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Herczeg Ferenc álarca 
I r l a : K O S Z T O L Á N Y I D E Z S Ő 

írók és művészek egyik réme az ana-
kronizmus. 

Ez a görög szó azt jelenti, hogy va-
laki elvéti a kort és fölcseréli az idő-
pontot. Másszóval a történelem tág s 
csarnokában rossz ajtón kopogtat. Ha 
a tizennyolcadik századba akar jutni, 
az első századba botlik, vagy a hatodik 
század helyett a tizenhatodik század 
kapuján dörömböl. Erre azt mondják 
belülről : tévedés, vagy hibás kapcsolás. 

Anakronizmust követ el például az 
az iró, aki ilyen meglepő tényekkel lép 
e lénk: Ádám a. paradicsomban töltő-
tollal ír levelet Évának, Noé szódavizet 
iszik, Julius Caesar motorbiciklin megy 
a senatus ülésére. Hasonló hibába esik 
azonban az a drámaköltő is, ki Bis-
marckot pajzzsal és alabárddal vezeti 
elénk, vagy az a rendező, aki a gyá-
szoló görögöket feketébe öltözteti, mert 
az ókorban, a görögöknél fehér volt a 
gyász szine, vagy a teslő, aki Kossuthot 
renaissance ruhában pingálja le. Mind-
kettő előfordul a legkitűnőbb müvekben, 
noha a művészek mindig aggodalmasan 
kerülték. Paolo Veronese képein épp 
annyi anakronizmus van, mint Shakes-
peare ókori drámáiban, hol „üt az óra' 
és „Csehország mellett a tenger zúg". 

Ezen a héten olyan színjátékot látnak 
majd, melynek minden sora. minden be-
tűje ordító anakronizmus, Herczeg Fe-
renc egyfelvonásosát, a Baba-hu-t. A 
szerző szíves engedelmével elolvastam 
a darabot s most egyet-mást elmondok 
róla, csupa külsőségeket. lit a cselek-
mény szigorú történelmi keretek között 
folyik, az alánok földjén, Attila király 
halála után, szereplői mind régi, legen-

dás népek, alánok, hincárok, bizanciak, 
burgundiak, rómaiak s mi katalauni 
csata után az alán föld földarabolását 
látjuk. Csakhogy különös meglepetés 
fogad bennünket. Meinhardt Miksa, a 
színigazgató, kilép a lámpák elé s közli 
a közönséggel, hogy színészei sztrájkba 
léptek, nem akarnak jelmezt ölteni és 
modern ruhában játsszék ei a drámát. 
Nem jövünk zavarba. Hiszen a korhű 
jelmezek csak ujabb divatuak. Voltaire 
előtt a francia színészek tizenhetedik 
századbeli ruhában, parókában játszot-
ták a görög királyokat és latin hősöket. 
Csodálkozásunk azonban nőttön-nő, mi-
kor a függöny felgörd ülése után egy 
alán hadiözvegy szegényes portáját pil-
lantjuk meg, kinek ura a katalauni csa-
tában esett el s Bogdán, az egykori ma-
gyar — bocsánat — alán katona, ki 
együtt küzdött az alánokkal, elkéri az 
özvegytől urának egyetlen hagyatékát, a 
bőrkabátot, melyet az árván maradt ház 
falán ide-oda lógáz a szél. 

Mi történik a drámában? Azt látjuk, 
hogy a barbár alánok miként lesznek 
részesei a „nyugateurópai kulturának". 
Nagyon épületes látvány. Megérkezik a 
burgundi határkijelölő bizottság fotográ-
fussal és filmoperateurrel s hadat visel 
a levert ország ellen, melynek márcsak 
asszonyai és gyermekei vannak. A fe-
keték betörnek a gyermekszobába, itt 
megölik a tükröt, mert meglátták benne 
fekete arcukat és egy hadsereget sejtet-
tek közeledni, a burgundi vezér halálra 
itéli a már elesett alán harcost, a bi-
zánci hadnagyocska gazdasági össze-
köttetést óhajt létesíteni a tönkrement 
alánokkal, egy kereskedelmi utazó élei-
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mességével ajánlgatja nekik kitűnő sa-
vanyucukrait s mikor nem köthet üzle-
tet, legalább kulturkapcsolatot teremt, 
azáltal, hogy letépi az özvegy nyaké-
ból a keresztet a bizánci muzeum szá-
mára, Bogdán pedig megjelenik a halott 
bőrkabátjában, gőgösen és fennhéjázóan, 
immár mint az európai kulturnemzetek 
tagja. Nem akarom nevükön nevezni a 
szereplőket, mert mindkét nevüket tu-
dom, a jelképeket sem akarom magya-
rázni, melyek minden pillanatban fel-
bukannak és megvilégilják a szint. Her-
czeg Ftrenc kis játéka pompás folyta-
tása annak az éles, elmés és egyéni sza-
tírának, melyet fiatalkorában kezdett, de 
ezúttal milliókat érdeklő, összefogó ér-
tékű. A külső forma szervesen össze-
olvadt a mondanivalóval. 

Ó jaj, milyen érthetők mindnyájunk 
számára ezek a burkolt szavak, milyen 
nagyszerű, hogy az iró álarcot öltött. 

Az álarc nem takarja el arcét. Alatta 
csak kitüzesiti a harag s szabadabban 
könnyezhet, kiabálhat, nevethet, az 
őrjöngő fájdalom rikácsolásával, mely-
nek a szatíra adhat hangot. Ez a 
hang azonban az álarc öblös tölcsérén 
ércet, tömörséget kap. sokkal inkább, 
mintha egyenesen szólna hozzánk és 
elmondaná, őszintén és közvetlenül, mi 
fáj. íme itt a jelkép, az allegória, a fin-
tor, a tótágastálló szomorúság értelme. 
Ismét ugy kell panaszkodnunk, mint 
Arany Jánosnak, aki 1849 után meg-
írta „A nagyidai cigányokat". A romok 
fölött eltorzul a költő arca s hibákból 
alkot remeket. Ami időszerüllen, idő-
szerűvé lesz. Az anakronizmus él. Mo-
solyéban van valami a nagyidai mo-
solyból. 

