri őket a teljesen megtört iró. 

Az asszony pedig zokogva hagyja el bol-
dogságának nagyszerű környezetét. 

A harmadik felvonás két év múlva játszó-
dik. Tél van. A kandallóban vigan lobog a 
tűz. Barnac kissé öregebben szedi az orvos-
ságot és még mindig szereti Marguerite-et. A 
színésznő most A'ainnal él együtt, aki iró 
lett a kedvéért, de valami csúnya irodalmi 

látja leírva beszélgeté-
süket, látja, hogy kelep-
cébe került. 

Mindent bevall. Sza-
vaiból érezzük, hogy 
csak Barnacot szereti, 
imádja, de . . . 

— Állat voltam, — 
mondja lesütött szem-
mel, kétségbeesetten. 

Az irót nagyon meg-
rendíti ez a csalódás, 
de mikor'már ellágyul-
na és megbocsátana Marguiretenek, jönnek 
a barátai és az aszszony könyei nem hasz-
nálnak sammit. 

botrányba keveredett és a szerzők egyesülete 
bünfenyitő feljelentést tett ellene. Barnac 
rendbe akarja hozni vetélytársa dolgát és. 
ezért magához rendeli őt és asszonyát is. Az-
ügyet harmincezer frankkal el lehet intézni és-
Barnac a színésznőért vállalkozik erre. Né-
hány percre vidám gyermekkacagás veri fel 
a dolgozószoba csendjét. Jaques és Colette 
jönnek el „cupi"-hoz látogatóba. 

— Mit csinálsz mindig cupi, — kérdezik, 
tőle — a mama mindig szomorú. 

Barnac átadja a gyerekek karácsonyi aján-
dékát, akik boldogan 
csókolják meg öreg 
barátjukat. Alig men-
nek el a gyermekek, be-
jön Marguirete. A régi 
szerelem egvikökben 
sem mult még el és a 
találkozásuk felidézi 
a multat, amelyet még 
nem felejtettek el. 
Barnac szinte apáskod-
va beszél Marguirete-
tel. Segíteni akar rajta 
és szeretőjén. fclzt 
közli Alainnal is. aki 
elfogadja Barnac se-
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BAJ VAN A DARABBAL I 
Még műsoron van „A buta 
ember" és a Belvárosi Szín-
házban Szenes Béla uj víg-
játékának, „A gazdag lány"-
nak már javában folynak a 

próbái dr Bárdos Artúr igazgató vezetése 
alatt. Az egyik próbára meghívta a szerző 
Pesti Hirlapbeli szűkebb kollegáját, Ráskai 
Ferencet, aki miután végignézte „A gazdag 
lány" három felvonását, borús arccal mondta 
a szerzőnek: 

— Szeneském, baj van : ezt a darabot a 
közönség nem veheti komolyan. 

— Miért nem ? — ijedezett halálra rémül-
ten Szenes. 

— Ezt a darabol nem veheli komolyan a 
közönség, mert kénytelen lesz folyton nevetni, 
— felelte Ráskai. 

sit»égét. Barnac nagyon szereti az asszonyt, 
aki még mindig forró szerelemmel viseltetik 
az iró iránt. Mindketten belátják, hogy nem 
az érzéki szertelenség a fontos, hanem a 
megtisztult szeretet, a gyengédség . . . Agyen-
gédség, amely óvja, vigyázza a szerelmes 
embert, ami megmarad akkor is, ha a nagy 
szerelmi láz mér régen elmúlt . . . Elhatároz-
zák, hogy ezentúl gyengéd ragaszkodás fűzi 
majd őket össze és ez most már végleges 
lesz. 

A Renaissance Szinház nagyszerű előadás-
ban hozta Henry Bataille uj darabját és a 
szereplőkről szólva, természetesen elsősorban 
Góthékat kelt kiemelnünk, akik művészi pó-
lyájuk legszebb sikerét aratták a „Gyengéd-
ség" -ben. Góth Sándort a fordításért és a 
rendezésért külön -babér illeti. Tehetsége leg-
javát adta a vendég Zátony Kálmán, de 
minden szerepben helyén voltak a Renaissance 
Színház színészei : Bánóczy Dezső, Patak y 
Ferenc, Réthey Lajos, Dezséri Gyula, Várnay 
Jenő, Pethes Sándor és a hölgyek : K Gömöry 
Vilma, Gárdos Cornélia, K. Bónitz Blanka 

és Kürthy Teréz, akik mindannyian kivették 
részüket a sikerből, Lázár Gida és Schwéder 
Margit, két kedves gyermek egészíttették ki 
az ügyes együttest, Referádánk nem lenne 
teljes, ha megfeledkeznénk a gyönyörű, masz-
sziv díszletről, amelyeket Meiler és Lessner 
építőművészek tervez'ek és készítettek. 

Renaissance Szinház : .Gyengédség" 
Angelo fotografia 

Lázár Gida, Góth Sándor, Schwéder Margit 
Renaissance Szinház : „Gyengédség" 

Vcsadi felvétel 

GÓTH SÁNDOR 
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Álmodik, a Rölíő 
Kiss József betegágya mellett 

Félve, áhítatosan, óvatosan kinyitom az aj-
tót. Régi recamier-égyon mozdulatlanul fek-
szik egy prófétaarcu, ősz ember, — talán 
nem is ember — Kiss József. Szemeit le-
szorítja a nehéz betegség, két keze mozdu-
latlanul pihen a fehér paplanon, arccal az 
ablak felé fordul, talán öntudattanságában 
is a napsugarat keresi . . . Az ágy balolda-
lán kis szöszke, kétéves babuska kapaszko-
dik fel és simogatja a nagypapa fejét. Nagy-
papa szót sem szól. pedig Klárika a leg-
kedvesebb unokája. Néha-néha eszméletre 
tér pillanatra, őt kérdezi, őt keresi. Az ágy 
előtt fehérruhás ápolónő vigyáz a betegre, a 
másik szobában állandóan ott ül a kezelő-
orvos, Imre Miksa dr., éjjel-nappal vigyáz, 
önfeláldozó szeretettel és gondossággal akarja 
újból egészségessé tenni 
a legnagyobb élő magyer 
költőt. 

— Egy elég jól eltöltött 
nyár ulán, — mondja a 
doktor ur, — öt héttel 
ezelőtt hirtelen rosszul lett 
a költő. Kinzó főfájásról 
panaszkodott. Ágyba fek-
tettük. A diagnózis nem 
volt nehéz, egy e-ecske 
pattant meg agyában s 
hozzátehetem most mind-
járt, sokkal nagyobb terü-
leten roncsolt, mint azt 
kezdetben hittük. Hemia-
nopsiája támadt, (Kiss 
József csak egyik szemén 
lát) öntudatzavarok kelet-
keztek beszédzavarokkal. 

Nem merek tovább kér-
dezősködni, azt gondolom, 
itt most minden szó profán, 
csak az áhítatnak, könyör-
gésnek. lélekszavakon 
szóló fohászkodásai röp-
pennek ki belőlem : Isten-
kém, gyógyítsd meg ezt a 
beteg, öreg embert I 

Ugy érzem, hogy a szo-
bát minden oldalról ilyen 
fohászkodások veszik kö-
rül, mindenfelől ideszáll-
nak a bensőséges, aggódó 
imák és a doktor ur el is 
mondja, hogv a beteg most 
már az előbbi hetekhez 
képest sokkal jobban van 
és az Úristen segítségével 
nemsokára meg is fog 
gyógyulni. Akkor azután 
ismét leülhet a Louis XV. 
íróasztal mellé, amely előtt 
még egy hónappal ezelőtt 

is ott üldögélt, ott dolgozott. • • verseket irt az 
öregségről. Istenről, önmagáról, a halál kö-
zelségéről, megnyugvásról és közben bizo-
nyára arra gondolt, hogy élni szeretne még, 
ameddig csak lehet és még sok-sok verset irni. 

A másik szobában, szintén betegen, fekszik 
Kiss József felesége, a hosszú, gondteihes, 
odaadó önfeláldozó ápolás megviselte és 
most néki is orvosságra van szüksége El-
mondja a leánya, hogy nem magával törő-
dik, minden pillanatban az ura felől kéide-
zősködik. A két öreg hosszú, dicsőséges és 
sok-sok küzdelem árán elért boldog élet 
őszén a betegágy párnái között bizonyára 
egymásra gondol, egymásért aggódik. Lehet, 
hogy Kiss József ajkát a betegség fizikai 
fájdalma csukva tartja, de a lelke verseket 
ír most is, amelyeket csak az emberek nem 
h a l l a n a k . . . Lábujjhegyen, halkan beteszem 
az ajtót, odakünn azt gondolom : nem is 
beteg, csak álmodik a költő . • . Zs. A. 

Kiss József a betegágyon 
Dis l a y fetv. 
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Rendező a szerző ellen 
(Hevesi Sándor rendező nyilatkazik Hevesi Sándorról, az „1514" cimü dráma szerzőjéről) 

Munkatársunk egy délelőtt folyamán annak 
rendje és módja szerint megjelent a Nemzeti 
Színházban, hogy intervjut kérjen Hevesi 
Sándortól, az „1514" cimü dráma szerzőjétől, 
a darabról és egyebekről. „A hadifogoly" és 
a .Császár és komédiás" sikeres szerzőjének 
uj darabjáról annyi szó esett már a lapok-
ban, hogy mi is felkerestük a szerzőt és ér-
dekességekért akartuk zaklatni, Meg is talál-
tuk Hevesi Sándort, aki éppen egy nagy 
csomó statisztával dolgozott és „teljes erő-
vel" adta le nekik a végszavakat. Amikor a 
szerző meglátott bennünket, igen keserves 
arcot vágott — nem is szerzői, hanem egye 
nesen rendezői arcot (ő tudniillik az a szerző, 
aki minden da-
rabját maga ren-
dezi s a szer-
zői izgalmakkal 
együtt rendület-
len elszántság-
gal vállalja az 
össz-s rendezői 
izgalmakat) s 
nem éppen ud-
variasan kérdez-
te meg tőlünk : 

— Mivel szol-
gálhatok ! 

A hangjában 
már benne volt, 
hogy semmivei 
sem akar szol-
gálni. 

— Engedelmet, 
szerző ur, — felel-
tünk mi, egy nai-
vát megszégye-
nítő kedvesség-
gel — intervju-
ról volna szó a 
Színházi Élet 
részére. 

— Micsoda? Szerzői intervju? Hát hol 
itt a szerző ? 

Kissé tétován 
Hevesire. 

— Mit bámul ezen, kérem ? A szerző nincs 
itt. Csak nem képzeli, hogy én a szerzőt ide-
bocsá om kezdetleges próbákra ? A szerző-
nek semmi köze a dologhoz Majd ha már 
teljesen állani fog a darab, akkar ideállhat a 
szerző is és megteheti a maga megjegszéseit. 
De addig ? 

— Bocsánat, rendező ur, de én ugy gondo-
lom, hogy annál a szoros viszonynál fogva, 
amely önt a 'szerzőhöz fűzi — annál a leg-
szorosabb viszonynál fogva — nem is tudom 
már, hogyan fejezzem ki magamat — hiszen 
«z, hogy ne mondjam, szorosabb viszony, 
mint amely apa és fiu, férj és (eleség között 
áll fenn, hogy ne mondjam. 

Hevesi Sándor rendező mérkőzése 
Hevesi Sándor szerzővel 

és bizonytalanul néztünk 

— Sose erőlködjék, kérem. Amikor én ide-
állok a színpadra rendezni, akkor én csak a 
darabbal törődöm és nem a szerzővel. Az a 
fontos, hogy kihozzam a darabból, ami benne 
van, s amit sokszor csak a szerző ellenére tud 
kihozni az ember . . . Mert a szerző annyit 
akadékoskodik, sokszor saját jól felfogott ér-
dekei ellenére . . , 

— No, és a darab ? Hát kérem, ha a 
szerző nincs itt, nyilatkozzék ön a darabról 
leptezetlen őszintéséggel. Csakugyan olyan 
érdekes a darab, mint mondják ? 

— Hát érdekesnek érdekes, de kérem, 
hogyne volna érdekes, amikor a történelem 
olyan érdekesl anyagot nyújt . . . A Dózsa-

féle parasztléza-
dás, — a Mo-
hács előtti kor, az 
ország bomlása 
— hát van ennél 
érdekesebb hát-
tér ? De csak 
nem gondolja, 
hogy ez az érde-
kesség a szerző 
érdeme ? Ez a 
kor érdeme, a 
történelem érde-
me. 

— Jó, jó, ké-
rem, — - feleltük 
szerényen, — de 
hát azt is mond-
ják, hogy a da-
rabtele van meg-
rázó jelenetek-
kel, meurenditő 

fordulatokkal, 
hogy a harmadik 
felvonás tömeg-
jelenetei o yan 

Szakmáry rajza hatalmasak és 
nagyszabásúak. 

— Ugyan, kérem, — vágott közbe Hevesi 
rendező, aki ugylátszik, éppen ezen a pon-
tún került a legnagyobb ellentétbe a szerző-
vel, — hát járja az, hogy egy szerző, aki 
ismeri a viszonyokat, tudja, hogy milyen ba-
jok vannak a nagv komparseriák körül: egy-
szerűen olyan tömegjeleneteket irjon bele a 
darabba, amelyekhez képest a Julius Caesar 
fórum-jelenete szelid enyelgés. Harmincnégy 
magánszereplője van a darabnak — ez csak 
elég tekintélyes szám, huszonhat művész és 
nyolc művésznő játszik az „1514"-ben, — de 
a szerzőnek még ez sem volt elég, hozzá-
csapott vagy kilencven statisztát. 

— Pardon, kérem, mi van a fórum-jelenet-
tel a Julius Caesarral. Miért tetszett a fórum-
jeleneteket szelid enyelgésnek mondan i? 

— Hát kérem, ugyebár a fórumon csak 
férfiak vannak, aztán meg ott először Brutus 
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beszél ; azután elmegy, átengedi a teret An-
toniusnak, aki fellázítja a népet. Ez gyönyörű, 
hat lmas és egyszerű. A rendezőnek nincs 
e^yéb dolga, minthogy Antonius beszédjének 
fordulataihoz hozzáhangolja a népet. No, de 
mi van az .1514" harmadik felvonásában? 
Bakócz bibornok elmegy Dózsa táborába, hogy 
szétoszlassa a parasztok seregét s ha ez nem 
sikerül, egyházi átok alá vesse az egész né-
pet. Hát a Dózsa tábora bizony nem forum, 
ott nemcsak férfiak vannak, hanem asszo-
nyok, gyerekek, ott nem egy Antonius beszél, 
hanem rettentő párviadal fejlődik ki Bakócz 
és Mészáros, a ceglédi forradalmár pap kö-
zött, akik a népért viaskodnak, s mikor a 
bibornok ceglédi pap fejére sújtja az Egy-
ház átkát : a harcba belevegyül az asszonyok 
tömege s ebből a tömegből kirobban a ba-
oona, a szerelem, a gyűlölet, szereplők és 
sokaság állandó izgalomban és küzdelemben 
vannak egymásért és egymással — szóval, 
higyje el nekem, hogy a f rum-jelenet ehhez 
képest igazán csak szelíd enyelgés. 

— De hát abból, amit rendező ur elő-
adott, mi is azt látjuk, hogy azok a tömeg-
jelenetek hatásosak I 

— Hatásosak I Hatásosak I De kérem, mit 
kell egy szerencsétlen rendezőnek kínlódnia, 
amig ezek a hatások kijönnek a színpadon. 
Nem hallja a hangamon ? Már féltüdőmet 
kibeszéltem a néma személyzet-próbákon. 
Mégis csak hallatlan. Ma vasárnap van i És 
ma is próbálnom kell! Holnap hétfő van és 
holnap délután s próbálni fogok a nema-
személyzettel. Némaszemélyze ! Ha csak az 
volna ! Tessék elhinni, inkább híhalnák siket-
néma személyzetnek. Az ember néha tízszer 
is elmond — nem, elüvölt vala-
mit — s nem hallják meg, vagy 
legalább is ugy tesznek, mintha 
nem hallanák . . . 

— Bocsánat, rendező ur, — de 
ez a részlet, amelyet láttunk, iga-
zán kitűnő . . , Az nem siket és 
nem néma, — sőt nagyon ele-
ven, mozgalmas és . . . 

— Na igen, amit már megta-
nultak és amit még el nem felej-
tettek, azt nagyon jól csinál-
ják . . . Sőt sokan nagyon am-
biciózusak és igazán színészi 
munkát végeznek. 

— Igazán boldog vagvok, hogy 
végre egy elismerő szót is hallok 
a rendező úrtól. 

— Ugyan, kérem, mit használ 
az ön elismerése, vagy bárki 
másé. Higyje el, akárhogy fog 
is menni a dolog, a szerző nem 
lesz megelégedve. 

— Mi? ! 

szemrehányásokkal üldöz, hogy nem h ztam 
ki ezt és nem hoztam ki amazt . . 

— Ejnye ! Ejnye ! — mondottuk fejcsó-
válva. — Ez igazán nem szép a szerzőtől. De 
hát kérem, rendező ur, önnek tulajdonkép-
pen nem kellene vállalnia ezeket a rettene-
tes izgalmakat. Ha Shakespearet rendezi, az-
zal mindenki meg van elégedve és a szerző 
sem szólh t bele. A „Vihar" és a „Szent-
ivánéji álom" után igazán rendezhetne megint 
valami szép Shakespearet. Hagyja Hevesit 
másnak. Hiszen a szerzőnek annyi jó ba-
rátja van a Nemzeti Színház rendezői között. 
Izguljanak azok ! 

— Tudj 1 mit, súgok önnek egy titkot. Ez 
az utolsó Hevesi-darab, amelyet rendezek. 
Már ki is jelentettem a szerzőnek s ő tudo-
másul is vette. 

— Ugy?! 
— De most igazán bocsánatot kérek, 

folytatnom kell a próbát a némaszemélyzet-
tel, mert különben lesz mit hallanom — a 
szerzőtől. 

Amikor elhagytuk a színpadot, nagyon tű-
nődtünk egy kérdésen, azon tudniillik, hogy 
ki volt az az ideges ur, akivel beszéltünk : 
Hevesi, a szerző, vagy Hevesi, a rendező ? 

Kritika 
Kimondom a véleményem, 
Mert nem félek senkitől s e : 
Mind a bárom darab remek, 
De legfőképpen a Törzs-e. 

— Nem lesz megelégedve. Is-
merem a szerzőket, ezt a szerzőt 
is ösmerem. Volt már vele dol-
gom. Előadás után állandóan 

NEY BERNÁT ÜNNEPLÉSE 
A napokban töltötte be Ney Bernát az Opera érdemes tagja 
művészi pályájának 40-ik esztendejét. Ebből az alkalomból 
kollegái meleg ünneplésben részesítették és elhalmozták sok 
ajándékkal, többek közt — mint a képen látható — egy zsák 

nulláslisztet is kapott Vasadi felv. 
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Helyszíni szemle a Ligetben 
Szenes Béla és Simonyi Mária 

Vasadi felvitele 

ijön a Belvárosi Színház színpadjára. Bdsty 
István iparművész, a díszletek tervezője, 
szorgalmasan rajzolgatott, Simonyi Mária 
pedig Szenes Bélával azon tanakodott, hogy 
a darab századik előadására még ebben a 
szezonban Kerül-e majd sor, vagy pedig a 
következőben, mint a Buta embernél? 

Vidám hangulatban ballagtunk a kihalt 
vurstli felé, amikor egyik fordulónál furcsa 
rikácsolást hallottunk: a planétás asszony 
két papagálya veszekedett egymással és csak 
ugy sikerült őket kinékiteni, hogy mind-
kettejükkel planétát huzattunk. 

Évtizedek óta nem volt olyan kacagás a 
ligetben, mint amikor egyenként felolvas-
tuk a planétákat, kiki a magáét. Simonyi 
'Mária kezdte: 

»Ha ön nem ily lanyhán folytatná dol-
gait, bizonyosan többre vitte volna már.« 
— Ez a próbákra vonatkozik, — koty-

tyant közbe Szenes Béla, de a drága Maja 
zavartalanul folytatta : 

»Ezután fejtsen ki több buzgalmat és 
szép sikernek fog örvendhetni. Ha uzso-
ráskodni kezd, rajta veszt és még rossz 
véget érhet, azért ne iparkodjék pénzt 
pénzre halmozni, hanem segítse meg a 
szegényeket, hiszen ön munka nélkül jut 
a vagyonhoz.« 
Szenes Béla következett, aki a planéta 

szerint a kos jegyében született: 
»Ha rendes életet él, igen örülni fog 

az életnek, és a betegséget majd csak 
hirből ismeri. Ä jó tanácsot hallgassa 
meg, bárkitől jön is. Ellenségeit meg 
fogja szégyeniteni, sőt le is győzi őket 
Egy leánynak ne higyjen, mert meg 
akarja csalni, de kellemetlenségei elmúl-
nák, mire minden jóra fordul.« 
Milyen jó is volt, hogy kimentüHk a 

ligetbe! Vasadi Ottó 

A Gazdag lány 
a Ligelben 

— Terepszemle a gyermek-játszótéren — 
Végére jár a vénasszonyok nyara, a szép 

őszi napok egyikét fel akartam használni 
egy kis ligeti kirándulásra: zsebrevágtam 
a detektiv-gépemet — hátha horogra akad 
valami érdekes felvétel — és elindultam 
e Stefánia-ut mentén. 

Ä Tó-mozi épülete előtt — amelyet ré-
gebben korcsolyázásra is használtak — 
csengő kacagás ütötte meg a fülemet. Igy 
kacagni csak egy nő tud Pesten: Simonyi 
Mária. Minden riporteri ügyességemet 
összeszedve, a hang irányába Iopó&tam és 
hamarosan sikerült is megállapítanom, hogy 
a vidám, négytagú társaságnak, a Belvárosi 
Szinház primadonnáján kivűl, Szenes Béla, 
Vaszary Piroska és egy hosszú, keskeny 
fiatalember a tagjai. A tó partján mentek 
le, ott folytatták a tanácskozást. Ä bokrok 
közt bujkálva vagy tiz lépésre kerüitem 
a kis csoporthoz íés, egy perc múlva már meg 
is volt fáradságom gyümölcse: egy egészsé-
ges felvétel. 

Ä gép cseltintésére azonban figyelmes 
lett a társaság: néhány pillanat alatt le 
voltam leplezve. Most már ötösben foly-
tattuk a sétát, mélynek, mint kiderült, az 
volt a célja, hogy a »Gazdag lány« má-
sodik felvonása — amelyik tudvalevőleg 
a ligeti gyermekjátszótéren játszódik le — 
a valóságnak minél megfelelőbben kerül-

Mit mond a planéta ? 
Simonyi Mária, Szenes Béla, Vaszary Piroska 

Vasadi (elvétele 
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Gombaszögi Frida a 
Naplementéről 

Olyan csönd van a Vigszinház színpadján 
a kuliszék mögött, mint a templomban. Pár 
kuliszávai körülkeiitett helyen a Naplemen-
tét, a Vigszinház legközelebbi újdonságát 
próbálják. Ennek a premiernek különös érté-
ket és jelentőséget ad, hogy hosszú szünet 
után először lép fel Gombaszögi Frida. 
Gombaszögi Frida egy-egy uj szerepe min-
dig színházi érdekesség, mert kivételes mű-
vészetének állandóan felfelé fejlődő vonalá-
ban minden szerep uj meglepetés. Megkértük 
a művésznőt nyilatkozzék uj szerepéről. 

— A darab igen szép, a szerepem, bár terje-
delemre nem tulnagy, de igen szimpatikus az 
alak. akit játszom, sok rendkívül meleg, színes 
jelenése van, a dráma körülötte fejlődik és 
érik, szóval, színészi gondolkodásra és ki-
dolgozásra méltó feladat. Én pedig az ilye-
neket szeretem. Ami nem sablonos. Ez nem 
az. Se a darab, se a helyzetek, se a jelle-
mek. Fiatal, huszonnégyéves elvált asszonyt 
játszom, akibe apa és fiu szerelmes. Az 
öregség végül is meghajol a fiatalság előtt, 
az asszony a fiúé lesz Az apa Hegedűs 
Gyula, róla talán nem szabad semmit mon-
danom. megnehfztelne, ha előre dicsérném; 
a fiuk Dénes György és ßcrczy Géza, ketten 
fogják játszani a szerepet felváltva, két te-
hetséges, fiatal szinész. Szerémy, Boross. 
Füzes Anna, K. Harmos Ilona, Cartoriszky 
Mária, Takács Klári játszanak a darabban, 
— tehát a partnereimmel meg lehetek elé-
gedve. Nos és Szerémy Zoltán rendez, hal-
lom gyönyörű díszleteket csinálnak, szóval, 
ugylátszik nagy premier lesz. Boldog vagyok, 
hogy játszom, untam már a hosszú sz metet. 
Mint minden premierem előtt, most is druk-
kolok és ezt soha nem is tagadom el. Ha 
nagyon drukkolok, rendszerint nagy lesz a 
siker, eddig ezt bizonyította a gyakorlat. 
Most is nagyon drukkolox. Még csak annyit, 
Heltai Jenő fordította a darabot, öröm az ő 
szép magyar beszédjén beszélni. 

* 

Most pedig bemutatjuk a Vig uj tagjait, 
akiknek a Naplementében lesz a debütjük : 

H Harmos Ilona 

még a Thélia 
színpadán tűnt 
fel és a Belvá-
rosi Színháztól 
került a Vígszín-házhoz. Mély .és erőteljes tehetség és nagyon sok-oldalú ^színész-nő. A Naplemen-tében gyönyörű szerepe van, Grassetnét alakítja. 

E» ,Berczy Géza 
tizenkilenc esz-
tendős, az új-
pesti Blaha Luj-
za Színháztól 
szerződött a Víg-
színházhoz. Kül-
ső tulajdonsá-
gaira nézve csak 
annyit jegyzünk 
meg, hogy, amint 
a Színházi Élet már jelentette, házassági aján-
latot kapott Amerikából, egy milliárdos kisasz-
szonytól. A Naplemente Georgesában, fogja 
bebizonyítani, hogy tehetséges szinész. 

Füzess Anna 
voltaképpen nem 
egészen uj tagja 
aVigszinháznak, 
de ebben a da-
rabban nyilik al-
kalma első izben 
eredeti alakitás-

Cartoriszky 
Mária Boyerné 
szerepében lép 
először a Víg-
színház közön-
sége elé. Feles-
leges bemutat-
nunk, a mozi kö-
zönsége igazán 
országszerte is-
meri. Nemré-

gen, még mint növendék, egyformán tehet-
ségesnek mutatkozott ugy a drámában, mint 
az operettben és nagyon nehezére esett vá-
lasztani — a kettő között. Végre döntött és 
— moziszinésznő lett belőle. 

ra ezen a szín-
padon. A buda-
temesvári társu-
lattól szerződött a Vígszínházhoz, azelőtt pe-
dig a kassai publikum rajongott érte. A Nap-
lementében egy bájos, flörtölő asszony, Fré-
courtné szerepét kapta. Lesz arra alkalma 
most is, hogy érvényesítse kvalitásait. 
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A függöny fellebben és egy finom angol Ez még nem volna baj, de óriási cinizrr.u-
könyvlárszobában ott veszekszik a főúri an- sá/al valósággal felforralja Lillian vérét. Le-
gol házaspár : Garson (Bársony István) és nézi a nőket és mosolyogva mondja a fele-
Lillian (Németh Juliska). A férj hideg és ségének : 
durva, az asszony egy idegnő, finom és exal — Ilyenek vagytok ti; mind egyformák, 
tált a végtelenségig. Nem csoda, hogy a két Azért ne félj, tudom, hogy nem hagysz itt. 
ellentétes természet az el,ső pillanatban ösz- ahhoz sokkal okosabbnak látszol. Különben 
szecsap. Garfon még ráadásul féltékeny is. is érzem, hogy hatalmam van rajtad . . . 

Lillianszivdobogva hall-agatja a gun\os szavakat 
És mikor Garson elmegy, 
hogy átöltözzön a félóra 
ir.ulva kezdődő estéiyhez, 
összeszorított öklökkel el-
határozta, hogy bozszut' 

M . . . 
ail ezért a cinizmusért es 
azonnal elszökik szerel-
mes udvarlójával. Hugh 
Paton mérnökkel, aki most 
utazik Egyiptomba. Leve-
let ír Gar8onnak, amel>-
ben bejelenti ezt a szán-dékát és a levelet elhe-lyezi a kis Íróasztal kö-zép ő fiókjába. Evvel magára kapja bundáját és otthagyja a házat. A füg-göny összecsapódik. Mire a függöny újra fel-megy Hugh Paton (Abonyi Tivadar) legénylakásán vagyunk. A mérnök éppen pakkol, amikor megjelenik Lillian. A szerelmesek boldogan simulnak egy-máshoz, egy uj élet kü-szöbén állanak. Hugh Pa-ton mámorosan szalad el, v hogy kocsit hozzon asszo-nyénak. A percek múlnak. Lillian vár, a mérnök nem jön a kocsival. Egyszerre Németh Juliska, Szegheő Endre e8,V- ^ r a j t ' t ° s r; . j . , 0 1 - c r I 1 .»« Brodie (bzegheo t ) , aki Andrassy'Uti b i r ihaz : „hgy f lora alatt , . . 1 . 1 Angelo fotogr. meghatott hangon jelenti : 

10^ IFBÍLtpm 
E E H U T A T o 

- A Z A N P R A ^ / V U T I / / I M H i t R A W 
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— Asszonyom, legyen erős, Hugh Paton 
urat elütötte egy autóbusz . . . nagyon rosz-
szul van . . . meghalt . . . 

Lilliant ugy kell megkapni, majdnem el-
ájul a rémülettől. Dr Brodie pedig, amint 
megtudja róla, hogy nem feleíég, csak sze-
rető, kíméletet en tudtára adja, hogy nincs 
helye a halolt mellett, menjen haza. 

Lillian támolyogva hagyja el halott kedvese 
lakását, ahol öt percig olyan boldog volt. A 
függöny újra összecsapódik. 

Mikor megint világos lesz, az első kép 
könyvtárszobájában vagyunk. Garson estélye 
megkezdődött, mér mtnden vendég ott van, 
többek között dr. Brodie, aki megrendülve 
meséli el előbbi esetét az elgázolt mérnök-
kel. A társaság még e!-
méskedik a rettenetes tör-
ténet fölött és csak arra 
kíváncsi, hogy vájjon ki 
lehetett az az asszony, akit 
el kellett űzni a halott 
mellől ? Ebben a pillanat-
ban lép be a háziasszony, 
Lillian. 

Dr. Brodie alig tud el-
fojtani egy felkiáltást. 
Rögtön megismeri Lillian-
ban a mérnök kedvesét. 
Ezzel a pillanattal egy 
végtelenül izgalmas jelenet 
kezdődik. A társaság egyik 
tagja, Redding báró, egy 
tréfás megjegyzést kockáz-
tat meg : 

— Milyen soká késett, 

nyan áll megdermedve és kétségbeesetten, 
most minden kiderül. 

Garson idegesen rángatja ki az Íróasztal 
fiókjait. Mirdenki izgatottan figyel. Aztán 
mirdenki megnyugodna, mosolyogva sóhajt 
föl. Nincs levél. 

— Oh, én szamár, — mosolyog Garson 
— Bocsáss meg, kedvesem. — öleli meg 
Lilliant. 

Az leszegett fejjel, bágyadtan néz rá. És 
amikor egyedül marad Brodie doktorral, egy 
mély sóhajtással leejti az összegyűrt levelet, 
amelyet az elébb a kikutatás előtt sikerült 
az utolsó pillanatban kilopnia. 

Aztán dr. Brodiekarját nyujtjaazasszonynak 
és elindulnak ketten a Vacsorához, egymás 

nagyságos asszonyom . . . 
nem talán ön volt az a 
hölgy, aki Hugh Paton-
nál . . . 

Az elharapott mondaton 
mindenki kacag, csak Gar-
son érzi találva msgát. 
És most már ő kezdi 
gyanúsítani Lilliant, hol 
volt eddig ? Az izgatott 
kérdezősködés annyira 
megy, hogy a férj odarohan 
az Íróasztalhoz megnézni, 
nincsen-e benne egy bú-
csúlevél ? 

Brodie dr. halotthalvá- Angclo fo togr . 

Bársony István, Jaczkó Cia 
Andrássy-uti Színház : „Palika" 
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Autogrammdélelőll 
Vasárnap, október 30<ikán lesz a .Színházi Élet" legközelebbi autógramm* 

délelőttje, amikor is a „Hollandi menyecske" négy főszereplője: 

Péchy Erzsi Somogyi Nusi 
Nádor Jenő Dénes Oszkár 

adnak majd autogrammot. Hz autogrammdélelőtt pontosan feltizenkét órakor 
kezdődik a Szinbázi Éiet boltjában: Erzsébet-körut 29. 

mellett a közös titokkal, amelyet soha senki 
nem fog megtudni. 

James Barrie drámájának, melyet most 
mutatott be az Andrássy-uti Színház, ez a 
rövid foglalatja. Izgalmas jelenetek során egy 
női élet félórája a maga megrázó drámájá-
ban. Németh Juliska, Bársony István, Szegheő 
Endre és Abonyi Tivadar a szereplők, mind 
kitűnőek. Különösen Németh Juliska, Lülian 
szerepében művészi pályafutásának egyik leg-
szebbdiadalát aratja.Helyükön vannak atöbbi 
szereplők : Ihász Lajos, Bárdoly 11a, Fogoly 
Margit, Lengyeljózsef is. Relie Pál fordítása az 
eredeti minden szépségét visszaadja. 

A fődarab mellett nagyszerű a kisérő mű-
sor is. Lakatos László bohózata, Az oroszlán, 

Szegheő Endre 
Andrássy-uti Színház : „Egy félóra" 

Angelo fotográfia 

Fogoly Margit. Jaczkó Cia 
Andrássy-uti Színház : „Palika" 

Angelo fotografia 

egy férjről szól, aki hűtlen feleségét kilöki 
az utcára éppen akkor, amikor az állatkert-
ből megszökik az oroszlán. Hogy mi történik 
az oroszlán torkába lökött asszonnyal, — ezt 
oldja meg a frappáns kis darab poéiije, ame-
lyen annyit kacag a publikum, hogy egy 
háromfelvonásosra is elég lenne. Kökény 
Ilona játssza pompásan a darab főszerepét, 
az asszonyt, partnerei Kertész Endre és Ka 
bos Gyula. A műsor harmadik főszáma a 
Palika játszik cimü zenésjáték, amelyben 
egy ártatlan kisgyerek egy vén betörőt jó 
útra térit. Jaczkó Cia és Bársony István ra-
gyogó párjelenetet mutatnak be Szél Lajos 
darabjában. Az elszánt ember cimü Békeffy 
tréfa és a Billiárd cimü jelenet egészítik még 
ki a műsort, a magánszámokon kivül. Ezek-
ben a magánszámokban Németh Juliska. 
Kökény Ilona és Z. Molnár László vezetnek, 
mindannyian művészetük legjavát adva. 

Szorgalmas szerző 
Hevesi nem biába 
H darabirás rabja; 
Ez már az 1514. darabja. 



Befutottak az első kecskerímek 
A Sátidrof, az Anagrama, az Amargama, 

az Intarzia és a Poenlövölde nagymestere, 
Karinthy Frigyes, a mull héten mutatta be 
a „Színházi Élet" olvasóinak uj játékát, a 
Kecskerímet. A közönség starthoz állt s máris 
befutottak hozzánk az első kecskerímek, 
melyek közül mutatóba párat itt közlünk: 

Kovacsovics Milos találkozik a Város-
ligetben egy ismerős csősszel 

Itt a Fűbe menni tilos. 
Ne merj ilyet tenni, Milos 

(Sz. L., Budapest) 

Bánatos szere lmes pék irja babá jának 

Csak gyúrom a tésztát, melyből készül 
a szép perec 

Oh, kedvesem! Mily undorító e pépI 
Szerecc7 

(Sas Manci, Futó-utca) 

Ihász Lajos 
Andrássy uti Színház: „Egy félóra alatt ' 

Angel o iotograíia 

Egy pesti természet tudós Korz ikában. . . 
Mily szép e virág bibéje, mily szép e 

korzikai porzó, 
Mennyivel jobb itt, mint otthon, ha 

porzik a korzó 

Egy kislány meséli otthon az első bál 
után . . . 

• ••Mint az őrült, ki letépte láncát, 
Ez az ifja akként lépte táncát. .. 

(Solymossi, Csaba-utca 12.) 

A kecskerím komikuma — mint a fenti 
példákból látható — abban rejlik, hogy két 
verssort, mely ugy jött létre, hogy a pályázók 
találtak két szót, amiknek ha kezdő betűit 
felcseréljük, két uj szó keletkezik, ötletes 
címmel látunk el. Karinthy várja a további 
kecskeiímeket, s aki ügyes és ötletes verse-
ket küld, az megkapja tőle a „kecskeköltő" 
cimet és jelleget. Az első kecskeköltők : Sz. 
L. (Budapest), Sas Manci (Budapest, Futó-
utca) és Solymossi (Csaba-utca 12.). 

Bársony István 
Andrássv-uti Színház: „Egy félóra alatt" 

Angela fotograiia 
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A FŐPRÓBA KÖZÖNSÉGE 
Kálmán Lajos. Székelyhidy, Ághy Böske. Nádor Jenő, Beöthy László. Zerkovitz Béla, 

Dénes Oszkár, Somogyi Nusi a .Színház" főpróbáján a „Magyar Színház" előtt. 
Vuadi felvétele 

nos, minden nagy művészünk pró-
bálkozik egy kis idegen valutát sze-
rezni, de remélnünk kell, hogy ez 
megváltozik és egyenként csak haza-
szállingóznak a mi kitűnőségeink. 

— Hallottuk, hogy Drégely Gábor 
operettet irt. 

— Bizony, ez igaz és nagyon 
egészséges dolog hogy ilyen kitűnő 
drámaíró épkézláb szövegkönyvet 
nyújt át a zeneszerzőnek. Nagyon 
kedves és ötletes a Drégely-operett. 
Különösen a harmadik felvonás na-
gyon eredeti ötlet. A második felvo-
nás végén az összeütközés a hős és 
a hősnő között olyan erős, hogy a 
hősnő kijelenti, hogy ezen a földön 
löbbé nem találkoznak. Erre lemegy 
a függöny. 

— És a megoldás ? 
— Nagyon kedves. Az Operában 

lévő hősnő autóját elrontatják a 
soffőrrel, kénytelen a földalattin ha-
zamenni, ahol már várja a szerelmes 
seladon és igy a nagy kijelentés, 
hogy „e földön többé nem bocsátok 
meg", minden megalkuvás nélkül 
semmissé válik. 

»— Láttuk a héten Lenkeffy Ica uj 
filmjét. Miért játszik olyan keveset a 
filmen ? 

— Lenkeffy Ica szorgalmasan ta-
nul soffirozni, mert a tél folyamán 
megint Berlinbe megy egy uj filmet 
játszani,- amiben precízen kell tudni 
autót vezetnie, ugy, hogy mint kész 
so ff őr érkezik meg decemberben Ber-
linbe. 

— Jaj, mondja meg neki, hogy 
» 

INTIM PISTA, mit csinál Pet-
rovich Szvetiszláv Berlinben ? 

— A kitűnő Szvetiszláv feleségé-
vel meni ki Berlinbe egy kicsit kö-
rülnézni és már az első héten, ugy 
irják, Joe May, a nagy német film-
rendező, lestoppolta most készülő 
nagy filmjének a főszerepére. Remél-
jük azonban, hogy nem sokáig bírja 
ki Berlinben, hamarosan visszajön 
közénk és a jövő szezonban nem-
csak a filmen látjuk, hanem egyik 
fővárosi színház színpadán hallani 
is fogjuk énekelni. 

— Igaz, hogy Kosáry Emmi haza-
jön ? 

— Sajnos, hogy csak egypár 
napra és csak mint magánember. A 
pesti színpad elvesztette erre a sze-
zonra Kosáry Emmit, mert decem-
ber elején újból Berlinben lép fel 
Lehár „Frasquita" című operettjében. 
Most tényleg hazafelé tart, jelenleg 
Bécsben van és a jövő hétre várják 
haza pesti jóbarátar. 

— Ugy haragszunk a pesti direk-
torokra, hogy annyi kitűnő erőt el-
engednek! % 

— Ja, hát ez most igy van. Saj-
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nagyon vigyázzon I Szép kis kezében 
ne reszkessen az autó kormánya. 
És meséljen még valamit I 

— A Népszinház-utca 20. szám 
alá, mely ház arról nevezetes, hogy 
Kiss József, Rózsahegyi Kálmán és 
Jákó Amália laknak benne, most 
beköltözött Biller Irén is, a Városi 
Szinház uj primadonnája, aki termé-
szetesen már másnap felszentelésre 
hivta meg az egész Városi Színhá-
zat és a Reichstadti herceg szereplői 
sokáig együtt maradtak vidám han-
gulatban. Vidám hangulat uralko-
dott különben a héten Kerényi Gabi-
nál is, abból az alkalomból, hogy 
visszatér a színpadra és a Blaha 
Lujza Szinházban a „Fifi" operettben 
lesz az első fellépése. Előre ittak a 
medve bőrére a Blaha Lujza Szin-
ház tagjai, természetesen már Sarkadi 
is, aki szintén a „Fifi" egyik mulat-
ságos szerepében vonul be a Blaha 
Lujza Színházba. 

— Na meséljen még, de sokat ! 
— Jaj Istenem, de telhetetlenek 

ma ! Hát parancsoljanak : Herczeg 
Ferenc uj háromfelvonásos darabon 
dolgozik, Móricz Zsigmond már be-
fejezte uj darabját és odaadta a Víg-
színháznak, Hatvany Lili hazajön a 
héten Budapestre, hogy személyesen 

legyen jelen uj darabjának a pró-
báin a Renaissance Szinházban, Ki-
rály Ernő már a második turnéját 
csinálja Amerikában, Rátkay ame-
rikai magyar színháza részvénytőké-
jének a jegyzései már tul vannak a 
100.000 dolláron. 

— De most valami pletykát kérünk ! 
— Az is akad. Egy népszerű di-

zőzünk vőlegénye elutazott Bécsbe. 
Mielőtt elutazott, lelkére kötötte a 
a fitos menyasszonynak, hogy elő-
adás után menjen haza, amit a bá" 
j'os ara meg is ígért. A ravasz vő-
legény, hogy az ígéret pontos betar-
tása fölött meggyőződjék, nem ma<-
gándetektiu-irodát bizott meg, hanem 
ami egy kicsit költségesebb, de biz-
tosabb, egész éjjel telefonált a 
menyasszonyának. Egyik beszélgetés 
a mábikat követte és reggelre 116 
telefonbeszélgetést kellett a bécsi 
Sacher portásának kifizetnie. A bécsi 
kirándulás két napra volt tervezve, de 
egy nap múlva itthon termett a vő-
legény. Nem tudni most biztosan, 
hogy a honvágy, vagy a nagy tele-
fonszámla kikerülése hozta haza. 
És most sietek I 

— Hová siet? 
— Harsányi Zsoltnak gratulálni, 

éppen most hallottam, hogy vőlegény. 