A szinlapra ezt lehetne irni: történik 
Attila király halála után, 1921-ben. 

ANATOLE 
Félszázad éüe hirdeti messzire 
zengő ajakkal, mini egy új Szókratész 
csodás igéit a Tudásnak 
s bölcs mosolyától az Ember szépült. 

FRANCE 
Törpe jelen csúf, szürke Dizéről ő 
lángszellemének táltosi szárnyain 
griffként szállt el rég lehanyatlott, 
büszke korok mezejére Délünk. 

Roppant fároszként állt egyedül maga, 
gyűlölet é s Dér tengere környezé, 
már fejéig ért a sötét ár . . . 
m é g s e aludt ki k e z é n a Fáklya. 

BÜ5 pihenésül olykor a szuffiták 
tarkaruhá5, Dig hőse ihez Degyült 
s játszi kézze l Déste remekbe 
Thália c s a c s k a , s z e s z é l y e s népét. 

Birdette fennen annyi Dihar között: 
Szentség az Ember és szent a Gondolat! 
^ Szent az Élet, szent a 

Szabadság! 
Ember, ne fordulj önmagad 

ellen! 

f lbst új babérral ékes a homloka, 
ujjong az öt táj, ünnepel... és mi is 
hódolóan meghajtjuk előtte 
Thália könnyű selyem-

zászlóját. 
GÁCS DEMETER 
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Uj szerzőt avattak a Nemzeti Színházban. 
Néoy Zollánnak hivják és Somogymegyében 
fiskális, akit a Színművészeti Tanács emelt 
ki a vidéki élet ismeretlenségéből. 

Urak és parasztok szerepelnek Néuy Zoltán 
színmüvében, amelyben az urakat elszegé-
nyedett „bocskoros nemesek" képviselik, a 
parasztok viszont a gazdag parvenü paraszt 
alakjában jutnak sok 
mondanivalóhoz. A szerző 
jól ismeri a megyar né-
pet, közöttük él, figyeli 
lelki életüket, feljegyzi 
szokásaikat és e da-
rabjával egv lépéssel 
előbbre vitte a magyar 
népszínművet, amely még 
most is ott áll, ahol Tóth 
Ede és Szigeti hagyták 
ezt a hálátlan műfajt. 

Somogyban, a szerző 
szűkebb hazájában, ját-
szódik az «Urak és pa-
rasztok" ügyesen felépí-
tett cselekménye és szíve-
sen hallgattuk a dolgos 
magyarok ajkán elhangzó 
szavakat, amelyek mente-
sek a modern nyelvek 
minden felesleges sallang-
jától és olyan üde, friss 
magyar tájszólásban irta 
Néuy Zoltán színmüvét, 
hogy szinte iskolapéldája 
a kristálytiszta magyar 
nyelvezetnek. Emberei 
jól meglátott, szeretettel 
megfigyelt magyar figurák, 
nem elcsépelt, léleknélküli 
népszinmüalakok, hanem 
kérgeskezü, munkás, föld-
szagú, becsületes embe-
rek, akik az egyszerű ru-
házat alatt érző és vérző, 
igaz emberi szivet horda 
nak, amely épp ugy dob- Nemzeti Színház : 

ban, mint a mi városi beteges szivünk. Parasz-
tokat látunk, akik épp ugy tudnak lelkesülni, 
mint mi: sírnak, meleg, forró, emberi köny-
nyektt, ha bánatuk van, kemény öklükkel 
csapnak le, ha bántják őket és megaláz-
kodni senki földi ember előt nem alázkod-
nak meg. Ne'uy Zoltán így mutatta be ne-
künk a magyar parasztot, erényeivel, hibáj-

„. . . Paraszt I . . ." 
Bajor Gizi, Kiss Ferenc 

.Urak és parasztok" Angelo fotografia 



SZERZŐ A FÜGGÖNY ELŐTT 
Névy Zoltán 

az .Urak és parasztok* szerzője 

val és mi hibáival is csak szeretni 
tudjuk a mi népünket : bus fejű, nya-
kas magyarokat. 

Neuy Zoltán elvezet bennünket egy so-

Fáy Szeréna 

mogymegyei faluba, ahol 
a falu korcsmájában vig 
poharazás közben beszél-
getnek Csete, a falu bírája 
(Kürti József) és annak 
barátai. Nagyon jól ér-
zik magukat egészen ad-
dig, amíg be nem vetődik 
Baksa (Barlos Gyula), a 
meggazdagodott paraszt 
fiával, Ferkóval (Kiss Fe-
renc), Baksáék más asz-
talhoz ülnek és a hangu-
lat igen feszült, mert Csete 
nem szíveli a zsellérsor-
ból felcseperedett nérsé-
get. Ferkó legény azonban 
füligszerelmes Nacába a 
bíró szép lányába (Bajor 
Gizi), aki szintén vonzó-
dik a csinos legényhez-
Csete szonban nem látja 

Rózsahegyi Kálmán 
Nemzeti Színház: „Urak és parasztok" 

Vasadi felv. 

Gőmöry Vilma 

szívesen ezt a készülendő 
frigyet. Ferkó Kerekesné-
vel, a falu cifrájával (K. 
Gömöry Vilma) mulat, 
aki felbiztatja a legényt, 
hogy Nacát vigye táncba. 
Naca nem akar a legény-
nyel táncolni és mikor az 
erőszakoskodik, kiszalad 
a száján a sértő szó : 

— Paraszt 1 Paraszttal 
nem táncolok I 

Baksa, az öreg meg-
gazdagodott paraszt fel-
háborodik fia megsértésén 
és a haragtól remegő aj-
kakkal leplezi le a falu 
bíráját. A biró kétezer fo-
rintot sikkasztott és tőle 
kért kölcsön, hogy a 
pénzt visszatehes8e a 
község ládájába. 