A FŐPRÓBA KÖZÖNSÉGE,; 
Roboz Imre, Jób Dániel, Lábass Juci, Szenes Béla, Karinthy Frigyes a .Szinház" 

főpróbáján a „Magyar Szinház" előtt Vasadi .felvétele 
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Kamarazenekari 
Hangversenyek 

Érdekes és érdemes művészi feladatra 
vállalkozott egy rokonszenves fiatal magyar 
muzsikus : négy zenekari hangverseny kere-
tében meg akarja szólaltatni a szimfonikus 
irodalomnak amaz alkotásait, amelyek akár 
terjedelmük, akár intimebb hatásuk miatt 
nem kerülhetnek olyan nagyobb hangvérse-
nyen előadásra, mint ami-
lyenek pl. a Filharmóniai 
Társaság által rendezettek. 
Kis zenekarra irt régi 
klasszikus és modern aU 
kotások szerepelnek majd 
e hangversenyen, amelye-
ket szervezőjük és vezető-
jük, Komor Vilmos, stílu-
sosan „kamarazenekari 
hangversenyekének ne-
vez. 

A négy estére tervezett 
ciklusban előadásra kerül-
nek többek között Lully, 
Bach, Haydn, Mozart ná-
lunk alig, vagy egyáltalá-
ban nem ismert müvei, 
a modernek közül LDvo-
rák fuvózenekarra és Komor 
kontrabasszusokra irt ka-
maramüve, Weingartner, Rabeaud kompozí-
ciói, Strauss Richárdnak Molière „Az uihati 
nám polgár" ci mű vígjátékához irt kísérő-
zenéje. Csupa érdekesség, zenei bijou, ame y 
nemcsak művészeti, hanem zenetörténeti 
szempontból is különös figyelmet érdemel. 
Mindegyik hangversenynek lesz egy művész 
közreműködője is. így az ol tóber 31-én tar-
tandó első estén Dohnányi Ernő Beethoven 
B-dur zongoraversenyét fogja előadni, a máso-
dik hangversenynek Burián Károly, a har-
madiknak Backhaus Vilmos lesz a vendége 

Komor Vilmos, aki ezeket az érdekes esté 

ket rendezi, a müveket betanítja és vezényli, 
a m. kir. Operaház zenekarának érdemes 
tagja és a Filharmóniai Társaság titkára. 
Régebben már működött mint karmester 
operettszínházban és egy ideig a Szimfonikus 
Zenekarnak volt másod-dirigense. A háború 
alatt katonai szolgálata szakította félbe mű-
vészi működését, amelyhez az alapot a Nem-
zeti Zenedében nyerte, ahol ifj. Toldy László, 
Baré Emil, Gobbi Lajos és Roubal Vilmos 

voltak tanárai. Kvalitásai-
nek értékmérője az a kö-
rülmény, hogy első zene-
kari hangversenyén közre-
működik Dohnányi is, aki 
tudvalevően eddig még 
Kerner Istvánon kívül nem 
zongorázott más dirigens 
pálcája alatt. Ami pedig a 
jövő kilátásait illeti, ele-
gendő, ha arre utalunk, 
hogy Komor Vilmos brá-
csát játszik az operaházi 
zenekarban és tudvalevő-
leg minden brácsás a he-
gedütokjában hordja a di-
rigensi pálcát. Operaházi 
brácsás volt Kerner Ist-
ván is, Rékai Nándor 

Vilmos is, az utóbbi pedig, 

akárcsak Benkő karmester, 
elődje volt Komor Vilmosnak, mint a Filhar-
móniai Társaság titkára. Ilyen körülmények 
kö/ött Budapest zenei közönsége joggal tekint 
a legnagyobb érdeklődéssel Komor Vilmos 
művészi vállalkozása elé. 

INTERPELLÁCIÓ 
Kormánybiztos ut ! 
Ezt miér t h a g y j á k ? 
fl Lear király a Nemzetiben megy 
S az e lőjá tékot , 
fl Magyarban adják 1 



Páris után Budapest 
A Lehner-quartett útja 

Évtizedekkel ezelőtt a világhírű Hubay— 
Popper-féle vonósnégyes-tárasság vitte kül-
földre a magyar zenei kultura fölényes, 
előkelő színvonalának hirét, azután követ-
kezett a közelmúltban a kitünö Wald-
bauer—Kerpely-együttes, amely mint »ma-
gyar vonósnégyes« európai hírnevet szer-
zett, most pedig a Lehner-qudrtett lépett 
az előbbiek nyomdokaiba és kiváló pro-
dukcióival, előkelő művészetével nem egy 
nagy zenei metropolis közönségét hódította 
már meg. A szomorú Neuilly, a tragikus 
Trianon után négy fiatal, lelkes magyar 
muzsikus kezdte meg tiszta, nemes mű-

referensei tárgyilagos, de meglepően ma-
gasztos cikkekben számoltak be másnap 
a ragyogó sikerről es a fiatal művészek 
kivételes képességeiről, ami azért is neve-
zetes, mert tudni kell, hogy a francia 
kritikus nem egykönnyen ír külföldi mű-
vészekről az első bemutatkozás után. Ma-
gasztaló cikkben méltányolta a Lehner-
quartett kiválóságait maga Ravel is, aki 
a magyar művészeket legmegértőbb tol-
mácsainak mondja. 

Párison kivül Zürichben, Münchenben 
aratott a vonósnégyes fényes diadalt, most 
pedig hazajönnek Lehnerék és november 
5-ikén rendezik idei első kamaraestjüket 
Budapesten, ahonnan elindultak az európai 

vészeiével annak a hidnak megépítését, 
amely az egymással szemben állott nem-
zetek kölcsönös megértésére vezet. 

Négy fiatal magyar muzsikus, Lehrter 
jenő, SmiYovits Józséf, Róth Sándor és 
Hartmann Imre hangversenyzett október 
7-ikén és 8-ikán a párisi Salle des Agri-
oulteurs-ben szokatlanul előkelő közönség 
előtt. Megjelent a hallgatóság soraiban 
Barrére, Franciaország római nagykövete, 
Montebe lo herceg és ott volt két hires 
volt »premier«, Clemenceau és Painlevé, 
nemrég még Franciaország miniszterelnökei. 
A propagandáról nem kisebb ember gondos-
kodott, mint Maurice Ravel, a modern 
francia muzsika kiváló vezére, aki nagy 
szeretettel és lelkesedéssel karolta fel a 
magyar vonósnégyes-együttes ügyét Páris-
ban, A francia sajtó legelőkelőbb zene 

hirnév felé. Tiszta, nemes művészetük bi-
zonyára megértésre és méltánylásra talál 
az eddiginél is fokozottabb mértékben, hi-
szen ma már nemcsak a nyújtott és ezután 
nyújtandó műélvezetért kell hálásaknak 
lennünk Lehnerék iránt. 

w , 

5^1 
í t & 
JEP5ECÎ 

\ZKP PAN 
ÜZ ELŐKELŐ KŐZÖHÍEG IDEAL J A 

I 
/ 

Lehner, Smilovits, Róth, Hartmann, a Lehner-vonósnégyes tagjai 



Schipper - Budapesten 
Az Operaház tavaszi Wagner-ciklusán a 

legnagyobb feltűnést dr. Schipper Emil mün-
cheni kamaraénekes keltette, aki mint Telra-
mund, Hans Sachs és „A bolygó hollandi" 
szerepében színészi alakítás és éneklés tekin-
tetében olyan produkciót nyújtott, amilyen-
ben alig volt része a budapesti zenei közön-
ségnek. A kiváló énekes, akinek hatalmasan 
zengő baritonja betöltötte az Operaház egész 
nézőterét, felváltva működik a müncheni és 
a bécsi Operaházban, október 31-én azonban 
egy estére vendége lesz a budapesti koncert-
közönségnek. A Fod )r-hangverseny iroda (Váci-
utca 1.) rendezi dr. Schipper Emil hangver-
senyét, amelynek páratlanul gazdag műsora 
már egymagában is nagy művészi eseményt 
jelent. A kiváló művész ugyanis a következő 
dalokat és operarészleteket fogja előadni : 
Lőwe : Archibald Douglas, Eduard, Franz : 
Widmung, Auf dem Meere, Liszt : Die Väter-
grust, Wiedermächtich Dir begegnen, PFitzner: 
Der Gärtner, Gewalt der Minne, Trunk 
Die Stadt, Ecce Homo, Unter Blüten, Verdi . 
„Az álarcosbál" és az „Ernani" nagy áriája. 
Ezekben a dalokban előreláthatóan a legza-
josabb siker mellett fog érvényesülni a leg-
kitűnőbb Telrâmund pompás orgánuma. 

Hang verseny-hírek 
Ä Fodor-hangversenyiroda (Váci-utca 1. 

Könyvkereskedés. Telefon 135—24.) ren-
dezései : 

Szegheö János zongoraművész hangver-
senye október 26-ikán este 8 óraikor a 
Zeneművészeti Főiskolában. 

Dr. Schipper Emil müncheni kamara-
énekes október 31-iki dalestéjének műsorán 
Pfitzner, Franz, Verdi, Trunk, Liszt művei 
szerepelnek. 

Ä Lehner-vOiiósnégyes első kamaraestéje 
november 5-ikcn. 

Bartók Béla zongora- és szerzői-estje Szé-
kely Zoltán közreműködésével november 
12-ikén. 

Székely Arnold zongoraestje november 
15-ikén. 

Fischer Edwin zongoraestje november 
18-ikán. 

Helge Lindberg finn énekművész első 
dalestje november 24-ikén. 

Paulay Erzsi és Odry Árpád november 
5-iki előadó- és szavaló-estjc iránt igen 
nagy az érdeklődés. Jegyek még korlátolt 
számban kaphatók. 

NIKUSKA ANDRÁS 
szabd, fennáll 1885 óta Készít internacionális értékű uri ruhát 

Budapest, V. , Erzsébet-tér 5. szám 

Hangverseny-naptár : 
Okt. 30 Micsey Józsa dalénekesnő dalest Zenem. Főisk. Rózsavölgyi 

31 Kamarazenekari h. Komor V. dir. Dohnányi zong. Vigadó Rózsavölgyi 
31 Dr. Schipper Emil kamaraénekes dalest Zenem. Főisk. Fodor 

Nov. 2 Brahms-Requiem bp. karénekesvs. Lichtenberg dir Zenem. Főisk. Rózs»volgvi 
3 Sándor Renée zongoraest Zenem. Főisk. Rózsavö'gvi 
3 Hermann Mil' heged iimüvészn. Zenem. Főisk. Harmónia 
5 Leh ner vonósnégyes kamaraest Zenem. Főisk. Fodor 
6 K. Knliwodn Kata dalest Zenem. Főisk. Hnrmonin 
7 III. Filhnrm hanev Dohnánvi dir. R. Hnrdorff Annn Ze em. Főisk. RózsavöWi 
8 Csuka Réln g rdonknm. Zenem f-őisk. Rózsnvölgvi 
9 Diósv Edith dalénekesnő Vigadó Hnrmonin 
9 Keérv Szántó Imre zongoraest Zenem. Főisk. Rózsrtvölgvi 
11 Ba'ilides Mária dfllest Zenem. Főisk. Rózsavölgyi 
12 Bartók Béla zeneszerző Zenem. Főisk. Fodor 

^ F i r e n z e «*-
iparművészén mügelyiskolában 
IV., Koronaßerceg-utca G. Telefon 5B-1B 

A beiratkozás megkezdődött 

Restaurant "PHÓFÉT/i Étterem 
BUDAPEST, VII., Király-utca 91. s j d m . 

Telefon: József 4 4 - 75. 
Ixlés, ott&onosság. Jó borok 

Tulajdonos: Ö R M É N Y I E L E K 
Este Radies Jcnfí mujmlkál 



HENNY PORTEN és EGEDE NISSEN 
a Boleyn Anna cimü Radius-filmben 

Bemutatja október 29-én a Renaissance és a i Uránia 
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ukács Nándor 
Köpeny, kosztüm, francia ruha 
e's blouz különlegességek áruháza 

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

Ax ufságárus leány és A fejnélküli lovas 
Szombattól kezdve ismét nagy mű-

vészi eseménnyel szolgál a főváros kö-
zönségének a Kamara, ez az egyre 
népszerűbb, páratlan nivóju mozgókép-
színház. Egyetlen programm keretébe 
foglal két olyan szenzációt, melyek 
mindegyike egymagában it elegendő 
arra, hogy végsőkig fokozza az érdek-
lődést. 

Az ujságárusleány vérbeli amerikai 
történet és olykor Bern-
hard Shaw fölényes hu-
mora csillan fel benne. 
Egy, a rejtelmes kínai 
negyedben csavargó 
rikkancsgyereket meg-
sajnál egy ópiumbar-
langból kitántorgó gaz-
dag fiatalember és ha-
zaviszi. És ime, a ne-
mes cselekedetével ön-
magának használt a 
legtöbbet, mert az el-
hanyagolt, rakoncátlan 
fiúról kiderül, hogy 
leány, aki romlatlan 
energiával, friss és ter-
mészetes szerelmével 
megmenti a modern 
kullurától, gazdagság-
lói megcsömörlött, fá-
radt és elnyűtt patronu-
sát, az egyszerű örö-
mök s az alkotó munka 
számára. E motivum 
oly régi, mint a világ, 
— hiszen mindannyian emlékezünk a 
gyermekmesék pásztoileényára és ki-
rályfiára — s akárhogy variálódjék is, 
akárhányszor találkozzunk vele, boldo-
gan fogadjuk, mert ezeréves igazával 
felüdít és megerősít. A newyorki Maetro-
gyár a modern filmtechnika akadályt 
nem ismerő eszközeivel késziletle e fil-
met, melynek főszerepét Viola Dana 
kreálja, Amerika egyik dédelgetett ked-

vence, akinek gamines pajzénségát, fius 
játékét mi is megcsodáltuk a tavalyi 
szezon nagy sikert elért slágerében, az 
Aranyos gazember-ben s akinek eredeti 
egyénisége a maszatos rikkancsfiuból 
kibimbózó győzelmes nő szerepében még 
inkább lebilincsel. 

A másik kép Harry Fiel legújabb több 
folytatásos kalandorregényének A fej-
nélküli /ouas-nak első része. E vakmerő 

művész szédületes bra-
vúrjai, haláltmegvető 
bátorsága eddig is köz-
mondásos volt, azon-
ban sohse produkált 
meglepőbbet, újszerűb-
bet, trükkjei és mester-
fogásai sohse hathattak 
frappánsabban,, acélos 
izmai, férfias szépsége, 
életderüt és veszélyt 
kereső nyugtalan tem-
peramentuma sohse ra-
gadott el annyira, mint 
e rohanó cselekmény 
szárnyán röpített túlfű-
tött és uj próbát haj-
szoló alakításában. 

Igy a Kamaramegint 
párosítja az igazi em-
beri érzelmek nemes 
művészetét a film má-
sik, naivabb, de ős-
erejű zsánerével, kielé-
gítve és gyönyörköd-
tetve ezáltal a közön-

ség minden rétegét. Nem lehet csodál-
kozni, hogy a Kamara egy-kettőre a fő-
városi mozipublikumnak kedvenc mo-
zija lelt. 

Kamara Szinház : Harry Piel 
Faragó-film 
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A milliomos soffőr 
Budapest egyik legszebb mozgóképszín-

háza, a Royal-ApoV-ó, október 31-tSl uj 
műsort mutat be, amelyen két sláger is 
szerepel. -»Szeplőtlen asszony«, a citne az 
egyik, újszerű, amerikai képnek és bizo-
nyos, hogy négy le! vonásának minden egyes 
jelenete épp úgy lenyűgözi majd a közön-
séget, mint annakidején a szakembereket. 

A másik siáger »A milliomos soffSrn, 
négyfelvonásos amerikai szinjáték, a szép 
és kedves Bessie Lovevel a főszerepben. 
Ä film elvezet bennünket a pompás fekvésű 
Cottage Riant-kaslélyba, ahol a lármás élet-
től visszavonulva, könyvei társaságában 
'.ölti napjait Mattheo Gordon proíesszor, 
iaki, mint a legtöbb tudós, rendkívül szóra-
kozott. Csakis így lehetséges az, hogy egy 
szetzödés, amely egyedül igazolja, misze-
rint Gordon egész vagyonát a Barlow-féle 
vállalkozásba tektette — elveszett. Frap-
páns fordulatokkal bonyolódik innen a 
film cselekménye, telve pompásnál pom-
pásabb ötletekkel. Gordon professzorból 
egyszerre szegény ember lesz, de azért 
Amerika a film cselekményének színhelye, 
hogy a végén minden jóra forduljon. 

Óceánia 
Ä fővárosi előkelő közönség, a felső tíz-

ezer, finom, elegáns mozgószinháza, a »//e-
Ilikon«, már megnyílt és a megnyitó uj 
műsor után, október 31-én mutatja be a 
Projectograph uj filmjet, az nOceániáa-t, 
amely eidekcs helyzeteivel állandóan iz-
galomban tartja a nézőközönséget. John 
Pike, az Eisinor nevű hajó tisztje, kapi-
tányát, Mack Sommerit születésnapjára egy 
szépmivü pipával lepi meg. Ä kapitány 
mostohafivére, Melaine ezalatt Beeryvel, egy 

'másik hajóssal azon tanácskozik, hogy mi-
ként lehetne pénzt szerezni. Beery a Pat-
kányt, egy hirheat betörőt ajánlja, akivel 
Melaine megállapodik, hogy a hajó pénz-
szekrényét túrják meg. Ä betörést végre-
hajtják, de közoen összevesznek és a ka-
pitány a zajra elősiet. 

Dik, a kapitány fia, nem szereti a ten-
gert, de Pike a hajóra viszi és ott hama-
rosan be Is bizonyítja, nogy igazi hajós-
vér. Ä hajón már minden rendbe jönne, 
de egy éjszaKa megjeleniK Melaine és Pat-
kány, akik halálosan megsebesítik Pike-1. 
Patkányt egy huilám a tengerbe sodorja 
(és a haldokló Pike összeadja Diket és 
Peggyt, az első tiszt leányát. 

Corso : Jelenet a „Dubrowsky" című Korore-fiimbcl 
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A »Vörös Csïbi« 
Ä legnagyobb csendben készült el kétheti 

szorgalmas munka után Márkus László ren 
dezésében a budapesti államrendőrség első 
filmje, a »Vörös Csibi«, mely a magyar 
filmgyártás érdekességei közé tartozik. 
Több aprő epizódban mutatja be a »Vörös 
Csibi« a budapesti rendőrség nehéz mun-
káját. Ä film főszerepeit ezúttal, a ren-
des szokástól eltéröleg, nem vérbeli film-
színészek, hanem maguk a rendőrség tag-
jai alakítják, még pedig olyan sikerrel és 
rátermettséggel, hogy filmművészeinknek is 
dicsőségéi e válnék. 

Thurdnszky Lucián detektivfőfelügyelő, 
Róna Ernő főfelügyelő, dr. Hegyi Sándor 
kerületi kapitány, Antal és Brückner fo-
galmazók, Bak Sándor főfelügyelő, dr. Ju-
hász felügyelő, Valérián, Patay, Schnell, 
Götzinger, Szabó Gyula, Heim, Tóth Gusz-
táv, Ullmann detektívek, Endesz Péter nyu-
galmazott felügyelő, rendőrök és néhány 
moziszinész alakítják a film érdekes fiqu-
ráit. ' £ 

Munkatársunk felkereste Róna Ernő de-
tektivfelügyelőt, a film címszereplőjét, hogy 
nyilatkozzék a Színházi Elet olvasóinak a 
»Vörös, Cs7W«-ről, 

Nagyon kedves volt az egész »mó-
kem« (játék), — kezdte Róna felügyelő 
elbeszélését. — Arról volt szó tulajdon-
képpen, hogy népszerűsítsük a rendőrség 
nehéz munkáját. Ezt igyekeztünk meg-
felelő formában filmre vinm. ÄmeriKai 
detektivfilm — lehetetlenségek nélkül, 
rendezte Márkus mester a filmet. Filmünk 
egy perrendszerü »schrenk« (betörés) lefo-
lyását mutatja be. Csekélységem, »Vörös 
Csibi«, a betörővezér, táborkarom élén egy 
ligeti villát veszek »meló« (munka) alá. 
Bemászok a villába, természetesen, a biz-
tonság kedvéért, »smiren« (lesben) ha-„ 
gyok egy linket. Hz egyik szobában tel-
török egy Íróasztalt, hol »matériát« (anya-
got), vagyis »szőjrét« (árut) sejtek. De nem 
íigy ám, mint azt a moziban látni, hogy 
odamegy a tolvaj a fiókhoz és az máris 
nyitva van. Valódi szerszámokkal dolgoz-
tunk. Äz íróasztalt »spangával« (hosszú, 
speciális betörőkés) nyitottam fel. Megmu-
tatja a »spangát«, mely valóban rémes 
szerszám. Elmondja a »spanga« történe-
tét és szakszerűen megadja ennek hasz-
nálati utasítását, melyet azonban, sajnos, 
nem értettem meg. Ähogy javában »rak-
kolok« (dolgozok), — folytatja Róna fel-
ügyelő, — felébred a villa tulajdonosa, 

Szabó detektív, Thuránszky detektivfőfelügyelő, Ullmann detektív, Róna detektivfelügvel<\ 
Endesz nyugalmazott detektivfelügyelő. Tatai detektív és Valérián detektív « .VÖRÖS CSIBL 

cimü detektiv-filmben! 
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bejön és rémes »balhét« (lármát) csap. 
MegérkeziK egy zsaru (rendőr), ki előző-
leg a villa előtti »smirt« (őrt) »megkib-
lizte« (összekötözte). Én »hazaküldöm« (le-
lövöm) a rendőrt, kiugróm az ablakon, 
feloldatom a kötelékeiből a smirt és meg-
pucolunk (megszökünk). Ä villa tulajdo-
nosa telefonál az »Oberhére« (főkapitány-
ság), honnan kiküldik a »héket« (detek-
tiveket) és megkezdődik a vad hajsza, ja-
vában folyik az üldözés, mikor átugrom 
egy palánkon, megbotlok egy kőbe, elesek 
és ekkor utolér és elfog a való életbari 
kitűnő kollégám, a filmen üldöző, Lux, a 
zseniális detektivkutya. Megbilincselnek sa-
ját bilincsemmel, melyet már hosszú praxi-
som alatt több száz »link« kezére alkal-
maztam. Ugyanekkor az Andrássy-uton egy 
rendőr egy cjyanus koldust igazoltat és 
akar előállítani. Egy arra haladó ur bele-
avatkozik a dologba, tiltakozik a szegény 
koldus előállítása ellen és szörnyen hada-
kozik, hogy ö igy,« meg ugy, majd megmu-
tatja. A kapitányságon kiderül, hogy a 
szegény koldus »rajzolta« (zsebmetszette) 
el a pártfogó aranyóráját és nem más, 
mint »Vörös Csibe« orgazdája, ki csa.; 
»tiből« (félrevezetés céljából) áll ki kol-
dulni. Ez volna röviden filmünk tartalma. 
Célja az, hogy lássa a publikum, hogy mint 
történnek a betörések, tudja meg, hogy, 
hogy védekezzen ellenük, őrizze meg hi-
degvérét és idejében forduljon a rend őrei-
hez. Mint filmszínész, csak azt mondha-
tom, hogy az első napokban olyan rosszul 
voltam a festékszagtól, hogy enni is alig 
tudtam. 