SZÍNHÁZI élet S3 
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i tftftí 

Mit fognak mondani az e m b e r e k . . . ? 
BAJOR GIZI, KISS FERENC 

Nemzeti Szinház: „Urak és. parasztok' Angelo fotografia 
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Neu akart szólni, de ez a sértés kikény-
szeritette belőle. Csete elhatározza, hogy ki-
fizeti hitelezőjét és eladja kedves földjét, a 
csalitost. De a csalitost nem akarja senki. 

— Halli-e, emberek, eladó a csalitos I A 
csalitos eladó 1 

Naca bocsánatot 
kér az öreg Baksé-
tól, de az hajthatat-
lan, olyan feleséget 
választ a fiának, aki 
nemes ember lánya 
és az örülni fog, ha 
paraszt apósának 
minden nap kezet 
csókolhat. 

A második felvo-
násban Csetéék há-
zéban vagyunk, 
ahol nagy a szomo-
rúság. 
Baksa 
ura-
marad 
szavá-
nak : 
bepe-
relte a 
birót 
s m eg-
érke-

mondana a követeléséről, hogyha Csete erre 
megkérné őt. Vioa néni (K. Demjén Mari) is 
ezt tanácsolja Nacáéknek. de ezek erről 
hallani sem akarnak. Baksáéknál hiába 
várják Csete Ambrust és hogy a bocsánat-
kérés könnyebben menjen, maga Baksa 

Ferkó jön el a bi-
róékhoz.Kinos hall-
gatás üli meg az 
egyszerű szobát és 
Baksa Ferkó csak 
nehezen nyögi ki, 
hogy egyezkedni 
szeretne. A legény 
azonban hiába kér-
leli Nacát, abból ki-
tör a nemesi gőg és 
keserűség és halla-
ni sem akar a bo-
csánatkérésről. Szó 

szót 
követ, 

az ar-
cok ki-

piro-
sod-

nak és 
a ve-
szeke -
déshe-
vében 

Bartos Gyula 
Vasadi felv. 

Nemzeti Szinház: 

zik a 
végre-
hajtó, 
(Gabá-
nyi L.) 
aki le-
foglal-
ja a 
biró 
min-
denét. 

Csete Ambrus nyu-
godtan türi a sok 
megaláztatást, csak 
a leánya, Naca sír-
dogál, ő alig tudja 
túlélni a nagy szé-
gyent. Csete hamar 

megvigasztalódik, elhatározza, hogy dolgozni 
fog és két kezével szerez vissza mindent. 

— Amerikába megyek, — mondta hatá-
rozottan, — egy-két év az semmi. 

Baksa, a gazdag paraszti azonban nem 
akar ja tönkre tenni a birót és szívesen le-

Gabányi 
Vasadi felv. 

„Urak és parasztok" 

Naca 
újra 

meg-
sérti 

Ferkót 
akit 

pedig 
jó 

szán-
dék és 
szere-

lem vezérelt hozza. 
— Paraszt I — 

vágja újra a sze. 
mébe. 

Most már Ferkót 
is elhagyja a béke-
tűrés és kifakad. 
Most már csak Naca becsülete árán adja 
oda az adóslevelet, — mondja a harag-
tól szikrázó szemekkel. Csete Ambrus 
védelmére kel leányának és Ferkót kidobja. 

Baksáéknál vagyunk. Este van és arról 
beszélgetnek, hogy mi le3z Csetéékkel. Baksa 

Fáy, Bartos 
Vasadi felv. 

Bajor, K'as 
Angelo foto. 

G5möri, Kiss 
Vasadi felv. 
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Kiss Ferenc Kürti József 
Az „Urak és parasztok" I. felvonásának díszlete 

Papp felv. 

Kürti, Bartos 
Vasadi felv. 

hajthatatlan, de az asz-
szony (S. Fáy Szeréna) 
beszél a szivére és a 
fia is meg akarja sze-
rezni a sokat emlege-
tett adóslevelet. Baksa 
egy ideig hallani sem 
akar a dologról, de 
végre felülkerekedik 

nét is, aki Nacát sér-
tegeti. A leány később 
visszatér és most már 
mindkettőjükből Kitör 
a mindent legyőző sze-
relem. 

A Nemzeti Szinház 
teljes és tökéletes fegy-
verzettel szállt sikra a Sugár, Kürti 

Vasadi felv. 

benne a magyar eir.ber 
jó szive és odadobja 
az irást : 

— Nesztek I — mond-
ja feleségének és fiá-
nak. — Tegyetek vele, 
amit akartok . . . 

Ferkó zsebreteszi az 
adóslevelet és mikor 
szülei nyugvóra tér-
nek, elküldi a bakiért 
(Rózsahegyi Kálmán), 
hogy bort és nőt hoz-
zon, mert mulatni akar. 
Ferkó nagyon sze-
reti Nacát és azért ke-
res vigasztalást. 

Míg a bakter távol 
van, addig megjön 
Naca, hogy Ferkó fel-
tételéhezképest, becsü-
lete, á rán szerezze visz-
sza ap ja adóslevelét. 
Baksa Ferkó szereti 
a leányt és elzavarja. 
De nyakas büszkeség-
gel kergeti el Kerekes-

Kürti, Bajor Gizi 
Nemzeti Szinház: „Urak és parasztok" 

Vasadi felv. 

magyar szerző diada-
láért. Bajor Gizi és 
Kiss Ferenc tökéleteset 
produkállak. Kürti Jó-
zsef érdekes birója, Fáy 
Szeréna jóságos Baksá-
néja, Bartos Gyula erő-
teljes öreg parasztja, 
Rózsahegyi Kálmán 
mulatságos bakterja, 
K. Gőmöry Vilma csi-
nos Kerekesnéje, K. 
Demjén Mari pletykás 
Vica nénije és egy uj 
szinész, Somody Pál 
rokonszenves kisbirója 
azok az alakítások, 
amelyek méltán tart-
hatnak számot elisme-
résünkre. Nem szabad 
megfeledkeznünk Hor-
váth Jenő rendezői 
munkájáról sem, amelv 
nagyban hozzájárult 
Névy Zoltán sikeréhez. 
A bemutató közönsé-
gének tetszett a darab. 
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(A Magyar Szinház igazgatója rejtel-
mes csomagot kapott az elmúlt napokban. 
A „Reseerch of Psichological Mystery" 
nevü angol társaság küldött benne egy 
kéziratot. Ez a kézirat szórói-szóra közli 
egy hires angol spiritiszta médium trance-
vallomását, amit a társaság szellemidéző 
ülésén mondott tollba. Mint a kéziratból 
kiderül, néhai Shakespeare Vilmos, volt 
angol drámaíró, a médiumot felhasz-
nálva közölte a jelenlévőkkel, hogy 
Londonban végignézte Molnár Ferenc 
„Ördög"-ének előadását s a darab ha-
tása alatt előjátékot irt hoazá, amit sze-
retne előadatni, ha lehetne, a Magyar 
Színházban. A valamikor népszerű 
drámairó panaszkodik, hogy a Nemzeti 
Szinház nem ád elég teret darabjainak, 
s ezzel az egyfelvonásosával szeretné 
megszerezni azt a nagyobb nyilvános-
ságot és világhirt, amit nevének a Mol-
nár darabjához való kapcsolása jelen-
tene. Éppen ezért kéri „a jelenlevőket, 
hogy az .Előjáték az „Ördög"-höz" rö-
vid vázlatát szíveskedjenek a Magyar 
Szinház igazgatóságának továbbítani 
s megkérdezni, hajlandó-e előadni ezt 
a darabot, ha megirja. Választ „Másvi-
lág, Hetedik Magasság, Negyedik Felhő, 
3." alá kér postafordultával. 

(Módunkban van a vázlatot olvasóink-
nak bemutatni.) 

(Szin: az „Ördög" első felvonásának 
diszlete a Globe Színházban. Első, Má-
sodik és Harmadik Gyilkos behozzák a 
széket — amin az Ördög fog ülni.) 

Leicester gróf (az „Ördög"-öt játsszó 
szinész berohan): 

Hé, fogdmegek! tÖrdög és pokol 
s ti kén-

Lángban sistergő gazfiak! ti itt 
Bujálkodtok, míg engem üldve kerget 
És kergve üldöz Desdemon' ura, 
Kormos Othelló, mert nejét birám. 
S közben — dögvész reál — kell 

játszanom. 
Első Gyilkos: Nemes Mylord, a jel-

mez kész vagyon. 
Leicester (átöllözik, frakkot ..huz) : 
Mily szörnyű sors! A sima Ördögöt 
Álcázni arccal, míg szivem dagad 
S heggyé növekszik s mint vulkán, 

kitör 
A föld arcán bibircsó ez csupán 
Nap- s holdfogyatkozás. Hé 1. . . Fogd-

megek f 
Tartsátok készen büszke kardvasom, 
Hogy, mint hitvány gyümölcsöt és 

hideg 
Márványt, ugy szúrjam át szivét 
E lüktető, rohadt hust, 
Első gyilkos: Sir, legyen. 
Othelló (kísérete élén megjelenik) : 
Nyugodj meg szív, tartsd féken mér-

gedet, 
Máj és epe, hangot ne adjatok, 
Hegyek füleljetek s te ordító vész 
Morogva bujj barlangod öblibe, 
Nap, tátsd el szád, s fülelj, Göncöl-

szekér, 
Othelló bosszút áll most! Vér! vér! 

vér! 
(Villámlás és mennydörgés.) 
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Leicester (kardja utón kap, de a frak-
kon nem találja meg): 

Hah, árulás! Nem leltem kardomat 1 
Othelló (kardot ránt) : 
Leicester! Búcsúzz el hitvány életedtől, 
Mert álnok szód, e mérges viperát 
Torkodra fojtom, átok s kárhozat I 
Leicester: Gúnyom kacagja e forró 

dühöt. 
Szavam helyett majd kardom válaszol. 
( 4 frakk zsebeiben keresi a kardját, 

de nem találja.) 
Othelló (körülnéz): 
E piperés és illatos szoba, 
Melyhez csaták zajában nem szőkém 
A mór szivét eltölti bus zavarral 
S kardom hegyét leszegzi. 
Leicester : Kárhozat I 
Mégsem találom I 
Dögvész, cenk világ! 
Mégsem találom ! 
Az élet csupán 
Egy őrült álma. 

tébolyult kerék, 
Mely a végetlen 

űrben habarog 
S gördül tovább és 

célja, vége más! 
Othelló: Megborzadok 

s nem ismerek reád 
Fekete vagy és nya-

kadon csokor 
Ki vagy, felelj? 
Leicester (a szerepet 

mondja) : 
A név — az nem 

is fontos, ha az em-
ber jelen van. Mindegy, 
hogy Füspöknek hív-
nak vagy Püspöknek. 

Othelló (visszahök-
ken): Hah! mi furcsa 

szók. 
Leicester : Nézze, az, 

hogy maga szabadgon-
dolkodó, nem azt je-
lenti, hogy muszáj 
gondolkodni, csak azt, 
hogy szabad. 