UJra Játsszák 
a Nobody-filmekel 

Régen nem várt a publikum olyan lelke-
sedéssel filmet, mint a Nobody-sorozatot, 
amelyből az Omnia mozgóképszínház ed-
dig tizet mutatott be. f(özben Berlinben 
lilmsztrájk volt és (Így a puHikum kény-
telen volt nélkülözni a nagyszerű egyfel-
vonásosokat, amelyeknek Schüller Sylves-
ter játssza a főszerepeit Ahogy véget ért 
la sztrájk, az Omnia rögtön gondoskodott, 
hogy a további képeket megkapja és végre 
sikerült, hogy hétfőn, október 31-én újra 
bemutassa a folytatásokat. 

A Nobody-sorozat ötvenkét egyfelvoná-
sos filmbői áll és egyik felülmúlja a má-
sikat ötlet, attrakció és érdekességben. 
Csupa izgalom mindegyik film, hogy a 
nézők visszafojtott lélekzettel figyelik az 
eseményeket. \ 

A nagyszerű Nobody-filmen kívül be-
mutatja még az Omnia az Oceania cimü 
hatfelvonásos színmüvet, amely a modern 
filmirodalom egyik legsikerültebb produk-
tuma. 

CARMEN H O Z G O 1 1 1 S 
ÜNNEPÉLYES MEGNYITÁS 

OKTÓBER 29-ÉN 

! Állantió fényes műsor ! 

FOVÁROSI NAGYMOZGÛ: 
• Rákóozi-ut 70. 

Október 31- tő l 1 

A sátán fiái j 
I . része • 

Főszereplők: William Duncan és Edith Johncor- J 

Október 31-től 

A TITOKZATOS IDEGEN 
két részben és 9 felvonásban 

Mind a két rész egy előadás keretében 

ODEON 
vu.,RotrewBn.i.en-UTca37L» 

a PROJECTOGRAPH MOZIJAI 

Okt. 27-30 . 
Rosszcsont kisa$szonyTés* 

Nobody IV. és V . | 
Okt. 3 1 - n o v . 2- Génua hercegei; 

és a Lujza-malom égése 

OLYMPIA VII. ERZSÉBET-KÖRUT 26 
TELEFON: József 129—47 

Október 27—30. Á L O M . Zola regénye filmen. 
Október 31—november 2. A Z Á L D O Z A T . 

Főszereplő: Pola Negri és 
A H Á R O M N A G Y N É N I 
Főszereplő : Lotte Neumann 

Előadások kezdete hétköznapokon: 5, 7 és 9 órakor 
vasárnap: 3, V«5, 6, V«8 és 9 órakor 
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Boleyn Anna 
A pesti filmszezon egyik legnagyobb 

eseményéhez érkezik el október 29-én, 
szombaton. Ekkor mutatia be a Renais-
sance Szinház és az Uránia egyszerre 
az Ufa gyár és a modern filmgyártás leg-
hatalmasabb filmkolosszusát, a „Boleyn 
Annát". Már abból a tényből, hogy a 
darabot egyszerre két legnagyobb film-
színházunk veszi műsorára, következtetni 
lehet arra, hogy a „Boleyn Anna" nem 
közönséges fitmmű. Erre mutat azonban 
nemcsak ez. hanem az a világsiker, 
amely ezt a filmet már jóelőre megelőzi. 
Berlinben egy teljes éven játszották a 
mozgószinházak a Boleyn Annát, való-
ságos Boleyn Anna-láz volt Berlinben. 
Innen aztán tovább került a film világ-
hódító körútjára, mindenült a legnagyobb 
elragadtatást váltva ki a mozikedvelők 
körében. 

A hatfelyonásos filmdráma mint, az már 
a címéből is következtethető, történelmi 
miliőben játszódik le VIII Henrik angol 
király korában. Meséjének rövid vázlata 
a következő : 

Boleyn Annát nagybátyja, a norfolki 
herceg, VIII. Henrik angol király palotá-
jába vezeti, hogy Katalin királynő udvar-
hölgye legyen. A királynak megtetszik 
a csinos udvarhölgy és szerelmével ül-
dözi. Boleyri Anna azonban visszauta-
sítja közeledését, de a király szerelme 
egyre lángolóbb lesz, végre is Henrik 
elhatározza, hogy Katalintól elválik és 
Boleyn Annát veszi el, aki, hite szerint, 
meg fogja ajándékozni a régen várt 
trónörökössel. A pápa azonban nem 
járul hozzá a váláshoz, mire Vili. Hen-
rik kijelenti, hogy ezentúl ő az angol 
egyház feje és a házasságot felbontott-
nak nyilvánítja. A nép zúgolódik, de a 
király megkoronáztatja Boleyn Annát. 
Az egykori udvarhölgy azonban nem 
találja meg Anglia trónján a boldogsá-
got, mert titokban gyermekkori játszó-
pajtását, Norris Henrik lovagot szereti. 
Sorsa elviselhetetlenné válik, amikor a 
várvavárt trónörökös helyett leánygyer-
meke születik. Az élvhajhász csapodár 
kirély most már teljesen elhanyagolja 
Annát és egykori udvarhölgyét. Seynour 
Johannát fogadja kegyeibe. Egy lovagi 
torna alkalmával Norris Henriket ellen-
fele halálosan megsebzi. Anna királynő, 
amikor a lovag acélsisakjának rostélyát 
felcsapják s a haldoklóban Norrisra 

ismer, felsikolt s ezzel elárulja szerelmét 
a féltékeny király előtt, aki tömlöcbe 
vetteti. A szerencsétlen nő hasztalan 
védekezik a házasságtörés vádja ellen, 
ártatlanságát nem tudja bebizonyítani. 
Norris, akihez csupán ideális szerelem 
fűzte, val lomáséval nem erősítheti meg 
Anna igazát — a lovag kihallgatás köz-
ben sebébe belehal és Annát egy hamis 
tanúvallomás alapján haléira Ítélik. VIII. 
Henrik aláírja az ittlétét. A boldogtalan 
asszonynak még azt sem engedi meg, 
hogy gyermekétől elbúcsúzzék, de Anna 
a vallás igéiben talál vigaszt é s emelt 
fővel indul a vérpad felé. 

A film főszereplői Henny Porten és 
Emil Jannings, a német filmművészet 
legkiválóbbjai. Henny Porten a címsze-
repet játssza annyi drámai erővel, hogy 
még ennél a nagy művésznőnél is meg-
lepetésszámba megy. Partnere, Emil Jan-
nings szintén olyan érdekes alakítást 
nyújt a darabban, hogy a Boleyn Annát 
mindenkinek meg kell nézni. 

— ^ J 
I R Á N Y I . P T C A 

Okt. 31.—nov. 2. 
AZ ÉJFÉLI ŐRJÁRAT 

és a Lujza-malom égése 

Nov. 3 - 6 . TŰZPIROS VIRÁGOK 
és Fridol in mini ke l lékes 

ocaitnroJCR. JKZOWTP&D) 
I * . . K I « I I / I U T € » 1 « . 

Okt. 31.—nov. 1. Mozart 
Nov. 2—3. Ezeregy é jszaka 

Nov. 4 - 5 . Kék róka 

PHÖNIX MOZI 
— — i — R Á K Ó C Z I - Ü T O H — — — — 

Október 27—30. 
Az ezerarcú e m b e r VI . része 

és a Budapest i IFIImuJség. 
Október 31—november 2. 

Éjtéli ő r já ra t • Osiris mistériuma 
és a Lujza-malom égése 



SZÍNHÁZI ELET 
185 



56 SZÍNHÁZI ELET 

A színpad divalja 
- írta: CÓTHNÉ KERTÉSZ ELLA -

Azt óhaj t ja , kedves Szerkesztő ur, 
hogy a színpadi divatról mond jak 
valamit. Én mindig csodálkozom, 
ha „színpadi öltözködésről" hallok 
beszélni. Gyakran mondják : a szín-
padon e z n e m „mutat", a m a z „jól hat" 
a színpadon. Azt hiszem, nincs is 
színpadra való ruha. Csak megját-
szandó alak van, aki természetesen 
felöltözötten jár-kéla színpadon. (Néha 
nem is olyan nagyon felöltözötten.) És 
természetesen lehetőleg olyan öltözék-
ben, amilyenben járna-kelne, ha tör-
ténetesen nem a költő fantáziájának, 
hanem földi ha landók szülöttje lenne. 
Én a magam részéről mindig görcsö-
sen igyekszem elképzelni, hogy az 
általam ábrázolandó a laknak milyen 
lehet a „gusztusa". Szóval, mikor a 
színpadi ruháimat megrendelem, nem 
azon töröm a fejem, hogy a ruháim 
magamnak tessenek, hanem igyek-
szem elképzelni, milyen ruhát válasz-
tana egy adott helyzetben az a bi-
zonyos általam megteremtendő lény. 
Mikor aztán sok gond, aggodalom 
közt megszerkesztettem az én szín-
padi gyermekem „bőrét", akkor meg-
feszített fantáziával próbálom elkép-
zelni, hogy ez a színpadi életre hi-
vatott lény, miként viselné a külső 
diszt, amit ráaggattam, mert hiszen, 
ugy-e hogy másként hordja ugyanazt 

a toalettet, mondjuk egy párisi fél-
világi dáma, aki a megszokottság 
biztos érzetével heveredik végig leg-
p a z a r a b b diszben is a „süppedő pam-
lagon", nem törődve a drága csip-
kéi, prémjei sorsával és másképpen 
egy jól nevelt, illedelmes pesti asz-
szonyka. Nem magam hordom hát 
és nem magam rendelem meg ru-
háimat, amelyeket a színpadon vise-
lek, hanem Delliére Marguerite, a 
„Gyengédség" kis nője, vagy az ő 
számos elődje és utódja . Bevallom, 
borzasztóan örülök, hogy ezt el-
mondhat tam, mert ha ezentúl hibás 
ruhát látnak raj tam a színpadon, 
nem azt mondják majd , hogy az én 
Ízlésem rossz, hanem azé a szegény 
nőszemélyé, akit „alakitok". 

A legújabb párisi kalapdivat 

A „BELVÁKOSI KALAPSZALON" 
(Váci-utca 65.) modellje. 

SELYEM 4 SZALAG FŐÜZLET : - tlütORONRHCRftGUíft 

SZÖVET íMOSÖÁRÚ 

C S I P K E IDIVAÍUJOONM 

FIÓKÜZLETEK: IY..CALVIN-TÉR. 

Vllj!AKOrZ|-Umil.,FO-UÏÏA52; 
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Holz er-divalle vél 
Az estélyi ruha. 
A téli szezon kezdetével újra aktuális az 

estélyi ruha kérdése. Amint az előjelekből 
következtetni lehet, régen volt annyi bál és 
estély a háború óta, mint amennyi az idei 
télen Ígérkezik. De nemcsak azért kell bőveb-
ben foglalkoznunk ezzel a témával, hanem 
azért is, mert az idei párisi divat az estélyi 
ruhára fekteti a legynagyobb súlyt. Párisi 
tartózkodásom alkalmával nem egyszer cso-
dálkoztam ezen az uj divailázon, amely a 
párisi nőt úgyszólván egész nap estélyi ru-
hában járatja. Mi az uj estélyi ruhadivat? 
— kérdezik jogsai a pesti hölgyek, akik a 
divatban rögtön Páris u'án szeretnek haladni. 
Mindenekelőtt az estélyi ruhák anyaga a 
creppe maroquin, esetleg a creppe georgette. 
A bársony nem divat, legalább is ritkán vi-
selik. Annál inkább viselik az úgynevezett 
ciré csipkét, amely az estélyi ruhák egye-
düli díszét képezi az uj párisi divatban. Ciré-
csipkéből van néha az estélyi ruhák egész 
dereka, néhol viszont - a mintázott csipke a 
selyemszoknyát boritja be második alj gya-
nánt. Az uralkodó szin természetesen a fe-
kete, amelynek komorságát egy-egy erősszinü 
róisa, vagy arany- ezüsthimzés disziti. Disz-
ként gyakori még az egészen fekete jette-
vagy flitterdisz, ugyancsak igen szép estélyi 
ruhák készüinek fémszálak felhasználásával. 
Divat a slepp is, különösen a nagy estélyi 
ruháknál. A slepp azonban az uj divat sze-
rint nem hátul van, hanem oldalt. 

Igen fontos, hogy az estélyi ruhát öltő nő 
toalettjének többi részletét is 
Ízlésesen válogassa össze. így 
például estélyi ruhához csak 
mélyen kivágott lakkcipőt és 
fekete selyemharisnyát illik 
hordani. Ami a kalapot illeti, 
az legszebb, ha nagy és hátul 
spanyol fésűvel van díszítve, 
amelyről fátyol lóg le. Ugyan-
csak nagyon viselik az ilyen 
spanyol fésűt a hajban is, 
ez nagyon jól áll az uj fri-
zuradivathoz, mely szerint a 
homlok szabadon mared, a 
hajat pedig erősen hátra kell 
fésülni. A divathölgy, ha es-
télyi ruhát vesz fel, nem fe-
lejtkezik meg egy Ízléses tás-
káról sem, A táska ovális 
alakú legyen, gyöngyből ké-
szüljön, felül elefántcsont 
zár, alul lelógó rojt díszítse. 
Készülhet ezenkívül a táska/ 
virágos selyem-
ből is, a szabály 
csak az, hogy 
nem szabad elüt-
nie a ruha alap-
tónusától. 

(Heizet kreicló) 

SzinésmnöK é s Ro^me/iUa 
írja : Dr. JUT ASSY JÓZSEF 

Színésznők arcának legnagyobb ellensége 
a festék. Mert nem mindenki van abban 
a helyzetben, hogy a finom és drága arc-
festékeket használhassa, jóllehet minden 
szinész tudja, hogy a francia Clark vagy 
Dórin, az angol Atkinson vagy a német 
Leichner-kollekció festékei kevésbé árta-
nak, mint az olcsó durva készítmények. 
Csak egy példát említek. Lelkiismeretes 
gyáros a piros festékhez ártalmatlan kar-
mint használ; lelkiismeretlen vagy olcsó 
gyáros azonban cinóberrel (mérges ólomsó) 
vagy szeiecsikával (mérges Jüganysó} festi a 
vásári piros sminket. Szegény Hegyi Aran-
kára még sokan fognak emlékezni, hogy 
mennyit szenvedett, mikor egy nyitott patta-
násán ót inficiálta magát egy ilyen hami-
sított mérges festékkel. 

Vannak istenáldotta egészséges arcok, me-
lyek teintjének még a legdurvább kendözö-
szerek sem ártanak meg. Vannak azonban 
zsíros, pórusos, tisztátalan arcok, melyek-
nek még a tiszta rizsliszt vagy búzaliszt 
is megárt. Sőt éppen ez árt meg, mert 
ia liszt belerakódik a bőr likacsaiba, ott 
a bőr váladékával kovász lesz belőle, mely 
dagad, tágítja a pórusokat; beleragad a 
pórusok f alába, sem viz, sem szappan ki 
nem mossa onnan, por és szenny hozzá-
tapad és feketére festi. 

Egy finom púder nem tömi el ennyire 
e pórusokat, kivéve, ha ólomporral készül. 
Az ólomporos arcpor a legkedveltebb a 
nővílágban, mert jól tapad és bársonyossá 
teszi a bőrt, de egyszersmind a legvesze-
delmesebb. Ha látunk egy kendőzetlen arcot, 
mely kékesfehér színárnyalatot mutat, meg-
esküdhetünk, hogy az illető huzamosan pu-
derozta magát ólmos arcporral. Ez a finom 
por ugyanis beleül a legkisebb pórusba is, 
ott keveredik a bor faggyújával és verí-
tékével, meiyekiöl ki van mutatva, hogy 
kéntartalmuk is van. Kén és ólom a kém-
lelő-csőben is fekete csapadékot adnak s 
ugyanez a vegyi folyamat megy végbe az 
arc bőrében is. '< 

Különösen gyorsan származik ilyen fekete 
csapadék, ha véletlenül kén és higany, 
vagy ólom és higany kerülnek össze az 
arcon. Pl. valaki higanyos kenőcsöt használ 
és kénszappannal mosdik; vagy higanyos 
aícfestéket használ és ólmos pudert. Ha 
látunk egy arcot, mely tele van fekete 
pontokkal, bátran állithatjuk, hogy szak-
értelem nélkül kente vagy festette magát 
az illető. 

iFoljjtatjuk.) 
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Góíhné — győzöíí! 
Ä »parisienne« tudvalevőleg inkarnációja 

az ízlésnek, sikknek, eleganciának. A »mon-
daine parisienne«, a nagyvilági nő, ugy-e, 
még felsőbb fok, még süritettebb fogalom 
és kifejezésmód az Ízlésben, sikkben és ele-
ganciában. De hát mi akkor a párisi "nagy 
színésznő? A legfelsőbb fok. Hallatlan kö-
telezettségek terhét viseli válla. Äzt a sok 
ezer sikkes, elegáns, Ízléses és főleg: ja j 
de kritikus párisi nőt kell megfőznie, akt 
minden este elzarándokol a színházba és 
lornyettjét, távcsövét, szakértelmét és min-
den pompás, gonosz, gúnyos esprit-jét ké-
szenlétbe helyezi a díva megbirálásához. 
Mert — bocsásson meg érte jó Bataille 
ur — a párisi nőnek ' van olyan fontos 
a színész elegánciája, mmt a darab eset-
leges irodalmi valörje. Ezt a párisi szí-
nésznőt, sok ezer kritikus asszonyszem har-
cos — és győztes — ellenfelét Qóthné 
Kertész Ellának kell kreálnia most nálunk 
a Renaissance Bataille-ujdonságában. 

Eleget tett-e -— még párisi kolleganőié-
nél is súlyosabb — kötelezettségének? 
Äligha kell népszavazás elé bocsátanunk 
ezt a Kérdést. Góthné ragyogóan oldotta 
meg mindkét problémáját: 1. meghódította 
a magyar publikumot, 2. méltó volt egy 
párisi színésznőhöz. 

Talán nem lesz érdektelen, ha felsorol-
juk Góthné kivételes sikerének toalett-
fegyvertárát 

Az első felvonásban például mindössze 
háromszor öltözik. Van egy lila toalettje, 
hozzá fekete velour jchiffon cape majom-
szőrrel díszítve, egy világosszürke velour-
chiffonpiamája ezüstrckával prémezve és 
egy vieux rose pongyolája, melynek ujjait 
és uszályát ugyanolyan szinü chantilly-
cslpkéből vannak. Övben goblenkék virá-
gokkal és kék Sarku rózsaszilifi selyem-
cipőkkel. A második felvonásban csak egy 
ruhája van, de az aztán tökéletes. Az anyaga 
leKete ciré-csipke, az övét zsett-csattokkaL 
megszakított és baloldalt hosszan lecsüngő 
koralifüzérek alkotják, a legapartabb rajta 
azonban az a szâtes fekete bőr sáv, mely 
Jóval csipőn alul fut körben a szoknyáján. 
A harmadik felvonásban aztán, melyben 
az érzékek szerelmének forró pokla helyett 
a gyengédség drága, finom melege bur-
kolja be a két megszenvedett embert, a 
színésznő csábitó-hóditó toalettjei után meg-
kapóan egyszerű s mégis művészien ízléses 
ruha jelképezi az uj élet változott légkörét 
A fekete robemanteaux disze a kevés 
zsettel hímzett kihajtó, a rendkívül ér-
dekes, uj, bö manchette és egy antik vert-
ezüst cobochon-öv, mely nem zavarja, sőt 
aláhúzza a sziluett karcsú, egyenes vonalát. 
A ruhák különben Dénes Jenő művészi 
tervei alapjnn a Denes szalonjában ké-
szültek. 