Othelló: Ravasz sza-
vak. ördöngös fordulat 

Jól ismerem e c s i p ő s , 
furcsa cselt 

Molnár mylord, 
Molnária hercege 

Irá meg ezt, túljárva 
haragom 

S dühöm hevét kiforgatván vele, 
Jól ismerem s mégis megborzongat. 
De félre, ész ! Jágó, a hü cseléd 
Id'adta nékem azt a levelet. 
Mit Desdemona irt. Halj meg, cudar! 

(Kardját forgatva.) 
Leicester: A nők soha nem akarják 

azt, amit irnak — de mindig azt irják, 
amit akarnak. 

Othelló (leejti kardját): Várjunk — 
hogy van e z ? 

A nők sosem — 
(Fejét tapogatja.) 

— mi furcsa keverék ! 
Amit akarnak... de akarják irni... 
Írni akarják... akarni irják... 

»Elhoztam m a g a m a t . . . az Í r á sé r t . . . 
Kiss Ferenc és Bajor Gizi 

Nemzeti Színház : „Urak és parasztok" Angelo fotografia 
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Hah! hogy van ez?. . . (Eldobja a 
kardot, ujjain számolgat.) 

Nem akarni... irni.. akarni... 
nem irni... megőrülök!... 
Dögvész reáml... a nyitját nem lelem! 
Mi furcsa rejtvény... büszke haragom 
Megoldásában szinte elmerül 
S a gyilkos düh lángzó bíborszínét 
A megfejtés halványra betegiti. 

(Számol.) 
Leicester: Csak meg tudok különböz-

tetni egy hajó tengerit — s egy tengeri 
hajót? 

Othelló (megdermed, aztán fejéhez 
kap) : 

El innen, ell Leicester, isten ve led! 
Tudom, buján szeretted Desdemonát, 
De vedd inkább s élj boldogul vele 
En ellenállni nem tudok neked, 
Ha ajkad Molnár-szókat dob felém 
Oly kedves vagy, olyan elbűvölő 
Könnyed, kecses, e lmés és csillogó. 
Hogy megtudom érteni Desdemonát, 
Te cuki-ember! te Molnár-szinész! 

(Odamegy és megcsókolja.) 

Sugár Károly 
Nemzeti Színház : .Urak és parasztok" 

Vasadi felv. 

Te... te... te Füspök! adj egy puszit... 
(Elrohan.) 

Leicester : Mi volt ez ? őrjöngés za-
varta meg 

Az ész tiszta vizét? Hah! Dögvész reá! 
Megsértett, aztán itthagyott I Pokol ! 
És kárhozat! Nem élhetek tovább 
Bosszút nem állva. (Kardjába dől. 

Többi néma csend. Meghal.) 
Első Gyilkos: 
Az Eszme él — és oly sokan vagyunk 
Választottak és hivatalosok 
Húzzátok fel a függönyt, gyilkosok. 

(Függöny le.) 

Karinthy Frigyes 

Nem vagyok azonos 
(Levél a Színházi Éleihez) 

:-•> . , ^ Tekintetes Szerkesztő 
ur! Tessék megírni a 
Színházi Életbe, hogy 
nem vagyok azonos 
azzal a Radó Sándor-
ral, aki most a Vár-
színházba n játszik, s 
akinek a sikereihez 
nekem gratulálnak, sót 
a budai kisleányok 
hozzá szóló szerelmes 

A pesti Radó leveleit is nekem kéz-
besiti a posta. Kérem 

én egy szegény közismert pesti komikus 
vagyok, akinek évek 
óta nincs sike/e és tíz 
év óta nem kapok sze-
relmes levelet. Vala-
hogy rendezni kell ezt 
az ügyet. Szeretném, 
ha a budai Radó Sán-
dor megengedné, hogy 
én a nevem elé bigy-
gyesszem az Jfju" 
szócskát. Igy talán 
nem tévesztenének 
össze vele. 

Teljes tisztelettel 

nagyatádi Radó Sándor. 

A budai Radó 
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Tudna-e sebesülten játszani ? 
Csorios Gyula, Góth Sándor. Hegedlls Gyula, Ódry Árpád és 
Törzs Jenő nyilalkozalal Molnár Ferenc „Marsall"-jónak; 

Lllvay színészéről és önmagukról 

Molnár Ferenc .Színház" 
cimü trilógiája Marsall-
jának legmegrázóbb jele-
nete, mikor a .Marsall" 

golyi' ja Törzs vállába fúródik és ő, az ember, 
halk kacagásba rsendülő kis erkölcsi diada-
láért mégis tovább játszik. Megkérdeztük a 
színészeket, elképzelhetőnek tartják e, hogy 
a színész a színpadon valósággal súlyosan 
sebesüllen is tovább játssza szerepét? így 
nyilatkoztak : 

Csortos Gyula : 
— Teljesen individuális dolognak tar-

tom, mert addig senki sem tudhatja, mi-
lyen súlyos helyzeteken keresztül és le-
gyűrésével képes játszani, mig vele ma-
gával nem történt valami. De én nem 
hiszem, hogy a színész, aki légióként 
ideges, neuraszténiás fajta, lőtt sebbel 
képes lenne játszani a szinpadon. Igaz, 
játék közben magam is megsebesültem 
már ugy, hogy a karomon végigcsurgott 
a vér, de valószínűleg tudtam, hogy nem 
súlyos természetű. Hiszen még az is, 
akinek kifejezetten mestersége a harc, 
mondjuk egy hadvezér, vagy hajópa-
rancsnok, még az is csak legfeljebb né-
hány utasító szót képes elmondani, ha 
súlyosan megsebesült. Hogyan lehetne 
tehát ilyen hősi cselekedetet várni a szí-
nésztől, aki mégis más szavait mondja 
a szinpadon ? Én legalább, ha valaki já-
ték közben átlőné a vállam, vagy a ka-
rom, bizony otthagynám a szerzőt a 

szinpadon, mint ahogyan egészen bizo-
nyosra veszem, hogyha valaki belő a 
szerző ablakán és a golyó eltalálja, ő 
sem irja azonnal tovább a darabját. 

Góth Sándor : 
— Határozottan óriási lelki erő, rengeteg 

idegeken való uralkodni tudás kell hozzá, 
hogy a szinész akár a szinpadon, akár az 
életben su yos sebesüléssel eljábzék egy 
szerepet. Mert az élet és a színpad itt any-
nyira egymásba omlik, hogy szinte már 
nem is tudja ez ember, hogy hol kezdődik 
az egyik és hol végződik a más-ik. Majdnem 
bizonyosra veszem, — persze anélkül, hogy 
hatarozottan tudnék valamit.— hogy Molnár 
Ferenc Litvay szinész alakját, bár a művész 
ezerszinü lencséjén keresztül, voltaképpen 
mégis az életből mintázta, onnan gyúrta, 
építette bele ebbe a darabjába. Hogy azután 
künn, a véresen valóságos életben, csak-
ugyan szinész volt-e az illető, vagy robbanó 
szerekkel dolgozó vegyész, vapy talán ka-
tona, akinek a hivatásához tartozik a sebe-
sülés lehetőségével való előzetes leszámo-
lás, az valóban teljesen mindegy, de ha 
mondjuk : egy magánlakás di zkrét homályá-
ban és csakugyan rem hivatásos szinés-zel 
törlént meg ez az eset, ieltétlenül olyan em-
bernek kellett lennie, akibe titkos lobogás-
sal élt valami sz nészi ős-ösztön és vágy, 
talán nem is dilettáns végy és végtelen uj-
jongás is, hogy életében egyszer mégis el-
játszhatott egy ilyen nagyszerű szerepet. 
Mindenesetre Molnár natyon jól tudta, mit 
csinál, mikor éppen színésznek rajzolta meg 
ezt a Lilvayt. Mert légióként a színészben 
van meg az a képesség, hogy az idegei leg-
hihe'etlenebb feszültségén is uralkodni tud-
jon. Én az igazi színészt hasonlónak gondo-
lom néha egy telivér verseny paripához, melyet 
kivisznek a versenytérre és az ösztöne szá-
guldva, parancsolóan viszi előre, hogy első 
lehessen. A szinész is minden akadáhon 
keresztültöri magát, csakhogy folytonos e'őre-
lendülésben érkezzék el a szerepe sorsának 
letöréséig, vagy kibontakozásáig. A s; Ínpa-
don a legvégső határig minden lehetőséget 
el tudok képzelni, szomoiú, majdnem tra-
gikus eshetőségeket, melyek még sem zökken-
tik ki a sz nészt a játékból. Ha pedig a szí-
nészt az élet színpadén látom magam előtt, 
hát ugy gondolom, hogy amennyib-n a két 
én kőző t csakugyan beíső mérkőzésre kerül 
a dolog, leltétlenül a szinész kerekedik fe-
lül. Ta'án azért is, mert nagyszerű alkalmat 
ta'ál egy hősi pózra, a hiúsága is felkorbá-
csolja, — és játszik egy kis színházat. 
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Hegedűs Gyula : 
— Én ezt egészen egyéni dolognak 

tartom. Ismertem egy színészt, aki kissé 
megütötte az ujját és képtelen volt ját-
szani, mig én egyszer egy konflisban 
valahogyan belekaptam a fékbe, mely a 
mutatóujjam első izületét teljesen össze-
roncsolta. Keztyüt húztam és játszottam. 
Bizony jó néhányszor végigcsináltam a 
Taifunt is operáció előtt, a legsúlyosabb 
fájdalommal. Hogy azután lőtt sebbel 
tudnék-e játszani, ezen még nem gon-
dolkoztam. De itt is sok minden függ 
attól, hogy puhán ment-e a testbe a 
golyó. Mert ha csak hust ér egy vé-
kony Mannlicher-golyó, akkor utána 
még egy negyedórácskát egész szépen 
el lehet komédiázgatni. Ha csontot 
ér, az már kellemetlenebb, mert na-
gyon fájdalmas. Egyébként minden el-
képzelhető, mert az élet egyáltalában 
nem ismer lehetetlenséget . . . Arról 
pedig, hogy a szinész mennyire felejt-
kezik bele a szerepébe, mi mindenen 
túl képes játszani, már nagyon sokat 
vitatkoztak, de hozzám talán mégis az 
áll a legközelebb, amit Coquelin ről be-
szélnek. Coquelin a „Cyrano de Berge-
rac" egy nagy jelenete előtt, amelyben 
ez a motivum vonul végig : „megdöföm 
a versem végén", azt mondta, hogy ad-
janak fel neki két három számból álló 
számjegyet és a jelenése végéig össze-
szorozza. így is történt. Mikor a szin-

Hegedüs 

padra lépett, megkapta a feladatot, ra-
gyogóan megjátszotta a jelenetet, kijött 
és megmondta a pontos eredményt . . . 
Ettől függetlenül különben még azt sze-
retném mondani, hogyha egy jelenet jói 
van megirva és a szinész jól játssza 
meg, minden lehetséges és elfogadható. 
Molnárról már néhány darabjában meg-
tanultam, mennyire tud irni, tudom azt 
is, hogy Törzs nagyszerű szinész, tehát 
az, amit adnak, élet. Ha hasonló eset 
színésszel színpadon még nem esett 
meg, ezután még megtörténhetik, mert 
nemcsak a színház kölcsönözhet az 
élettől, — az élet is tanulhat a szín-
padtól néha. 