SZÍNHÁZI ELet 

Intervju 
a virágról, lollról é s m á s 

lontos a p r ó s á g okról 
Megintervjuvoltuk a Kigyó-téri Ká-
lozdy cég tulajdonosát az idén any-
nyira divatos toll- és virágdíszekről, 

így nyilatkozik: 
— Pá ris egyszerre esküdt ellensége lett 

a színek kombinálásának, amit pedig a 
háború alatt — régi anyagok felhasznál-
hatósága révén roppant gazdaságos kedv-
telés! — annyira kultivált. Idén a ruhák, 
de különösen az estélyi ruhák, egysziniiek 
és itt kezdődik a ml jelentőségünk. Hogy 
ugyanis az egyszínű ruha ne legyen egy-
hangú is, valami másszinü apróságot, vi-
rágot, tollat alkalmaznak rá. Hallatlan de-
korativan hat egy ilyen színes folt, — 
gondoljon csak arra a rózsaszínű rózsa-
girlandra például, melyet Varsányinak a 
• Hazatérése-ben viselt fehér ruhájára szál-

lítottam, vagy a fraise rnákvirágjaimra, me-
lyeket Góthné. visel most kék ruháján a 
*Gyengédség«-ben. 

— Hogy mi a virágdivat idén? Valami 
finom, művészin stilizált középút a ter-> 
mészét s a »fantaisie« között. Az alap, 
melyen az idei művirág rajza épül, több-
nyire a rózsa, a mák és a krizantém, az 
anyaga fém, vagy túlnyomórészt bársony 
és közös jellegzetességük, hogy: nagyok 
"és laposak. És van egy ujdonságunk, mely-
ről maguk talán azt állítanák, hogy plá-
gium, cie amelyre én nagyon büszke vagyok. 
Crépe de chineból készült, tehát habos 
és könnyű és születésének története az, 
hogy egy párisi tanulmányútról visszatért 
divatszalon-tulajdonos mutatta be nekem az 
ősanyját, kárörvendőn nevetve. 

•— No, ezt csinálja utána i Ezerszínű és 
a végbenyomás mégsem tarka, hanem sej-
telmesen bizonytalan. Talán batik. De in-
kább még sem ez. 

— Mi aztán jól megnéztük a ravasz 
virágot egy piktorismerőssel — és kita-
láltuk a nyitját. Hát persze, hogy nem 
(batik•: — Hogy mi? Persze, majd eláru-
lom, hogy aztán mások is plagizálják... 
Elneveztük »fuvolt virág«-nak, már készít-
jük is és a jó párisiak csodálkoznának, ha 
látnák: mit tudunk mi itt Pesten... A vi-
rágdísszel különben egyenrangúvá avan-
zsált idén - a toll, főleg a strucc, melyet 
rózsaként kiképezve, de övnek és szoknya-
szegélynek is hordanak. 

Alegtudtuk végül még, hogy a legelegán-
sabb lakás virágdísze ma bizony több-
nyire mesterséges pálma, preparált páf-
rány, rozsdabarna őszi levél. De télen aztán 
kizárólag mesterséges lesz. Hiszen egykori 
téli virágliferánsunk, a lirák hazája, olyan 
rettenetes messze került mostanában tő-
lünk... 
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Cipődivat 
- iixenOéten alul 

Interv'iu a Hajdaska és társa cég főnökétől 
Egy bolt, melyben a vevők életkora tizen-

héten alul mozog — 8 már érthető, hogy az 
elárusítók arca csupa verőfény és ha meg is 
jelent az első őszi hideg az utcán — itt 
bent negyon derült az éghajlat. 

— Engem hosszú barátság füz a vevőim-
hez, — meséli a főnök néni. — Először ugy 
az első szü'etésnepjuk táján jelennek meg 
és amikor feliiuzzuk a lábacskájukra a kis 
fehér glaçé cipellőt (rózsaszín vagy világos-
kék ponponnal, aszerint, amint azt a toalett 
vagy a karkötő- másli megkívánja) boldogan 
himbálják a fejecskéjüket: „d, tí." Ami gye-
rekeszperantón ugylátszik azt jelenti : »Szép. 
Meg vagyok elégedve." Később, magasabb 
életkorban már óriási választék okoz fej-

törést a sze-
gény kis meg-
rendelőnek. 
Hétköznapra 
vagy iskolá-
ba magas 
barna fűzős-

ei pőt kap, .vizit-cipőnek" színes antílop-
betétes lakk cipőcskét, táncra természetesen 
egyspangnis lakk eszkarpent. És a leányok 
egész öreg bakfiskorukig : alacsony sarcot. 
Ez esztétikailag, higieniailag a legmegfelelőbb. 
Ezt fontosnak tartom hangsúlyozni, mert a ' 
múltkor egy négyéves hölgyem, a legkomo- ' 
lyabb kétségektől gyö'örve, ezt kérdezte tőlem: 

— Néni 1 Nem tul alacsony ez a sajok 7 
Mej az csúnya jüsztöt csinál . . . 

m - k J T 

B U D À P E / T I V Í \ í & a - V T C A T Í 

Ki iszik itt ? 
Akik kitalálják, azok köpött egy üveg Ditt-Gott 
Jikőrt sorsolunk ki A múlt heti nyerők: Rosen-
Feld Cornélia, Teleky Erzsi, Rosenberg G é z á n á l P»ák kerülnek forgalomba?... 

Nincsenek: már 
gyerekek: 

Irta Darvas Jenő, a Tulipán Gyermekotthon 
tulsjtionosn 

— Nincsenek mér gyerekek! — Ez a 
megállapítás nem egy prűd vénkisasszony 
megbotránkozott sóhaja, nem is valami fia-
tal mama csicseregte el gyermeke legújabb 
»jó mondásával« kapcsolatban, ezt valaki 
oluan állítja, aki husz esztendeje ál közöt-
tük, Sok ezer csöppség közStt és alaposan 
megfigyelhette őket. tiejőnnak hozzám ezdk 
•a mat' »gyerekek«, álig látszanak ki a 
főidből és az »r«-rel igen rossz viszonyban 
élnek, — de amint összehúzott, kritikus 
szemmel »gusztáljék* a sok száa ruha-
modellt, amint megrendelésnél órákig in-
gadoznak két cape tacon előnyösabb lehe-
tőségei között, amint próbaközben az össz-
benyomást vizsgálják a tükörben, össze-
csapom a kezem. "Hisz ezek nem gyerekeik : 
Ezéft aprö nők és babszem férfiak, ezek 
pöttöm ladyk és dandyk, néha azon kapom 
magam raj fa. flogy egy ííyeu félméternyi 
hölgynek — kezét csôkolommèï akarok kö-
szönni i 

— Elnézem ezeket a gyerekeket, amint 
most — szezon nyiltával — betipegneK 
hozzám, őszi és téli garderobjuk összeállí-
tása céljából. Egy kis fiu s egy kis leány 
például, anyukától, frfiuleintól közrefogva. 

• — Talán két egyforma matrózruhács-
fcát? 1— kérdem én. 

— De bácsi, hová gondol! —. hanazik a 
megbotránkozott válasz. Ä pubi angol rag-
iánt Kap, rézsut zsebekkel double posztó-
ból (Kertész Dezső (megirigyelhetné), a baba 
francia köpenykét, kimonószabást, dúsan 
prémezve... A robc-manteaux hímzett, eset-
leg fagyöngy vagy rojt diszitl, a fiúé oro-
szos kaoátkás tacon. Egészen természetes, 
hogy azonkívül bársonyruhákat is kapnak 
(enélkül elegáns gyerek idén nem mehet 
neki a szezonnak) és őnagysága táncruhája 
— istenem — crépe georgetteből készül. 
A fehérneműben gyorsan megállapodunk, 
a kalapdöncés annal tovább tart. Amit fel-
tlőtt kalapos-kollégáim nyílván meg fog-
nak erteni... 

— Ezen a héten nagy bajban vagyok. 
Ugyanis minden megrendelőm olyan ru-
hákat óhajt, amilyeneket a »Gyengédség« 
két drága gyerekszereplőjének, Schwéder 
Margitnak es Lázár Gidának terveztem. 
A fiúnak fehér selyembluzocskára goni-
bolódó hosszú, sötétkék bársonynadrágot, 
a leánynak fekete bársonyzakés tehétr se-
!yemruhácskát. És most nagyon drukkolok,. 

, Aer t ki tudja, nem veszi-e majd rossz 
néven ez a két gőgös kis szinész, ez a 
fcét mai »gyerek«, ha modelljeikről — kó-
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És mégis táncol idén Budapest 
A „Vigadó bizottságinak cimzett staté-

ríális vésztörvényszék halálra ítélte a shim-
myt, a jazzt meg a többi deliquenst. A Vi-
gadó termeiből idén ki vannak tiltva. Es 
egyáltalában, minél kevesebb ténc-intézked-
nek a kegyetlen vészbirák,— vég« a hajnalig 
tartó bolond-jókedvű jelmezbáloknál?, csak 
itt-ott nyerhet kegyelmet egy-egy szelíd-szo-
lid zártkörű kis táncestély. Nem merek tűi-
merész inszinuációkkal élni, de erős a 
gyanúm, hogy a vészbiró urak már — ugy 
hatvanon felül táncolhatnak. 

A Vigadó bizottság azonban téved. A tán-
coló Budapest nem hagyja magát. Mögöttük 
az elmúlt hat esztendő kegyetlen véres ár-
nya és Pest idén táncolni, szóra-
kozni akar és fog is. Ha már nem 
a Vigadó-fehér arany termeiben, 
hát majd másutt. 

Budapest vigalmi programmjának 
e nagymérvű igérkezéséről meg 
vannak a magunk, legjobb helyről 
szerzett, legbiztosabb információnk. 
Nem kellett egyebet tennünk, csak 
egy széket kérnünk a Szűcs és 
Márkus cég koronaherceg-utcai 
boltjának egy zugában és végig-
nézni azt a iázas, színes, izgalmas 
monstre filmet, melynek szereplői 
szép, szebb és legszebb pesti nők, 
amint a béli ruhájuk anyagát válo-
gatják. 

Az egyik cégfőnök vattát tett a 
fűiébe, — ő most senkivel sem 
akar törődni. Egy óriási csomagot 
pakkoltat ugyanis három emberé-
vel, ez a csomag az Unió varrómühelyébe 
vándorol és onnan, mint a „Hollandi me-
nyecske" toalettattrakciói kerül ezernyi el-
ragadtatott szem elé. Sóvár pillantásom még 
felfedez a legtetején egy csodálatos arany-
brokát kelmét, — a Péchy Erzsi menyasz-
szonyi ruhája, — világosit fel a segéd és 
ujjai áhítattal suhannak végig a gyönyörű 
anyagon-

A másik főnőknek azonban nincs vatta a 
fülében, ő és vezérkara fürgébb itt a leg-
szenvedélyesebb jazz-táncosnál. 

— Kérem, kérem . . . csak egy percre . . . 
nem gondolja, hogy .sápit" ez a galamb-
szürke ? — kérdi izgatottan egy szőke szép-

ség ; egy mésik valami „őrülten eredeti öt-
letet" kér a tea gownja számára, a harma-
d'k éppen a huszonhatodik vég crepe ma-
roquint hozatja le, mert hogy neki pont 
olyan nüanszu kék kell, mint a szeme szine. 

Kihallgattam a tanácsokat, melyeket a 
főnök ur legkedvesebb vevőinek osztogatott 
és ezennel itt közlöm őket. 

Estélyi ruhára egyik legdivatosabb anyeg 
a spanyolos fantasztikus virágrajzu cire-csipke 
Ebből az anyagból leginkább a fehér, fekete, 
barna színeket kultiválják, grande toalettek-
nél fémmel beszőve. A szezon uj divatszine 
különben a fuchsian (gyönyörű lilába játszó 
cerise). Rendkívül divatos a színes velour 

chiffon, (melyből tavai/ csak a fe-
kelét hordták) és minden színhez 
megvan a vele hajszálnyira meg-
egyező velour broché (mintás ve-
lour). Gyönyörűen hat az ilyen egy-
színű.mégis két anyagból kombinált 
ruha. Színekben meleg pasztelleket, 
hoznak galambszürkét, chartreuse-t, 
barnát, bronzot. Selymekben a crépe 
hármasszövetség tartja a pozíciót: 
crépe de chine, georgette és ma-
roquin, de nem vénült ki közülük 
a még mindig elragadó charmeuse 

praktikus hölgy most valami 
jó, finom, puha, meleg, 
tartós anyagot kér, de ne 
legyen valami kemény 
esésű szövet és glancot 
se kapjon és egyáltalán 
valami jót-

Még csak nem is mosolyognak rajta. Szép 
puha, meleg, tartós gyapjulrikót kap, kri 
tikusra barázdált arca felderül, elvan raged 
tatva. És nem kevésbé csillog a szeme, mi 
kor a kért bundabélést látja, valami „co 
melion glacé" nevü szép virágos changelon 
újdonságot. Mikor aztán a segéd rejtélyes 
mosollyal és „hát ehhez mit szól asszonyom" 
felszólítással egy spanyol csipkecapot mu-
tat neki, őnagysága felhevült arccal és szót-
lanul a telefonhoz rohant. 

Izgatott párbeszéd keletkezett a telefonon, 
őnagysága előbb borzasztóan dühös volt, a 
végén turbékolva mondta : Köszönöm. Sze-
gény férj ! 

sem. 
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„Gyengédség" toilette-titkai : 
O ó t h n é K e r t é s z E l l a ruháit készítette MODES DÉNES, kalapját MOLNÁR GIZELLA, cipőlét KLEIN 

BERTALAN. Bundaja hUTNEWSKY tői való. Harisnyáját HORTI ERZSÉBET 
szállította. 

B ő n i t z B l a n k a kalapja KARSAI FERI-tői, harisnyája HORTI ERZSÉBET-től való. 
a a m ö r y V i l m a ruhája KALLÓS SÂRI szalónjábm készült, bundája KUTNEWSKY-nél. Harisnyája 

HORTI-nál. 
Lázár Gida é s S c h w é d e r Margit ruhája DARVAS-tól való. Harisnyáját HORTI ERZSÉBET-nél 

Q S t h S á n d o r ruháját készítette LUDWIG LÖRY. Koronaherceg-u., cipőjét a SZILVÁSSY-szalon 
Király-u 42 

Z á t o n y K á l m á n ruh íját WIDDER I. Városház-u. 20., cipőjét SZILVASSY Király-u. 42. 
P a t a k y F e r e n c jaquetjét LUDWIG LÖRY, c pőjét SZIL.VÁSSY Király-u. 42. szállította. 

„Hollandi menyecske" toilette-titkai : 
P é c h y Erzs i két ruháját MODES DÉNES szállította, a többi az UNIÓ műhelyében készült. 

Harisnyája HORTI ERZSÇBET-tôl való. 
S o m o g y i N u s i két ruhaterve MODES DENES-tő' való Cipőjét SZA90 és TARSA-nál Csengery-u. 

58. szerezte be. Kalapját RÓTH MARGIT, harisnyáját HORTI szál itotta. 
N á í í o r j e n ö ruhája SCHWARTZ JAKAB és FIAI szabócég kreációja Naeymező-u. 3. Cipőjét 

SZABÓ és TÁRSA Csengeri-u. 5S., harisnyáját HORTI ERZSÉBET készítette. 
D é n e s O s z k á r ruháia WEINER és GRÜNBAUM-nál, cipője BALKÓ ILLES-nél Kísdlóta-u. 7. 

készült. Harisnyája HORTI ERZSÉBET-től való. 

Egy karcsúnö titkaiból... 
— Fűző és mégsem Fűző — 

Talán sohasem volt Pesten annyi karcsú 
nö, mint mostanában. Ha feltámadna a 
milói Vénusz és egyszer végigmenne a 
váci-utcai korzón, elsápadna az irigységtől, 
látva a sok finom, karcsú nőt. Mitől kar-
csúak Pesten a nők? Rájöttünk a titokra, 
fi Király Színház mellett levő Qérö Márkus 
uri és női divatüzletben jöttünk rá, ahol 
Qerő mester bemutatta a találmányát, egy 
habkönnyű finom rózsaszínű ruhadarabot. 
Ez a ruhadarab az, amely a pesti nőket 
karcsúvá teszi. Ez pedig nem más, mint 
egy fiizö. Egy »mider«, amelyben nincsen 
halcsont, viszont teljes mértékben biztosítja 
a test plasztikáját és kiküszöböli a páncél-
szerű régi fűzők minden egészségre káros 
hatását. A tűzőt könnyű gummi-öv tartja 
és nem kevésbé nagyszerűen megoldott mell-
tartó egésziti ki. Vagyis a diszkrét ruha-
darab fűző — és mégsem fűző, annyi 
előnnyel, hogy valósággal nélkülözhetetlen 
minden elegáns divatnő számára. Ezek után 
nem csoda, hogy Gerő ur üzletében a 
színésznők és az előkelő hölgyvilág tu-
catszámra rendeli meg a csodálatos fűző-
ket, amelyek a termetnek klasszikusan szép 
formát adnak és tökéletesen megoldják az 
eszményi női karcsúságot. 

H á t i k é j c h i n a l e l y m e k 
dus választékban és l e g s z e b b mintákban 
legolcsóbban LEFKOVICS MÓR 

árengedmény 1 s e l y e m à r u h â x à b a n . 
b e l v á r o s , IV., H a j ó - u t c a 1 2 — 1 4 . 

Siklós fllöertné és Hlavács Erzsébet 
IPARMŰVÉSZETI ISKOLÁJA 

és Hlavács Erzsébet kalapszalonja Budapest, VI., Ó-utca 
R., IL em. 12. Szakoktatás az Iparművészet minden ágá-

ban, különös tekintettel a gyakorlati életre. 
A növendékeit az intézet anyagát dolgozhatják föl. 

Megrendeléseket eltogadunk 

TOILETTEK ÉS FEHÉRNEMÜEK KÉZI ÉS GÉP-
B HÍMZÉSE MŰVÉSZI KIVITELBEN 

/ fi SI Di l U l i m ü h im z <5 és rajzterem, amerikai 
® M ! 1 í I h m ' L pliszirozó és rnoddlirozó 
V I . , K I R Á L Y - U T C A 4 2 - T e l e f o n 1 2 8 - 3 1 . 

K07YIEK BÖZSI MASMKÜRSZALONJA 
volt Magyar-
utca Izmost Itll La]0S-Q. 17. Az udvar-

ban, földsz. 

A g ä ^ S ä S H /ÏR e m e l e t i é t t e r m é b e n ( N a g y m e z ő - u . 22*24 . ) 
d e b r e c e n i M U R S V ELEK c i g á n y p r í m á s 

Az újonnan berendojctt szutsrrén polgári étteremben GUTTENBER33 szalonkvartett hangversenyez 

SALAMON 
DIVAT NAGYARUHAZ 

VI., R « K Q 0 5 - U 7 40. SZ. 
Uri é s n ő i d i v a t u j d o n s â g o k . 
b a n a l e g j o b b é s l e g o l c s ó b b . 
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Kincsem, k i n c s e m — 
Szövegét irta: BRÓDV MIKSA. Zenéjét szerzet t« : LOUIS A. HIRSCH. 

A „Hezatérés'-ben énekli: VARSÁNYI IRÉN 
6Moderalo (gwcoso) 
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5 S » S l ® > w á í S ® l S l # «SÍ? hölgvek ar áról, karjáról végleg kiirtja felelősséggel Pollák 
Sarolta, Andrássy-ut 38 I. „Miracle" hajeltávolitószer .»zét-
küldése utasítással. Szépségápolás. Szemölcsirtás. Hám-
lasztókurák. Hajfestékek. Fagy kezelések- Kérjen prospectus'* 



56 
194A SZÍNHÁZI ELET 262 

K Ö L C S Ö N K Ö N Y V T Á R 
Budapest, VI., Andrótay-ut 6. 

]*).000-nél több magyar, német, írancia, angol kOnyv 
Káiazdy nővérek 
Budapasi , IV . , Apponyl- tér 1. szám 



SZÍNHÁZI ELET 
216 

A leendő államférfiú, aki látszólagos op-
timizmusa ellenére remegő sziwei várta 
a fejleményeket, szótalanul odacsatlakozott 
az újságíróhoz s amíg a fürdő utolsó 
nyaralói is el nem maradtak, hallgatagon 
szívta cigarettáit s jóformán nem is 
hallotta, liogg a fiatal riporter mit beszél 
hozzá. De a türészmaiomnái, mely a kultu-
rált fürdőt a kulturátlan anyatermészettől 
elválasztotta, végre nagyot sóhajtott és meg-
szólalt: 

-— Ünnek még van reménye, hogy, meg-
találjuk? 

— Bizonyos vagyok benne, hogy él és 
sömmi baja. mondta az ujságiró. 

A fürészmalmon tul találkoztak a két 
vidéki deteklivvel. . . 

Qáspár rajza 

— Es mire alapítja ezt a feltevést? 
— Ä logikára, kedves uram, pusztán 

és kizárólag a logikára. De most még 
nincs itt áz ideje, hogy bővebb magyaráza-
tokba bocsátkozzam. 

— Mem mondaná meg, hogy mire gon-
dol? 

—- Ke vegye rossz néven, de ön egyelőre 
meg sem érvené, hogy mire gondolok. Most 
csak annyit, hogy. bízzék bennem: "épen és 
hiánytalanul fogja visszakapni a meny-
asszonyát. 

Ä titkár nem válaszolt, de melegen meg-
szorította az ujságiró kezét. Bízott benne. 

A tűrészmalmon tul, a domboldal sűrű-
jébe rejtett majorságban találkoztak a két 
vidéki deíebtivvel: fáradtak és porosak vol-
tak, homlokukról csurgott a verejték, sze-

gények hajnal óta talpon voltak, anélkül, 
hogy valami kézzelfogható eredményt fel-
mutathattak volna. 

Az egyik, aki kettőjük közül az intelli-
gensebbnek látszott, elkeseredve törölte meg 
vastag bajuszát a zsebkendőjével. 

-— A'mondó vagyok, nagyságos ur, hogy 
a bitangok meggyilkolták a szegény kis-
asszonykát s a holttestét valami isten háta 
mögött fekvő barlangba rejtették. Annyi 
barlang van itt, hogy az ördög se tud 
eligazodni közöttük. A föld felett aligha 
van szegényke, mert minden bokrot tűvé 
tettünk érte. 

A riporter szomorúan bólintott, aztán 
megrázta a kezüket és a titkár társasá-
gában fölfelé kapaszkodott a lejtős uton. 
Gyönyörű délután volt, az enyhe napfény 
megaranyozta az alattuk fekvő nyaralók 
tetejét, a borókás hegytetőről friss szellő 
lengett feléjük: az élet sohasem látszott 
oly szépnek és gondtalannak, mint itt, a 
titokzatosan susogó fenyvesek birodalmá-
ban. Az ujságiró halkan fütyürészett, de 
rögtön abbahagyta, mikor kísérőjének egy 
ujabb sóhajtását meghallotta. 

— Még mindig nem hisz nekem? — 
kérdezte derűs arccal. 

— Hiszek, hiszek, de ha arra gondolok, 
hogy ő talán most remegve gondol a 

. következő órára, hogy gonosz, idegen em-
berek közt van, hát összeszorul a szivem 
a keserűségtől. Maga, kedves barátom, nem 
tudja, hogy mi az, ha az ember egy drága 
leányba szerelmes! 

A riporter elbiggyesztette az ajkát, aztán 
így felelt: 

— Kekem mondja, aki tizenhétévei korom 
óta folyton szerelmes vagyok? Ha a sze-
relemnek tanszéke volna az egyetemen, hát 
engem neveznének ki professzornak. Huszon-
hároméves vagyok, de eddig öt laptól 
csaptak el, mert a szerelem miatt sehol-
sem tartottam be a szerkesztőségi órákat. 
Nálam megértőbb lélekkel ön akkor sem 
fog találkozni, ha az egész földkerekségét 
bejárja. 

E | / E ' r r | l / | ^ C SzÖRMEKABÁTOK RÓKÁK Ù MUFFOK 
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A gyészbaborult fiatalember ellágyult pil-
lantással fogadta ezt a vallomást, szivé-
nek minden hálája és szomorúsága benne 
volt abban a bánatos mosolyban, amit 
uj barátjára vetett. 

— Igen, érzem, hogy megért, azt is 
érzem, hogy öntől többet várhatok, mint 
a hivatalos nyomozástól. Egy sugalat azt 
mondja nekem, hogy önnek fogom köszönni 
a boldogságomat. 

Mind feljebb, feljebb haladtak a feny-
veserdők között, az újságíró fürkésző pillan-
tásokat vetett a földre, a fák közé, a pi-
henő padokra, néha megállt és tűnődve 
körülnézett, ugy látszott, hogif még a mó-
kusok is érdeklik, melyek fürgén ugrándoz-
tak a faágakon. Már ozsonnaidő volt, mi-
ikor a Kristóf-zuhataghoz feljutottak, a kör-
nyék népszerű Niagarájához, mely. minden 
liliafürdői kirándulónak végcélja volt s 
ahol a szerencsétlen művésznőnek nyoma 
veszett. 

— Szép, mi? — kérdezte a Pesti Sajtó 
munkatársa a borongóskedvü miniszteri 
tisztviselőt. 

•— Oh, kedves barátom, van is nekem 
most érzékem a természet szépségei iránt! 
Ha eszembe jut, hogu az ő szeme is 
ezen a tajtékzó vizén pihent meg utoljára... 

— Utoljára? Már megint ugy beszél, 
mintha Budapest kedvence nem volna többé 
az élők között. Ha ezt az elégikus hangot 
folytatja, altkor... 

A riporter félbenhagyta a mondatot, hir-
telen lehajolt s a titkárnak ugy tetszett, 
mintha egy apró kavicsdarabot (íugott volna 
a zsebébe. 

— Ta'ált valamit? — kérdezte izgatottan. 
— Találtam, még pedig egy eléggé ér-

dekes dolgot: egy csigát, mely még a 
történelem előtti időkből maradt itt. Két-
ségtelen, hogy Llllarűrdő helyén valamikor 
az Óceán háborgott s hogy ezt a sziklát 
sok ezer évvel ezelőtt vulkánikus erő emelte 
fci a tenger vizéből. 

— On geológiáról beszél, mikor én to-
porzékolni szeretnék tehetetlenségemben... 

— Mindent a maga idejében: ez a 
családi jelszavam. Ha különben azt hiszi, 
hogy a toporzékolással elér valamit, hát 
én nem fogom megakadályozni benne... 

Az újságíró cigarettára gyújtott s tovább 
vizsgálta a kavicsokat, oly buzgalommal, 
mintha nem is a Pesti Sajtó küldte volna 
ide, hanem a m. kir. földtani intézet. 
A titkár eay ideig szótalanul nézte, de 
aztán kitört belőle a keserűség. 

— Mi folyik a maga ereiben: vér-e 
vagy aludtej? Nekem az a halh»cinációm. 
hogy Sárika segítségért kiált felém vala-
honnan, szinte a kétségbeesett hangját is 
•hallom a fákon keresztül, — és maga 
oly nyugodtan nézegeti a kavicsokat, 
mintha ásványtan-professzor volna egy vi-
déki gimnáziumban. Hát nem érti, hogy 

az ország legnagyobb művésznője forog 
veszélyben? 

A riporter bólintott, aztán így felelt: 
— Sohasem lehet tudhi, hogy nem egy 

ilyen értéktelen kavics uezeti-e nyomra az 
embertI Különben most már ideje lesz 
hazatérnünk, mert az öregek valószínűleg 
felébredtek az álmocskájukból. 

A fürdőt nagy izgalomban találták: a 
sétányokon, a kut körül vitatkozó csopor-
tok verődtek együvé, a doktor sietve tört 
utat magának, hogy a méltóságos asszony-
nak, a művésznő édes mamájának, aki 
egyik ájulásból a másikba esett, a segítsé-
gére legyen s gesztikuláló tömegek ol-
vasták a most érkezett esti lapokat. Az 
Újságok hasábszámra közölték az igaz és 
koholt híreket, a vizsgálóbíróval folytatott 
intervjut, a környék leírását, olyan is 
akadt köztük, amelyik hiteles értesülést 
kapott arról, hogy a művésznő a kér-

„ Kétségtelen, hogy Lilla-fü'dö helyén 
valamikor az Óceán háborgott. . ." 

Gáspár rajza 
déses délelőttön negyedmillió értél^ü 
gyöngysort viselt a nyakán (napnál világo-
sabb, hogy e miatt gyilkolták meg). Az 
árva színigazgató, akinek üdvöskéjéről volt 
szó, lázas izgalommal csatlakozott egyik 
csoporttól a másikhoz s miközben az ujabb 
és ujabb kombinációkat meghallgatta, kezeit 
tördelve ismételte: 

— Megéreztem, hogy valami nagy sze-
rencsétlenség történik velem: egy héttel 
ezelőtt tekete macskáról álmodtam. Hu-
szonöt éve várok az igazi szubrettre és 
-most, hogy végre megtaláltam, hát mindjárt 
gyászt is'ölthetek érte! Nálam szerencsét-
lenebb ember még aligha élt a zsinór-
padlás alatt! 

A derék színházi ember, akinek, szeren-
csétlen volta dacára, sikerült összekupor-
gatnia néhány milliót, ugy kisajátította ma-
gának a szomorú esetet, mintha Sárika 
eltűnése senkit sem érintett volna rajta 
kivül: mi volt az öreg szülők, a szerel-
mes vőlegény fájdalma az övéhez képest, 
akit a zord végzet a táblás házak soka-
ságától fosztott meg? (Folytatjuk) 

• iïxtër I PA RtöM ÖK 
és kozmetikai különlegességek 
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K é l t ü x k ö z t ! 
Bohózat egy felvonásban 
Irta: KÖVÁRY GYULA 

Bemutatta az Intim-kabaré, a következő szereposztásban : 
Szűcs Tamás Simay István | A kosztümös hölgy . . . Medgyaszay H. 
Tóth Ernő, barátja . Ihász Aladár A cilinderes ur Szikla 
Tusi, színésznő í Ernő . . Ferenczi M. A fátyolos hölgy . . . . Tóth Oly 
Olga asszony I b»rá'nfii . . Kertész H. !! Manó. Tamás inasa . . . Kozma 
(Történik Tamás lakásán. Kényelemmel be-
rendezett szoba, kerevettel, asztalkával, 
négy székkel. Äzonkivül fotelek, puffok. 
Állólámpa, szekrény, középjárás az elő-
szobába. Balra Iliét ajtó, jobbra két ajtó. 

Ora a falon. ) 
Tamás, majd Manó. 
ELSŐ JELENET. 

Tamás (egyedül, otthonkában, izgatottan 
járkál, megnézi, hogy az asztalkán rend-
ben von-e a csemege. Cigarettára gyújt. 
Kint csengetés. Óráját nézi): Na végre! 

Manó (csomaggal jön): Ezt a csoma-
got hozták. 

Tamás (kibontja): Pongyola! (Megcsó-
kolja.) Az ő pongyolája. Elküldte a 
drága. Vidd be a dolgozószobámba. 

Manó (bal I-be viszi, aztán ki jön): Mit? 
A nagyságos ur cigarettázik? Én két óra 
hosszat szellőztettem, a nagyságos ur meg 
összefertöz' itt a levegőt. Hogy marad-
jon itt akkor egy rendes asszony? 

Tamás: Hallatlan, még csak háromnegyed 
három. Még csak egy óra múlva jön a 
tündér ! 

Manó: Az ám, a fenét. Hát nem tudja 
a nagyságos ur, hogy az éccaka előretolták 
az időt egy órával, mert kezdődik a má-
sik időszámítás. Most már háromnegyed-
négy van. (A faliórát ő is előre igazítja.) 

Tamás: Ne bántsd, Manó. Nem érde-
mes arra a pár napra bolygatni a lakást. 
Ugy'S kimegyünk már innen. 

Manó: No, azt jól is tesszük. Mert 
a nagyságos ur barátja úgyis felfordította 
már egészen ezt a lakást. Remélem, az 
uj lakásban aztán egyedül leszünk. 

Tamás: Egyedül. Csak néha meglátogat 
bennünket az az angyal, akit ma előszörre 
várok ide. Az uj lakó, ha jön, vedd át 
tőle a pénzt, nehogy itt megzavarjon. 
(Kint csengetés.) Ez ő! Ha férfi jön, ne-
bocsásd be! 

Manó: Tessék csak rámblzni! (El.) 

MÁSODIK JELENET. 
Kosztümös hölgy (belép). 

A hölgy: Bocsánat. . 
Tamás: Egy ismeretlen hölgy. Paran-

csol? 
A hölgy: Kérem, egy ismerősömtől kap-

tam ezt a elmet Állítólag 100.000 koro-
náért eladó ez a lakás. 

TamáS: Ja ugy, a lakás. Végtelenül 
sajnálom, már nem aktuális. Egy ur épp 
az imént verte ki 120.000-ért. Rögtön hozza 
is a pénzt. 

A hölgy: Rémes. Már nem birom ezt 
a sok torturát. Az az ur lehetne olyan 
udvarias és átadhatná egy hölgynek az 
elsőbbséget. Inkább adok érte 150.000-et! 

Tamás: Bjha! 
A hölgy: Sőt, 50 ezerre] nyomban le 

is foglalózom. (Fizet) A többit egy fél-
órán belől hozom ! 

Tamás: Az üzlet üzlet, ö n é a zongora, 
akarom mondani: a lakás. 

A hölgy: Jól mondta, mert hiszen a 
lakás teljes felszerelése is az enyém! 

Tamás: Természetesen. 
A hölgy: A viszontlátásra! (El.) 
Tamás:' Csókolom a kezeit. 

HARAtADIK jELENET. 
Tamás, Manó, majd Ernő. 

Manó (be): No, ez a randevú rövid 
ideig tartott. 

Tamás: Te állat, hiszen ez nem az a 
hölgy, akit várok. 

Manó: Na azért, mert már megijedtem. 
(Csengetés.) De most ő jön. (El.) 

(Kívül szóváltás.) 
Ernő (izgatottan jön): Szervusz, Tommu-

kámt Nagyszerű, hogy itthon lalállaK. At 
kelj adnod a szobádat ma délutánra. 

Tamás: Meg vagy őrülve! Hiszen hatszor 
egy héten úgyis a tied és csak csütörtökön 
az eny*m, most már csütörtökön is ki 
akarsz túrni a saját lakásomból. 

ÍJ&íscfiinann Naey válasz,ék 
_ _ női és férfi angol 

JÊB ^ és francia szöue-
Ax or sx à g leg- á f E W^W W f W 

olcsóbb úru&á~a ' SUE.JE . 

Budapest, IV. Her., Károly-Hörut 24. ssám 

tekben, valamint 
divatselymekben 
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'Ernő: Túrni! Micsoda túlzó kifejezése-
ket tudsz használni. Én csak szívességet 
kérek tőled. 

Tamás: Nagyon sajnálom, ma nekem is 
kell a lakás. 

Ernő. Ez nagy pech, kedves barátom, 
mert mindjárt itt lesznek. 

Tamás: Kik? 
Ernő: Te nagyon jól tudod, hogy ne-

kem két barátróm van. 
Tamás: Tudom, itt találkozol velük. A 

szőkével is háromszor egy héten. 
Ernő: Ugy van. És a barnával is há-

romszor egy héten. A te szives jóvoltodból, 
aki a világ legszolidabb embere lévén, 
átengedtcc e célra a lakásodat. 

Tamás: Igen. Csütörtököt kivéve. 
Ernő: Ez az! Csakhogy ma a születés-

napom van. Ezen a napon mindig ma-
gamba szoktam szállni és számot vetek 
bűnös életemmel. Ma is rájöttem, hogy 
gazság, hogy az én drága szép fiatal fele-
ségemet elhanyagolom, sőt, duplán meg 
is csalom. Elhatároztam, hogy szakitok mind 
a két barátnőmmel és e célból ma délutánra 
iderendeltem őket! 

Tamás: Mind a kettőt egyszerre? 
Ernő: Isten ments! Az egyiket három 

órára, a másikat pedig négyre. 
Tamás: Ugy, hogy szaki ts velük. És a 

feleségednek mit mondtál, hová mész a 
születésnapodon? 

Ernő: A feleségem egy angyal! Adtam 
neki egy nagyobb összeget és ő azt mondta, 
hogy rögtön megy a szűcshöz! 

Tamás. Hozzám? 
Ernő: Nem hozzád, neked csak a neved 

Szűcs. Meg aztán, te nem is ismered! 
Tamás: Te vén betörő. Ugy-e, nem mer-

ted bemutatni még nekem. 
Ernő: Hát, szóval, ma utoljára még az 

enyém a lakás ! 
Tamás: Nem, kedves barátom. Lakáso-

mat nem adhatom át neked többé, sem 
hatszor egy héten, sem egyszer egy év-
ben, sem a születésnapodon, sem a ha-
lálozási évfordulódon, azon egyszerű ok-
ból, mert elköltözöm innen, miután ezt 
a lakást eladtam. 

Ernő: Gazember uzsorás, feljelentelek a 
lakáshivatalban. 

(Csengetés. ) 
Tamás. Szent Isten, ez ő! 

ZSUFFAI5TUÁÍ! fr TÄR5ÄI 
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Bún Testvérein 
m- kir. udv. szűcsök 
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Harottya-u. 5-7 
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124-73. 
P Á R I S I N Ő I S Z A B Ó 
SV., Bécsi u 5. fé lem. 

Párisi modell'k után készit ruhákat, kosztümöket és 
köpenyeket. Mérsékelt árak! 
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angol gyapjúszövetek áruháza 
DUMAKORZÓ, Hungária-napyszállóval szemben. 
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/XÛLLÙU és KLESN 
IV., Hafó-uica 16. (•Süíö-u. sarok) 

aclytsm 6» &acßv<ev különleges-
ségek druöáza 

E H R E N F S S T fiÜMH 
IV . , Papnövelde-utca 8. sz. I . 5. 

ELEGÁNS DÉLUTÁN! ÉS ES-
TÉLYI RUHÁK, KÖPENYEK 

A finom ci- M Sí jTfc amerikai 
pök krémje a U C ! U f f ¥ 
C I P O P A S Z T A . Nagybani szétküldést telep: 

terpentines 

Ctudapest i M a g y a r V e g y é s z e t i Gyá r , 
Práter-utca 53. sz. — Teleton: József 23—46 

! 
A T I K O L Á S T 

lámpaernyő készítést tan it fővárosi 
tanítónő. Krisztina-körűt 8. III. em.3S. 

Női gyaplu kötött kabátok 
Női f lórnadrágok 

Harisnyák, kezt;<Bk 
Gyermek patentharisnyák 

Nöi , fér f i ts gyermek fehérnemí iek 
Leány- és f iu-garni turák 

Gyapjú köíQtt üliizsk S20 korona. 

Lukács is Pásztor 
Budapest , Egyetem-utca 11. » i m . 

A gróf Károlyi palotával szemben 

NEGYEDIK JELENET. 
Cilinderes ur (belép), előbbiek. 

Az ur: Alászolgája! Hát itt vagyok! 
Tamás: Van szerencsém! (Ernőhöz.) Na. 

nesze, itt az u j bérlő. Hát, kérem, egy 
kis baj van. 

Az ur: Jaj, ne ijesztgessen az ur. El-
hoztam a 120.000 koronát, hát mi baj 
lehet? 

Tamás: Egy kis baj. Ugyanis a lakás 
már nem az enyém! 

Az ur: Elájulok! 
Tamás: Sajnálom, az üzlet üzlet. Önnek 

konkurrense akadt egy hölgyben, aki 150.000 
koronát ad a lakásért. Le is foglalózla 
50 ezerrel. 

Az ur: Már pedig én nem engedem 
ki ezt a lakást a körmeim közül. (Két 
év óta járjuk le a lábunkat szegény kis 
feleségemmel együtt és nem tudunk fedél 
alá kerülni. Titokban akarom kivenni ezt 
a lakást, hogy meglepjem vele a drágát. 
Beláthatja, uram, hogy 200.000 koronát is 
meg kell adnom érte, csakhogy az enyém 
legyen. 

Tamás: Belátom, uram, adja ide! 
Hz ur: Egyelőre itthagyom ezt a 120.000 

koronát foglalónak, a többit rögtön ho-
zom. Annak a bestiának pedig adja vissza 
a felpénzét! A viszontlátásra! (El.) 

Ernő: No, te szép kis boltokat csinálsz, 
de azért nem látom be, hogy a mai dél-
utánt miért nem tölthetném még itt? 

Tamás: Hát nézz körül, te szerencsétlen, 
nem látod, hogy mi készül itt? ( \ 

Ernő: Amint látom, még nem vagy hur-
colkodóban. 

Tamás: En — egy hölgyet várok. 
Ernő: Te — egy hölgyet? Te? 
Tamás. Ja, fiam, én sem vagyok fából. 
Ernő: És nem tréfálsz? Te, aki olyan 

szolid vagy, hogy egy zenés kávéházba 
se teszed be a" lábad, aki lesütöd a 
szemedet, ha nőt érzel a közeledben, te. 
a Létra-utcai remete, egy nőt vársz a 
lakásodon? Hát ide fajultak az erkölcsök? 

Tamcís: Ugy van. Itt a kétszemélyes 
teriték, odabent van őnagysága előreküldött 
pongyolája, lehalkitott fény, parfőmillat, 
remélem, mindezt nem veszed zokon egy 
szegény legényembertől te, aki kettővel 
egyszerre csalod meg a feleségedet. 

Ernő: No, az szép kis hölgy lehet, aki 
rád fanyalodott. 

Tamás: Véletlenül bizony egy egészen 
elsőrangú nő. Gyönyörű kis asszonyka, akit 

flMascotte Bnf-tan STOLL L E O l l l l I C I u t í 
NAGYMEZÔ-UTCA 30. SZ. ÉNEKEL a zongoránál 

MM SON MAUTNER È K S B IV..VACI-U. 17. 
M i n d e n k o r a l e g ú j a b b e r e d e t i p á r i s i m o d e l l e k ' T e l e i o n : 159 - 5 2 
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az ura elhanyagol és aki mégis egy álló 
esztendeig állott ellent az én ostromomnak. 

Ernő: No, az nem volt nagy kunszt tőle; 
engem 15 évig is főzhetnél, ha asszony 
lennék! 

Tamás: Szóval, Isten veled! 
Ernő: Nem lehet, Tommikám. Tönkre-

teszei, a züllésbe kergetsz. Hiszen ha ma 
nem szakithatok velük] akkor talán örökre 
ledér, léha fickó maradok. A feleségem 
boldogsága nevében kérlek, hogy mond 
le a randevúdat és hord el magad innen. 
Majd én diktálom a lemondó-Tevelet. 

Tamás: Fogad be a Tóthot, kiver a 
házból. Jól van no, elvégre holnap is kezd-
hetem az u j é le te t Megírom neki a le 
velet és elküldöm. (Jobbra el.) 

Ernő: Végre! Nehéz pasas ez a Tommy, 
de voltaképpen igaza van. (Kint csöngetés". ) 
Jaj , ez már Tusi, az én szőke Tnsikám! 

ÖTÖDIK JELENET. 
Ernő, a Kosztümös hölgy. 

A /tölgy (belép): Pardon, én Szűcs urat 
keresem ! 

Ernő (léire): Aha, ez a Tamás hölgye, 
a kis elhanyagolt tisztességes! (Fenn.) Tes-
sék helyet foglalni. Szűcs barátom megkért, 
hogy én exkuzáljam, neki sürgős dolga 
akadt és jgy önnek le kell mondania az 
ügyről. 

A hölgy: Szent Isten, lemondani? Hiszen 
a pénzt is elhoztam! 