Ódry Á r p á d : 
— Nem hiszem, bogy hirtelen támadt 

sú lyos sebesülésse l képes lenne tovább 
játszani a sz inész a színpadon, meet az 
életveszedelem több a játéknál. De kü« 
lönben az élet bizony elég gyakran nem 
tréfál é s fájdalmasan figyelmeztet ön« 
magunkra. És talán éppen a színészi 
ösztön az, mely szinte csodákra képes. 
Tény az, bogy a legmakacsabb fogfájás 
eláll, erről már gyakran hallottunk, ha 
a sz inész a felgördült függöny mögött 
színpadra lép, mintha az a szegény szen* 
vedő magánember benn maradt volna 
az öltözőben, hogy helyet adjon magá-
ban a másiknak, a szerepe életének. És 
itt van Bartos Gyula, akit a «Tanner 
John házassága« előtt súlyos epegör» 
csök kínoztak, annyira, hogy beszélni; Csortos 
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Góth 

nem tudott a szenvedéstől. De az elő-
adás mégis megkezdődött és Bartos 
Gyula először k i s sé dadogva, botor-
Hálva, később teljes lendülettel játszott. 
Mikor a függöny összecsukódott, össze-
esett, — és másnap megoperálták . . . 
Ugy összegezhetném valahogyan ezt a 
problémát, bogy mig az idegek bírják, 
mig az idegek görcsös erőlködéssel 
uralkodbatnak a fizikai fájdalmakon, 
addig a szinész nem mozdul el a helyé-
ről : játszik. 

Törzs Jenő : 
— A természet, vagy ha ugy tetszik, az 

élet és a színház között, természetesen a 
darabbal és a szinész játékával együtt, az 
én véleményem szerint nem szabad és nem 
is lehet é'es határvonalat vonni, mert nem 
tudok, mert a színpadon nem tudok olyan 
groteszkséget elképzelni, mit valamilyen 
alakban ne igazolhatna az élet. Amikor egy 
bohózatban fpltámad a bohóc, — bármilyen 
elvonatkoztatottan, de még ez is megvan 
az életben, a tetszhalott életreébredésében ... 
Ebben az esetben talán nem is kellett volna 
színésznek lennie az illetőnek : éppen ugy 
lehetett volna vasesztergályos is. De el tu-
dok képzelni hasonló esetet a színpadon is, 
az önuralom, a színészi fegyelmezettség 
olyan végsőkig fokozott erejét, mikor a meg-
maradt, még egészséges élet nem engedi, 
hogy a szinész megtorpanjon abban a len-
dületben, mely a szerepe sorsát viszi előre 
Hiszena legkíméletlenebb csapósoktól kezdve 
a fizikai rosszullét nem is egyféle fajtáját 
végigszenvedtem mdr magam is, mig ját-
szottam süketen és részvétlenül az én éle-
tem minden szenvedése iránt. 

A TAXI. Halmay Tibor, aki 
úgyis mint huszárfőhadnagy, 
s úgyis, mint a Király Szín-
ház uj tagja igen népszerű 
fiatalember, a héten hivata-
los volt egy családhoz va-
csorára. A vacsora kitűnő 

volt, a társaság is jó volt. csak az nem volt 
jó, hogy vacsora után kártyázni kezdtek. 
Halmaynak szédületes pechje volt, rövid fél 
óra alatt elvesztette minden pénzét. Éjfél 
után, amikor a társaság szétszéledt, Halmay 
az utcán busán füttyentett egy konflisnak, 
beült és elindult a kocsin hazafelé. Döcög a 
konflis, eg\ szene csak Ha'may rémülten me-
red rá a taxira. Eszébe jut, hogy nincs a 
zsebében egy árva fitying se. A legkínosabb 
zavarban van, fogalma nincs róla. mit kel-
lene iit csinálni? Egyszerre csak a kjcsi 
megáll Megérkeztek haza. A színésznek eb-
ben a pillanatban egy ötlete támad. 

— Fáj a fejem, — mondja a kocsisnak — 
vigyen ki a Stefánia-utra a víztoronyig. 

A kocsis a lóra csap. Elindulnak a liget 
felé. 

Múlik az idő, a taxi mind többet és töb 
bet mutat, Halmaynak most már tényleg fáj 
a feje. Megérkeznek a víztoronyhoz. 

— Hát innen hová vigyem a nagyságos 
urat ? — kérdi a kocsis. 

Halmay nagyot sóhajt, aztán azt mondja : 

— Mit tudom én ? Vigyen, ahová akar. De 
elsejéig mindig vigyen, mert csak a gázsiból 
tudom majd kifizetni a taxit. 

Ha tehát most mindenfelé kocsin látják 
Halmayt, ne csodálkozzanak. Nem azért ül 
állandóan konflison, mert tul jól megy neki. 

Ódry 
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Ariadne Saxos ssclgetén 

Az Operaház két és fél évi pihentetés 
után ismét műsoréba iktatta Strauss Richáid 
legfinomabb, legszellemesebb operáját, amely-
nek tulajdonképpen ez a repriz volt a bemu-
tató-előadása nálunk. Mikor először játszották 
1919 tavaszán, csupán szakszervezeti iga-
zolvánnyal lehetett jegyet kapni az elkommu-
nizált Nemzeti Operaházba, a páholyokban 
népbiztosok ésnépbiztosnék terpeszkedtek, a 
földszinten „öntudatos proletárok" ültek, 
akiknek csodálatosképpen nem tetszett az a 
darab, amelyben Hofmcnnsihal Hugó fino-
man és szellemesen gúnyolja ki a burzsoá-
ziát. A meggazdagodott, parvenü Jourdain 
telhetetlenségét Molière nem tudta olyan 
erőteljesen jellemezni, mint késői átdolgozója, 
aki a „A rózsalovag" korszakába helyezte az 
átdolgozott „Ariadné Naxos szigetén" cse-
lekményét és »Bécs leggazdagabb polgárá"-
nak parancsára nem egymásután kell elját-
szani n nemes opera seriát, a fiatal zene-
szerző első előadásra kerülő müvét ét a 
burleszk olasz komédiát, hanem — egyszerre. 