Ernő-. Tessék? Pénzt? (Félre.) No meg-
állj kis erkölcsprédikátor. (Fenn.) Hát, ké-
rem. a pénzt mindenesetre tessék talán 
itthaguni. 

A hölgy: De amikor ön azt mondja, 
hogy nem jöhet létre az üzlet! 

Ernő (félre): Tyüh, micsoda hölgy ez! 

Tekintse meg 
ha még nem látta 

Grünbaum 
nagyáruházát, 

hor óriási választék oan 

női- és féru ruhaszövetekben, 
textil- és bélésárukban. 

Az eladás a közismert olcsó árakon 

Király-utca 13. 
Csak bent az első udvarban. 

(Fenn.) Hehehe. Ön röviden üzletnek 
nevezi, nagyon csinos. De igazán nem 
értem, miért ragaszkodik annyira hozzá. 
Ön kaphatna szebbet, elegánsabbat, ked-
vesebbet, pláne ha még pénzt is reszkí-
roz rá! 

A hölgy: Ugyan kérem, én már lejártam 
utána a lábamat. Milyet kaphatnék én 
150.000 koronáért? 

Ernő: 150.000 K-ért a walesi herceget 
hoznám önnek, hogy magamról ne is beszél-
jek! 

A hölgy: Oh. hát ön is foglalkozik az 
effélékkel"? 

Ernő: Már miért ne foglalkoznék? 
A hölgy: Szóval, önnek szintén van la-

kása? 
Ernő: Lakásom ugyan van, de abban a 

feleségemmel lakom, de talán lehetne a 
dologról csevegni itt, ebben a lakásban. 

A hölgy: Hiszen éppen azért jöttem, 
hogy csevegjek róla. 

Ernő: De nem vele, hanem énvelesm. 
.4 hölgy: Kérem, énnekem édesmindegy, 

hogy kivel, ha önnek is joga van... 
Ernő: Nem nagyon válogatós! 
A hölgy: Kérem, nem csoda. Hiszen már 

két év óta járok utána. A fontos, hogy 
az enyém legyen. Tehát mennyiért kap-
hatom meg? 

Ernő (megöleli ) : Ingyen. 
A hölgy (pofonüti): Mit merészel? 

HATODIK JELENET. 
Voltak. Tamás. 

Tamás: No mi az, baj van? 
A hölgy: Kedves Szűcs ur, ez a furcsa 

fiatalember oly vakmerő volt... 
Ernő: Bocsánat... De nem értem.., Hiszen 

őnagysága pénzt is kinált! 
A hölgy: A lakásért, amit Szűcs úrtól 

megvettem. 
Ernő: Ja a lakás! Öh én marha! 
Tamás : A lakás bizony, amely fölött, fáj-

dalom, már nem rendelkezem, miután az 
ön konkurrense 200.0C0 koronáért megvette. 

A hölgy (sirva): Rettenetes! Két év óta 
hajszolunk a szegény férjemmel lakást, 
hiába. Azt gondoltam, hogy majd titokban, 
a háta mögött szerzek egyet, akármibe 
is kerül és meglepem ve'e. Én nem engedem 
tezt a lakást. Itt van 100.000 korona, hozok 
még 150.000-et. Remélem, 300.000 koronát 
nem tud adni az a nyomorult pasas. Hogy 
esne a fejére egy gerenda. (Fizet.) A vi-
szontlátásra. (El. ) 

Tamás: Láttál ilyet! Jól megy mi? 
Ernő: Most aztán csak lódulj innen. 
Tamás: Azt irtam a drágámnak, hogy 

én megyek el hozzá. Megyek is, csak előbb 
átöltözködöm. Ha licitánsok jönnek, csak 
srófold az árakat, amig hazajövök. (Csen-
get.) 

Manó: (Bejön.) 
famás: Ezt a levelét vîgye a rendfes 

címre. (Jobbra eL Manő középen el.) 
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Ernő: Én is elkészítem magam egy 
kicsit. (Énekelve.) Hej, csinosítom maga-
mat... (El jobbra.) 

HETEDIK JELENET. 
Olga asszony, majd Ernő. 

Olga (csokorral, középről jön): Csinos 
kis ház. Ellophatják az egész lakást, tárva-
nyitva minden ajtó! De hol van Ernő. 
Pont 4 lóra, mindig én vagyok a pontosabb. 
Biztosan, mert én jobban szeretem, mint 
ő engem. Hopp. Hallom jönni! (Ä sarokba 
búvik valami mögé.) 

Ernő (otthonkában jön): Na, felvettük, 
a kis ellenállhatatlant, csak már jönne a 
drága! 

Olga: Halló! 
Ernő: Ki az? 
Olga: Én vagyok! Hol vagyok?! 
Ernő: Tusikám, édes szőke angyalom! 

(Keresi.) 
Olga (előrejön, lehűlve): Mi az? 
Ernő: Te jó Isteni Olga! 
Olga: Tusikám? Szőke? Ki az? 
Ernő: Te vagy az! 
Olga: Hát én szőke vagyok? 
Ernő: Hogy lennél szőke. Te barna 

vagy. 
Olga: Hát miért mondtad, hogy Tusi? 
Ernő: Én nem mondtam. 
Olga: De mondtad ! 
Ernő: Hát akkor viccből mondtam, hogy 

féltékennyé tegyelek; 
Olga: Azt nem lehet. Pláne a születés-

napodon. Istenke sokáig éltessen ! Na mi az, 
nem is örülsz nekem ?" 

Ernő: Hát már hogyne örülnék. De ilyen 
meglepetést! Egy órával előbb jöttél, mint 
vártalak. 

Olga: Rz ám, a tegnapi időszámítás sze-
rint. Mert az éceaka előretolták az órákat 
egy órával. ' 

Ernő: Igen. No ezt megcsináltam ! 
Olga.- Mit csináltál meg? 
Ernő: Hogy mondok, no ezt én is meg-

csináltam az órával... 
Olga (a faliórára néz): Az ám. Te is 

előreigazitottad. Na gyere ide drágám, 
hadd üljek az öledbe... 

Ernő: Jaj... ne... még ne igy... előbb.,. 
Olga: Ja igaz, előbb felveszem a pon-

gyolámat, pá apuci, rögtön jövök. (Bal 
II. el. ! 

Ernő: Szent Kleofás, végem van. Érte-
sítenem kell Tusit legalább, "hogy ne jöjjön. 
De hiszen, ha most 1 óra, akkor Tusi már 
•nem jön, mert ő háromra Ígérte és most 
már elment volna. Äz ám, de ha ő nem 
tolta előre az óráját, — mindenesetre 
tanácskoznom kell Tamással. (El jobbra. ) 

NYOLCADIK JELENET. 
Tusi, majd Ernő. 

Tusi (virággal jön középről): Ilyen 
vigyázatlanságot! Az egész lakást kirámol-
hatnák, Sőt még itt sincs senki! Pedig 

3 óra pont. Ernő! Ernő! 
Ernő (kivül): Jövök már! 
Tusi: Jaj, hova bújjak? (Odabuvik, ahol 

Olga volt.) 
Ernő (jön): Itt vagyok cica! Kész vagy 

már? 
Tusi: Oh, már 21 éve kész vagyok. 
Ernő: Na ne viccelj már megint, hol 

vagy? 
Tuii: Megint? Ma még, azt hiszem, nem 

vicceltem. De előbb hadd mondjak egy 
viccet. Mond Ernő, akarsz keresni? 

Ernő: Attól függ, hogy mennyit? 
Tuii: A Dárius minden kincsét! Engem. 
Ernő: Jó vicc! Hiszen tudom, hogy hol 

vagyi (Közeledik.) 
Tusi: Na... viz-viz... melegedik, — hopp, 

— tűzi (A nyakába ugrik.) 
Ernő: Tüz! De miluen tüz! Istennyila. 
Tusi: Rz én drága Ernőkémet születése 

napján az istenke sokáig éltesse. Na mi az, 
puszit nem kapok? 

Ernő: Hogyne kapnál! Te angyal! 
Tusi: Ha angyal volnék, tudnék repülni. 
Ernő (félre): Bár tudnál, most elrepül-

hetnél i 
Tusi: De egy kicsit tudok. Az öledbe! 
Ernő: Ugyan kérlek... 
Tusi: Ml az a kérlek? Talán haragszol 

reám? 
Ernő: Már engedj meg... mikor én 3-ra 

\'ártalak és te 4-re jössz, már engedj meg, 
de ennyit még egy telefonos kisasszonyra 
se kell várni." 

Tusi: Hiszen most 3 Óra. 
Ernő: Három tegnap volt. Ma 3-kor 

•I óra vari. Mert az éccaka ll-kor 12 volt. 
Tusi: Szivem, beteg vagy? 
Ernő: Uj időszámítás van. És eji mond-

A legújabb női és leány 

rendkívül olcsó áron ve-

het egyes darabonként is 

GrünbaUM 
nagykereskedésében 

Király-utca 13. £ÄudTy 

Csak bent az első udvarban. 
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tani neked, hogy 4-kor már dolgom lesz. 
Most már én el is megyek. 

Tusi: Na, bocsáss meg, kicsi poïârn, én 
nem igazítottam meg az órámat, ha dolgod 
van, majd máskor Kipótoljuk. Most akkor 
elkísérlek oda, ahol dolgod van. 

Ernő: Ho... hogyne., nekem... nekem itt 
van ám dolgom ! 

Tusi: Ugyan kérlek. Itt neked csak én-
velem van találkozód, ezt a kis fészket 
nem ismeri senki. 

Ernő: De nekem itt postamunkát kell 
végeznem, hivatalos dolgokat és egyedül 
kell lennem... 

Tusi: Akkor én szépen leülök ide a 
kerevetre és tanulom az uj szerepemet. 
Még egy puszit se fogok kérni. 

Ernő: Hogyne. Én meg a kiabálásban 
dolgozzak?! 

Tusi: Hiszen moziszerep. Csak mozogni 
fogok, hang nélkül. Veszem a pongyolámat 
és máris meg vagyok némulva;'(Indul bal 
II. felé. ) 

Ernő: Jaj, — oda ne menj... 
Tusi: Miért ne... milyen furcsa vagy! 
Ernő: Mert ott vannak a... dolgaim, a 

hivatalból, az akták szanaszét! Hanem, 
eredj ebbe a szobába, ott vár egy uj pon-
gyola, amit a születésem napjára vettem 
neked! Azt vedd fel! 

Tusi: Egy uj pongyola? Te vagy a leg-
rendesebb hercig fîu a világon! (El bal I.) 

Ernő: Tamás meg fog ölni! A babája 
pongyoláját elajándékoztam. Most aztán 
legjobb lesz, ha fejbe lövöm magamat. 
Vagy pedig egy ötlet! Tamást itt tartom és 
mind a két nőnek azt kell hinnie, hogy a 
másiknak Tamás a barátja! Brávó! (El 
jobbra. ) 

KILENCEDIK j E L f N t T . 
Olga, majd Tusi. 

Olga (jön pongyolában): Na cica, már 
kész is vagyok. Ejnye, már megint nincs 
itt az a csúnya. (Egy könyvet vesz elő, 
lefekszik a kerevetre és olvas.) 

Tusi: (jön pongyolában, kezében szerep 
és némán gesztikulálva, arcán grimaszok-
kal közeledik a kerevet felé. Odaérve tor-
konragadja Olgát). 

Olga (felugrik): Szent Isten, segítség ! 
Tusi: Oh, egy hölgy! Bocsánat! 
Olga; Mit akar tőlem? 
Tusi: Én kérem moziszmésznö vagyok 
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iés gyakoroltam, de nem tudtam, hogy még 
valaki van itt, rajtam kívül. 

Olga: Én is azt hittem, hogy egyedül 
ivagyok e lakásban. • 

Tusi: Bocsásson meg, kisasszony... 
Olga: Pardon asszonyom, én már asz-

Szony vagyok. 
Tusi: Pardon, asszonyom, én még kis-

asszony vagyok. 
Olga: Kisasszony! (Meghajlik és elfor-

dul.) 
Tusi: Ässzonyomt (Ö is elfordul, félre.) 

Ki lehet ez és mit akarhat i t t? (Fenn.) 
Tessék csak nyugodtan visszafeküdni, hi-
szen, amint látom, nem először van ebben 
a lakásban. 

Olga: Eltalálta! De otthonos viselkedé-
séből azt látom, hogy szintén nem idegen 
e szerény hajlékban! 

Tusi: Nyert! Sőt, azt is elárulom önnek, 
hogy mikor először voltam itt, akkor is 
pongyola volt rajtam, sőt ha jól emlékszem, 
(Olga pongyolájára mutat.) ez a pongyola! 

Olga: Äz én pongyolám? 
Tusi: Nem, édesem, ez az én pongyolám! 
Olga: No ez érdekes! 
Tusi: Oh, nagyon érdekes! De rögtön a 

végére járok. Beszélek a barátommal! 
Olga: Én is beszélek az én barátom-

mal. 
Tusi: Éppen kérni akartam rá! 
Olga: Nevetséges! (El, jobbra.) 
Tusi: Mi ez? Ernő zavart volt, itt egy 

idegen nőszemély. 3 órakor 4 óra van, 
pásztorórakor bolondóra, hát majd én meg-
tudom hányat ütött az óra f (El akar menni, 
jobbra, beleütközik Ernőbe.) 

TIZEDIK J[ELENET. 
Tusi, Ernö. 

Tusi: Gyere csak te mákvirág! 
Ernö: Jaj, ide megijedtem * (Bámul, félre.) 

A feleségem pongyolája. (Fenn.) Honnan 
vetted ezt a pongyolát? 

Tusi: Hát nem te küldtél ebbe a szobába, 
hogy vegyem fel, amit a születésnapodra 
vettél? 

Ernő (félre): Ä Tamás nőjének a pon-
gyolája, ugylátszik káprázik a szemem, a 
feleségemnek ugyanilyen pongyolája van. 
Vagy talán... Oh, ez lehetetlen, hiszen 
nem is ismerik egymást. 



.66 SZÍNHÁZI ELET 

Tusi: Mit morfondírozol magadban? És 
micsoda állapotok vannak ebben a házban? 
És ki az az idegen nő, aki szanaszét 
mászkál ki és be? 

Ernő: Hiszen éppen ez zavart meg ! 
Ez a riő a barátomnak a barátnője! A 
Tamásé! Ez a csirkefogó is ma tart ja a 
randevúját, amikor mi! 

Tusi: Oh, éppen a születésnapodon! Ez 
tapintatlanság tőlük. 

Ernő: Éppen az a vicc, hogy a bará-
tomnak is születésnapja van. Nincs más 
hátra, le kell nyelnünk őket és együtt 
lenni velük! 

Tust: Együtt lenni? Hiszen annyi szoba 
van itt! 

Ernő: Az nem illik! Vigyázz, már jön-
nek is! 

Tusi: Hát akkor hamar egy nagy puszit. 
Ernő: Nesze! (Megcsókolja, a pongyolát 

gyanúsan nézi, félre.) A feleségem par-
romje; Az orrom is káprázna?! "Gyanús. 

TIZENEGYEDIK JELENET. 
Voltata. Olga, Tamás. 

Olga (Tamáshoz): "Szóval, ez a hölgy a 
» a g a barátnője? Csinos kis teremtés. 

Tamás: Hehehe. (Tusihoz megy. ) 
Tusi: Kedves Tamás, gratulálojk a barát-

nőjéhez. (Beszélgetnek. ) 
Olga (Ernőhöz): Te, ez a nő saját magá-

hoz gratulál. 
Ernő: Elbizakodott, mint minden szi-

Hésznő! 
Olga: Azért nagyon fáj , hogy me>? 

vagyunk zavarva. 
Ernő: Majd kipótoljuk máskor. (Tusi 

felé pislog.) 
Olga: Te, ne nézd nekem folyton ezt a 

nőt! 
Tusi (súgva): Ernő, te mellettem lógsz 

ülni. Nagyon bámulod ezt az idegen tyúkot. 
Ernő: A világért sem. 
Tamás: Hát ülnénk talán asztalhoz! 
Olga (Ernőhöz súgva): Mellém ülsz! 
Ernő: Hogyne! 
Tamás (Ernőhöz): No gazember, pácban 

vagy, mi? 
Ernő: Rögtön vegem van! 
Tamás: Egyszer úgyis meg kell halni! 
Ernő: Hölgyeim, asztalhoz! (Hirtelen 

lecsapja magát középen. Olga és Tusi 
mellészaladnak és két oldalt leülnek. Tamás 
Ernővel szemben.) 

Ernő (Tusihoz): Ugy-e, inellédültem. (Ol-
gához. ) Na látod mellédültem. 

Tiisi (hangosan): Jé, ez milyen étel? 
Mond apuci? 

Ernő: Tamás, nem hallod, őnagysága 
kérdi, hogy ez milyen étel? 

Tamás: Ez kérlek, — kérlek osztriga. 
Tusi: Nem, én nem Tamástól kérdez-

tem. 
Olga.- Hát, Ernőtől? Tegezve? 
Tußi: önnek ő csak per Ernő? 
Tamás (felugrik, poharat ragad) : Édes 

Ernő barátom, születésed napján kívánom 
neked mind azt a jót, amit te nekem! 
Éljen. (Isznak. ) 

Olga.- Mond, ez pezsgő? 
Ernő (Tamás fülébe ordit) : Nem hallod, 

mondd ez pezsgő? 
Olga: Nem tőle kérdeztem... 
Tusi (megrúgja Ernőt) : Te, ez a nősze-

mély téged tegez? 
Olga (oldalbavágja 'Ernőt): Mit fiszlizei 

evvel a perszónával? 
Ernő (felugrik, poharat emel): Ne ceri-

rnóniázzunk annyit, ha már ilyen szépen 
összetalálkoztunk és úgyis <mirt<f a négyen a 
szerelem édesbús kenyerét esszük, legyünk 
jóbarátok és legyünk mindnyájan pertuk. 

Mind: Brávó! Szervusztok! 
Tamás: Ugy van! Brúdert! És puszit. 

Puszit nekem ! (Csókolóznak. ) 
Tusi: Most pedig azt indítványozom, 

fiogy kiki üljön a párjának az ölébe! 
Olga: Brávó! 
Tamás: Hahaha! Legyen szerencsém! 
Tusi: Tehát, egy-kettő-há... 

irilnt csöngetés.) 
Ernő (felugrik): Csöngettek! 

TIZENKETTEDIK JELENET. 
Voltak. Cilinderes ur bekötött fejjel. 

Az ur ( jön): Óh, bocsánat, nem tudtam, 
hogy zavarok, de a lakásügyben... 

Tamás: Hahaha — a 200.000 ezredes. 
De nini, ml öa ja a fejének! 

Az ur: Oh kérem, egy gerenda esett a 
tejemre. Biztosan megátkozott valaki. De 
a fő, hogy íjtfc a pénz. 

Tamás: Itt a pénz, dé a lakás mér az 
ön konkurrenséé, aki 300 ezret adott érte! 

Az ur: ;A'z a nő?: Hát van szive annak a 
bestiának felüllicitálni engem? Négyszáz-
ezret adok a lakásért, ha az a boszorkány 
meg pukkad is. (Elrohan. ) 

tusi: Te lriadód ezifc a drága kis fészket? 
Tamás: Az üzlet üzlet! Ki kell használni 

a konjunktúrát! Igyunk! 
Tusi: Csak igyatok, én nem inni jöttem 

i M i * : f c j A G y A R D I V A T C S A R N O K 
® R BUDAPEST, V I I . , RAK6CZI>UT 74 ben szenzáció ? 

PARIS ISNNË ÉNÍLL 
A Blaha Lujza Színház épületében 

Délután 5-7-ig STEINER SIMI 
müvész-quartettje 

I i i Mfliiili M M a l i 
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ide. Hanem, (énekelve) hogy a babám 
szeressen. 

Olga: Ugy van! Én is! Ki szeret engem? 
Tusi: Hamar ide a karomba! 
Olga: Kiki a babájához! 
Tamás (Ernőhöz): No baba, most eredj! 
Ernő (nagyot sóhajt, kivül csengetés): 

Csengettek ! 

TIZENHARMADIK JELENET. 
Voltak, Kosztümös hölgy. 

A hölgy (belép, balszemén zsebkendő): 
Itt vagyok! 

Tusi: Örvendek. Éppen maga hiányzott! 
Tamás: Kezeit csókolom. Mi van a sze-

mén, asszonyom? 
A hölgy: Rémes! Valami bogár belement 

a szemembe, rögtön megvakulok. Ugy lát-
szik, valaki megátkozott! 

Tasi: Nem a lakásra licitál az ifiasszony? 
A hölgy: Valóban arra. 
Tusi: Akkor tudóm is, hogy ki átkozta 

meg. Akinek maga egy gerendát kivánt a 
fejére. 

A hölgy: A kor.kurrensem ! De hál isten-
nek megszabadulok most tőle. Itt a hiányzó 
150.000. A lakás végre az enyém. 

Tamás: Attól félek, hogy az előbb adtam 
ki 400.000-ért annak az urnák. 

A hölgy: Nahát, menjen rá a villanyos 
arra a gázemberre. Most már azért is az 
enyém lesz ötszázezerért! Itt lakik ebben a 
házban a IV. emeleten egy nagybácsim. 
Tőle kérek 'kölcsön még 200.000-et és 
hozom. (El. ) 

Tamás: Mit szóltok hozzá. Ha sokáig igy 
megy, milliomos leszek! 

Tusi: De mégis disznóság, hogy ilyenkor 
bonyolítod le az üzleti ügyeidet. Vagy 
pasztorórán vagyunk, vagy a lakáshivatal-
ban. 

Olga: De erdőben nem vagyunk! 
Ernő: Igazuk van a hölgyeknek. Ilyen 

rumliban nem lehet maradni. Én megyek 
innen, szervusztok. (El akar menni.) 

Tusi: Hopp! Kitartás! Konstatálom,hogy 
itt valami gálád szélhámosság lappang. Ta-
más nagyon rezerváltan viselkedik. Ernő 
pedig zsenirozza magát előttetek. Felkérem 
tehát először is Olga őnagyságát, hogy 
foglalkozzék inkább a Tamásával. 

Olga: A Tamásommal? Már miért foglal-
koznék én Tamással? 

Tusi: Mert a barát ja! 
Olga: Rz én barátom? Kikérem magam-

nak. Most látom először ! Hiszen a te 
barátod a Tamás! Az enyém Ernő! 

Tusi: Micsoda? Ernő, ide gyere! 
Olga: Szépen megy oda. Érje be a 

Tamásával! Ernő idejössz! Nos? 
Ernő: Elmennék én, de nem tudom hová? 
Tusi: Ernő, ide jössz! 

" Olga: Ernő, ide jössz! 
Ernő: Csöngettek! 
Tusi: Most az egyszer nem csöngettek! 

Ernő: De igen, nekem csöngettek! Hal-
lom a lélekharangot! 

Tasi: Hát ki a te babád? Nem én? 
Ernő: De igen ! 
Olga: Ah! (Elájul.) 
Tusi: És ö? 
Ernő: Ö is! 
Tusi: Most kikaparom a szemedet! (Rá-

ugrik. ) 
Ernő: Hah! (Megkapja a pongyolát.) Itt 

van! Itt ki van égetve a pongyola! Én 
égettem ki tegnapelőtt cigarettával! Most 
már világos! 

Ernő (Tamáshoz): Uram, ez a pongyola, 
amely az ön lakására került, a feleségem 
pongyolája! Igy hát az én feleségem az 
ön — kedvese ! 

Tamás: Lehetséges volna? Ez tudtomon 
kivül történhetett! 

Ernő: A törvény nem ismerete nem 
mentség: Ezért meghalsz! 

Tusi: Csak azt szeretném tüdni, hogy 
mit tartozik ez re'ánk? 

Ernő: Előbb iezt a tragédiát kell elintéz-
nem, azután hölgyeim önök is számol-
hatnak vélem. A feleségem pongyoláját 
in flagranti csíptem; Mit szól ehhez, uram? 
(Kint csengetés.) 

Tamás: Jaj, — csöngettek! 
Ernő: A lakást licitálják. Attól bátran 

meghalhatsz, majd én kiadom. 
TIZENNEGYEDIK JELENET. 

Voltak. Manó, majd Fátyolos hölgy. 
Manó (berohan): Nagyságos ur, végra 

itt van ő ; 
Ernő: Ugy? Éppen jókor! Lépjen be 

őnagysága! (Manó elrohan.) 
Tamás: Ne-ne... 
Ernő: Csend! 
(Fátyolos hölgy belép. ) 
Ernő: Ah, csakugyan ő! 
F. hölgy (sikolt): Ah, elvesztem! 
Tamás: Vigyázzon, megöli! 
F. hölgy: Rémesi (Beszalad jobb I. be, 

Ernő revolvert rántva utána, majd jobb 



56 s z í n h á z i e l e t 

Il-őn ki és bal If-őn be és bal 1-en 
ismét ki. Ernő mindenütt utána ordítozva. ) 

Ernő: Házasságtörő, céda hitves, meg-
csíptelek, hűtlen kigyó, bestia, nem mene-
külsz ! 

Olga: Micsoda lárma ez? Már elájulni 
se lehet! 

Tust (tapsol örömében): Nahát, ez a 
cirkusz! Remek! 

Ernő (végre elasipi): Térdre! Fel a 
fátyolt bűnös asszony! 

/'. hölgy (fellebenti ) : Oh, nagyságos ur, 
irgalmazzon ! 

Ernő: Mari, a szobaleányom! Hát maga 
az? 

F. högy: Én vagyok, nagyságos ur! El-
loptam a nagysága ruháját" kalapját, mert 
ez az ur már egy éve nem hágy békét, 
hogy legyek áz övé. ! 

Ernő: Hát maga? És a pongyolát is 
maga küldte ide? 

F. hölgy: Äzt is, azt is, jaj, ja j ! 
Ernő: És én az én drágámat mertem 

gyanúsítani. 
Tamás: Hát nem a feleséged? Hál Isten-

nek! 
Ernő: Ä szobaleányom. Gratulálok; No, 

ez jó lecke volt. Hölgyeim, megcsaltam 
önöket, de ezennel hamut hintek a fejemre 
és visszatérek az én egyetlen angyalkám-
hoz. 

Olga.- Isten hírével! (Kívül csengetés.) 
TIZENÖTÖDIK JELENET. 
Voltak. Cilinderes úr, Manó. 

Az ur: Jaj nekem... elgázolt a villamos! 
Tusi: Megfogant megint az átok! 
Az ur: Mindegy, de a lakás végre az 

enyém, itt az egész 100.000 korona. 
Tamás: Késő, kedves hulla ur, az ön 

konkurrense győzött, aki 500.000-ért kivette. 
Az ur: Kivette? Hát akkor essen le a 

IV. emeletről. 
(Kivül sikoly, egy nagy zuhanás és 

lárma.) 
Mind: Mi az? Ml történt? 
Manó (kirohan, majd vissza): Egy nö 

leesett a IV. emeletről! (El.) 
Tusi: Ez csak a konkurrens lehet. 

TIZENHATODIK JELENET. 
Voltak. Kosztümös hölgy. 

A hölgy (akit hordágyon hoznak): Le-
estem, de a lakás az enyém! 

Az ur: Szent Isten, a feleségem! 
A hölgy: Jézus Mária, az uram, mi 

bajod? 
Az ur: Elgázolt a villamos! Te kíván-

tad nekem. 
A hölgy: Mi licitáltunk egymásra! Meg 

akartalak lepni. 
Az ur: Én meg tégedet! 
Együtt: De a lakáis a mienk! 
Ernő: Hz örök világosság fényeskedjék 

önöknek ! 
Függöny. 

M LEHRER SZÖRMEHÁZ 
VÂCZI-UTCA 25. 
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Hanglemez újdonságok 
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HACCÓ, MI ÚJSÁG? 
SZÍNHÁZ SZIGETVARON. A szerb 

megszállás alól felszabadult Szigetváron 
Halmi Jenő szimgazgató társulata most 
kezdte meg előadásait. Megnyitóul a »Syl-
vió kapitány«-t adták, amelyben Bíró Böske, 
Murossy Géza, Qaray Béla és Halmi Jenő 
játszották a főszerepeket. 

A KER. SZOCIALISTA Vas- és Fém-
munkások Orsz. Szövetségének »Nemzeti 
Önképző Kören kabaréval egybekötött tánc-
éstélyt rendezett a Kamarai zeneterenwen. 
A imisort zenekari nyitány vezette be és 
dr. Zibolen Endre tartotta a megnyitó be-
szédet. A kitűnő műsorból kiváltak Tor-
ynássy Gyula, Dobros Ida, Paál Olga, Units 

Zoltán, Mutenecker, László Annus, Szil-
tösy Etus és Palotás Lajos. Nagy sikere 
volt Bognár Antal hegedűművésznek, a«i 
a M. Mr. Opera és L. Baclanow • orosz 
táncosnak, aki a Rcryal Orfeum tagja. Az 
énekszámokat Szentmiklóssy Szabó Miklós 
karmester kisérte zongorán. 

Dr. BANÔCZY Dezső, a Renaissance 
Szinház rendezője, lakásán (VIII., Práter-
ulca 28.) szerepek betanitását, műkedvelők 
bktatását elvállalja. 

MEGJELENT Czigány Dezső festőmű-
vész Ady Endré-xö\ festett arcképének mély-
nyomatu reprodukciója 37X50 cm. nagy-
ságban. Ara 120 K. Kapható a Színházi 
Élet könyvkereskedésében, VII., Erzsébet-
körut 29. sz. 
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FELHIVÄS. fl »Fakir« október harmadiki 
előadásán a jobboldal 5-ös szájmu err-
taélypáholyában ülő urat, aki a páholijosnö 
his női gyöngyház-látcsövét tévedésből ma-
gaval vitte, nagyon kérem, juttassa vissza 
az 1300 korona értékű látcsövet tulajdo-
nosához a Magyar Színházba. A páholy-
nyitogatónö. 

MŰVÉSZI KIÁLLÍTÁS nyílik meg 1921. 
november 6-ig Leimdörfer Gráber Mária 
és Szabó Olga műtermében (Budapest, VIII., 
Mária-utca 34., I. 1. sz.). A kiállításon ugy 
képző-, mint iparművészeti termékeiket mu-
tatják be az ezt rendező művészek. A 
művészi és gyakorlati értékű anyagot a kö-
vetkező művészek munkái alkotják: Beck 

Schwartz Elza és Örkényi István festő-
művészek képei, Matéka Sándor szobrász-
művész szobrai. Kerámia-tárgyakat Jakó 
Géza, bőrmunkákat Schöntheil Iván, ötvös-
lés ékszertárgyakat Leimdörferné " Gráber 
Mária és Szabó Olga állítanak ki, utób-
biak növendékeiknek munkáiból is mutat-
nak be néhány szemelvényt. A textilművé-
szeti produktumokat Örkényiné Pataky Piri, 
iparmű vésznő és növendékei munkái alkot-
ják. Az érdekes és változatos anyagú ki-
állításnak megtekintését minden művésze-
tet kedvelőnek a legmelegebben ajánljuk. 

NE FIZESSEN DUPLA ARAKAT semmi-
féle hangszerért. Vásároljon csakis a leg-
első forrásnál: Sternberg királyi udvari 
hangszergyár, (Rákóczi-ut 60.) 

ARAMAT, SSWft BRILUÁNST, 
M gyöngyöket teljes értékben vesz és elad 

Schmelzer Benő pontiK\4rosháAr''fLlaPif mdíl2« 
MAISON JULIETTE 

COUTURIÈRE 
VI I . , Wesselényi-utca H 8. sz. 

ROBES - COSTUMES et MANTEAUX -
Travail soigné d'après Modèles rie Paris 

Angol nôi 
divatszalon 

GÁSPÁR BÉLÁNÉ 

IPARMŰVÉSZETI ISKOLÁJA 
V., HONVÉD-UTCA 3., II EM. 

TANFOLYAMOK: Ioarmüvészeti kézimunka, csipke-
kész tés , müvirágkészités, ^ l a p k é s z í t é s , karakter-
babák, lámpaernyők, porcellánfestés, batik, ipar-
művész, rajz és tervezés. Jelentkezés d.U.3—6óráig 
Montirozás és lámpaernyők készítése elvállaltatik 

Udler sziies Király-utca 94. 
Mindennemű szőrmekűlönlegességek raktáron. 

Átalakítások legolcsóbban. 

TETŐTŐL TALPIG RUHAZ A TÚLI-

PÁN GYERMEKOTTHON ÁRUHÁZ 
Darvas Jenő, Budapest, IV., Koronaherceg-utca 8 

K ü t ö t t k a b á t o t 
ö t ö t t r u h á t 

mérték szerint készít 

Izabella géukötőde 
•• VI., K i r á l y - u t c a 96 s z . 

Mme Mim! & Comp 
Eredeti párisi modellek. V. , HOLD-U. 15. 

BABA ÉS JÁTÉKKÉSZÍTŐ TANFOLYAM 
urinők részére SZÁSZ D E Z S Ő N É Lipót-kömt 

Ugyanott mérsékelt áron játék rendelhefő. 13. I. em. 9 

A Belváros legintimebb vacsorázó helye az 

ADMIRAL É T T E R E M 
KOSSUTH LAJOS-UTCA MELLETT 

MAGYAR-UTCA 5. SZ. 
Esténkint a Radulescu-trió és Ritter. Berkes híres 

csellistája, játszanak 

rHIST NŐID K Á V É H Á Z , É T T E R E M 
l u H l n u i n VII.Dob-u.65. (Erzsébet-körutsarkán) 

Intim • v idám • mulatságos 
Kitűnő ételek és italok. Elsőrendű szalonzene. 

É l f f V E B n aranyat, ezüstöt • • • 

DOB-UTCA 3. SZÁM 

H R A M Ő K E lesz, ' Kan Ratlieuse-t 
használja (30.— Ki. barna vagy fekete hajat nyer azEis-
ner-téle dió-kivonattól. (30.— K). Eisner-drogeria, főh. 

kam. száll. Budapest, VI., Andrásy-ut 37. 
a m. kir. Operaház volt szólótán-
cosnójének, a balletiskola volt 

őjének 
Kasztner Lujza „ 

balletisKolája Ç â I u t c a ^ . . EM. 8. Felvétel egész évben. Értekezni reggel 9-tól d. u. 4-ig 

GÁBOR LAJOS ï ï â 
Órák, ékszerek nagy választékban Vétel és eladás 

BÉCYEGVICÁG 
a legjobb szaklap. 

Előfizetési ára ecy évre : 40 K 

Veszünk, cserélünk, eladunk min-
denféle bélyegeket. Használt ma-

gyar bélyegeket sürgősen keresek. 
Legmagasabb árakat fizetem, ̂ r r 

JÁSZAI bélyegüzlet 
B u d a p e s t , 

IV., Kossuth Lalos.utca 6 

Harlsnyűb, keztyfili és sportruházati clkbeli na$yámhűza 
GUTTMANN BÉLA, BUDAPEST, IV., KORONAHERCEG-UTCA 6. 
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Sxerhicssiői üzeneteit 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosítást 
öt színházi vonatkozású kérdésre. Kézira-
tokat, rajzokat nem adunk viasza és azok 

megőrzésére nem vállalkozunk•) 

V. J . Törökszentmiklós. Leveléből kiol-
vassuk a művészet iránti rajongást és a szín-
padhoz való vonzódását,' de előre is figyel-
meztetjük, hogy a festett világ nem olyan 
vidám, mint Önök hiszik és a mosolygó arc 
sokszor a síráshoz áll közelebb, mint a ne-
vetéshez. Csak akkor jöjjön fel Pestre, ha 
biztos, hogy tehetséges. — Seb. Terus . A 
reklamált dijak üsjye teljesen érthetetlen előt-
tünk. Tessék valamelyik nap délután 4—6 
óra között szerkesztőségünkbe felfáradni. — 
P. M. Lapunk kiadóhivatala küldönc utján 
elküldi. — Szlatyi. 1. Molnár Ferenc darab-
jában jutott ismét szerephez. 2. Mozsár-u. 2. 
3. Nincs színésziskolája. — Macus Pályázhat. 
— F. M. Szép Ernő lakáscíme Nefelejts-u. 17., 
fdsz.5.De most Badenben van a Lakatos-szana-

tóriumban. — Isi. Várkonyi Mihály jelenleg 
Berlinben van és az Ufa filmgyárnál dolgozik. 
— V. Botly Ilus 16. Mult számunkban már 
feleltünk. — Scbiittbeck fl. 1. Igen. 2. Korona-
herceg-u. 3. — V. Odette. 1. Schöneberg, 
Apostol Paul-Strasse 13. 2. Nordisk-film. 3. 
Kopenhagen, Karl Pougs Rej 6. 4. Gaumont-
film. Rökk Szilárd-u. 20. — Szimpla. Igy 
helyes: „aként" és „áttekintteti". — 8. Edit. 
1. Nemzeti Szinház. 2. Görög-keleti. — S. 
Mihály, Rákosi Szidi sziniiskolája Csengery-
utca. — Biztos megfejtő. Jelenleg Bécs-
ben. — Tbuty, USpest. 1. Andrássy-ut, Liszt 
Ferenc-kávéház. 2. Nem. 3. Nem. — I. Varga, 
Buffalo. Önnek van igaza. Az Andrássy-uton 
még mindig vigan döcög a régi Pest elfelejtett 
kedves emléke, az omnibusz. Mostanában 
már ugyan autóbuszok is rontják a levegőt 
és csinálnak konkurrenciát a régi omnibusz-
nak. — Sz. Böske. Eger. Menjen fel a Bol-
váry—Mattyasovszky-filmiskolába. Rózsa- u. 
38/b. — Mária. Fenti válasz Önnek is szól. 
• - V. B. Békéscsaba. Már mult héten vála-
szoltunk erre. 

B E n L l ^ ^ l f f l V Ü 1 c s . é s kir. u d v . s z á l l í t ó d E k K O V I T j Robes-Manteaux Fourures 
B r i l l i â n s , sgíngg, ezüst, arany 
ékszereit ha megbecsültette, minden hirdetett árnál töb-
bet fizetek. HARNSTEIN, Rákóczi-ut 9. Pannónia mellett 

LAKÀSTAKARiTÂST 
POLOSKAIRTÁST garanciával 

Strasser Telefon József 124-80 

RÉMI NAGYKÁVÉHÁZ ÉTTERME 
BUDAPEST, VIII., J Ó Z S E F - K Ö R Ú T 4. SZ. 

uíonnan A i a m s c n r w A 
Minden este 9 Arakor kabaréasteiya, é j mnoattrakolók 
Családi műsor. Kitűnő meleg konvha Színházi 

vacsorák. Pontos kiszolgálás. Szolid árak. 

LOVAS wv^Ëgfgsis 
már taní t! VI., JÓKAI-TÉR 6. Teléfon 118-61 

A FŐVÁROS LEGELEGÁNSABBAN ÁTALAKÍTOTT KÁVÉHÁZA 

Café Restaurant LIBERTÉ VI. , Oktogon-tér 
Mindennap délután és este : I 
Schmidt közkedvelt művész-1 
zenekara hangversenyez!\ 

Gyönyörű télikertben világvárosi szórakozás. Első-
rangú hideg és melegkonyha,előkelő kiszolgálással! 

HARISNYAJAVITÓ 
Kötés. Szemfelszedés. Fehérnemüjavitás 

BÁLVANY-UTCA 1 8 . , AZ UDVARBAH 

végleg eltávolít B A C H M A N C I 
kozmetikai intézete. M i n d e n n e m ű 
szépséghibák kezelése, szeplöelfávo-

litás, ráncok kisimítása, arcgőzölés és arcmasszázs 
jutányos bérletben. B u d a p e s t , VII . , A l m á s s v - u , ». 

f ASiNO DE PARIS VI., RÉVAI-UTCA 1 8 
Blüett és operett, elsőrendű ének-
és táncattrakciók. Kezdete fél 9-kor 

N E M Z E T I RUHAHÁZ 
RÁKÓCZI-UT 7. PANNÓNIA-SZÁLLÓ MELLETT 

Különleges férll és női dl volszö vetek nagy áruháza. — Eredell 
angol és francia velourszövetelc minden színben és minőségben. 

„ A M E R I C A N D R I N K S A L O N " TERÉZ-KÖRUT is. 
A l e g k e l l e m e s e b b F U C H S L I P I É S B L U M L A J O S 
s z ó r a k o z ó h e l y m I I v é s z e o v í t t e s I n i k hanovbrsbnyb 
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Sxinßtizi re//v e n y 

MAGYAROK TALÁLKOZÓHELYE 

ZEIGER FERENC 
magyar kávéház és vendéglő 

4424 WOODLAND AVE AMERIKA CLEVELAND 

kir. udvart szAintó divatáruháza 
Budapest, Kossuth Lajos-utca 9 

Hölgyek figyelmébe! 
jutányosabban készít vígy ]av 

Megfejtési határidő 1921. november 6. 
A megfejtést lapunk 1921. évi 46. számá-

ban közöljük. 
\ Színházi Élet 1921. 42. számában közöli 

rejtvény megfejtése : „ Ezeregyéjszaka". 
A megfejtők között a következő dijakat 

sorsoljuk ki : 
I. díj : „A gazdag leány" cimü színdarab, 

• szerző, Szenes Béla sajátkezű aláírásával. 
II. dij : Góth Sándor autogramnios tény-

képe. 
III. dij : Egy doboz „Floris" csokoládé-bon-

bon. 
IV. dij : Egy üveg Eau de Cologne „Fée" 

Wittek. 
Helyesen fejtették meg 2427-en. 
Az első dijat Polyák Mariska (Baja, Mé-

száros Lázár-utca 38), a második dijat Schsl 
Teri (Szabadka, „Subotica Kurír" Kosztics 
és Schwimmer cégnél), a harmadik dijat 
Davidovits Rózsika (Budapest, VII-, Nefelejts-
utca 21. I. 14.)» a negyedik dijat Rumanek 
Lili (Budapest, V., Liget-ulca lc.) nyerték meg. 

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

Igazgató : KIRÁLY JENŐ 

LakáS! 1 közvetít 
nitrirhffnin 2. fest, mázol 
UHieill 3. irt, takarit 

Régi rétikül alakí-
tásét és |avitását a leg-

jutányosabban készit vígy javít a legdivatosabb mintára 
valamint hozott anyagból is Biedermann Hugó 
bőrdiszműáru készítő és börőnUös, VII., István-uí 32. 

az udvarban, a Csikágó-mozgóval szemben. 
Vidéki megrendeléstalegpontosabban eszközöl. 

G ULY/IS PÁL, főúri cipész 
belga k i r . hercegi szállító 
IV., Kaplony-utca 3 . szám 

rtZÓRMfrr F L s f T I S 7 T Í T 
VAMOROK WKE5/ITÍ5£Tümim««Ŵu52U{3MUNWÍVAJ!AI 
óuittti BOIiDYFIMREsziioi 

í rógépek véte le , e ladása, »zakszera 
javítóműhely 

ÉDES és DECSY 
Budapest, V I I . , Akácfa«utca 9 . s z i m 

Telefonhívás : József 105— 

IMPERIAL 
GRILLBEN 
VI I . , R A K Ó C Z I - U T 90 . 

ROTTER JAQUES 
énekel 

Olcsóbb leit a ßangsszer i 
TBUNnEIlG 

Zene-paloiúfában 

MdiMóczi-ui GO. S3. 

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