A költő tragédiájáról szól az .Ariadne 
Naxos szigetén" előjátéka, amelyben szem-
tanúi vag>unk a házi előadás előkészületei-
nek, a darab pedig maga az előadás, amely-
ben mi, a közönség vagyunk Jourdain ur 

Szabados Pirofka, Navy Adorján 
és Gárdonyi Lajos 

rasárnap délelőtt a Royal Apoliíbünbrilliáns előadásban 
mutatták be Slnndberg .Hitelezők' c. egylehonásosát 

vendégei. Hofmannslhal sok szimbolizmust, 
rejtett mélységet vitt a darabba s mindeb-
ből, bár Harsánui Zsolt remekbe készült öt-
vösmunkával fordította magyarra a szöveget, 
keveset éit meg a mai közönség is, de 
Slrauss zenél hozzá kis zenekarán, amely-
nek mindössze harminchat tagja van, nem 
több mint a régi kamara-operáknak és ez a 
zene mi..dent feledtet és mindenért kárpótol. 
A „Salome" és az „Elektra" komponistájá-
nak egyetlen müvében sem ömlik oly dúsan, 
szivből jövően a tiszta zene, mint ebben az 
operában, amely legtöbb részletében ugy hat. 
mint valami régi koncertkantáte. Miként a 
darab, szellemes, ötletes a zene is, a szerep-
lők dalolnak, a kis zenekar fölött lebeg ál-
landóan az emberi hang, lent Kerner István 
mesteri pálcája alatt pedig panaszosan sir a 
hegedű, kacag a fuvola, a klarinét s közben 
gyakran csak az egyszerű zongora viszi a 
vezérszerepet. 

Az Operaház, ahol a vasárnapi reprizig 
csupán három előadást ért meg az „Ariadné 
Naxos szigetén", pompás előadásban hozta 
most szinre Strauss operáját, amely előre-
láthatóan erőssége lesz ezentúl a műsornak. 
A szereplők kevés kivétellel a régiek, de 
ezúttal kedvvel, szeretettel játszanak, éne-
kelnek, nem állnak mellettük „bizalmiak", 
mint ellenőrző közegek. Ha másért nem, 
Sándor Erzsi miatt állandóan játékrenden 
kell tartani az „Ariadne"-t. Olyan Zerbinetta. 
mint az övé, kevés van az európai színpa-
dokon. Énekben páratlan ; az a csodálatos 
biztosságu koloraturája senkinek sincs ma, 
a játéka nagyszerűen eleven, szellemesen 
játékos és éppen azt viszi bele alakításába, 
amiről a többiek megfeledkeztek. Az előjá-
téknak Marschalkó Rózsi zeneszerzője az 
erőssége. Nagyon kedves, igazi kabinetala-
kitás ilt Dalnok y Viktor beszélő hopmestere 
és Gábor József táncmestere. Az operában 
Záborszky Ilona énekli nagyon szépen 
Ariadne szerepét és Környey Béla érces te-
norja ad életet Bacchus alakjának. Pom-
pás három nimfa Basilides Mária, Hajdú 
Ilona és Maleciky Bianka és elsőrangú a 
commedia dell' arte négy férfiszereplője: 
Farkas Sándor, Szügyi Kálmán, Déri Jenő 
és Szende Ferenc, akik közül különösen 
Fatkas meleg baritonja jut szépen érvényre. 
A rendezés Anlhes György kitűnő munkája, 
a zenekar élén pedig Kerner István remekel. 
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SÁNDOR ERZSI 
Operaház: „Ariadné Naxosban Angelo fotografia 
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Megérkezés után tlx perccel 
Beszélgetés Petráss Sárival 

vesebb. Tavaly, amikor a „Bucsukeringő" 
előadásaira érkezett Budapestre, ugyanilyen 
érdeklődéssel, ugyanilyen szeretettel várta a 
pesti publikum, mint most és ő ezt a szere-
tetet egy izig-vérig művészi primadonna-
alakítással hálálta meg. Amint az alábbiak-
ból kitűnik, Petráss Sári most sem fog adós 
maradni ezzel a hálával. Hűségesen mindent 
elmondunk, amit a rövid kihallgatás alatt 
megtudtunk tőle : 

— Elsősorban is — mondta Petráss 
Sári — most igen izgatott vagyok, mert 
a csomagjaim valahol elmaradtak. Pá-
risban adtunk föl öt hatalmas ládát, a 
paklikocsit azonban valahol lekapcsolták 
az én podgyászommal együtt. Minden 
holmim a ládákban van, ugy érkeztem 
meg, ahogy elindultam, ebben az egy 
s?ál ruhában. Amig meg nem jön a 
podgyész, ki sem mozdulhatok az utcára. 
Nem baj, legalább kipihenem magam, 
mert egy kissé elfáradtam a hosszú 
utazásban. Sokáig ugy sem fog tarthatni 
a pihenés, mert azt sejheli, hogy ha 
hazajöttem, játszani is fogok. Hogy hol, 
azt még nem mondhatom meg, de már 
tudom, valószínűleg maga is tudja. De 
hát ez már igy szokás, az ember lehe-
tőleg nem mondja meg. Azért annyit 
elárulhatok, hogy Ábrányi Emil sürgönyei 
hivtak haza, korábban, mintsem tervez-
tem volna. Londoni szerződésem két 
hét előtt járt le, de már ujabb szerző-
dést is fölkínáltak, ugy, hogy csak ja-
nuárra szándékoztam hazajönni. Közben 
megérkezett a Városi Színház ajánlata, 
amúgy is igen vágyódtam haza. tehát 
szívesen jöttem. Odakünn nagyszerűen 
éreztem magam, a Csárdáskirálynő cím-
szerepében nagyon szép sikerem volt, 
nem is hittem azelőtt, hogy a hideg 
angolok ennyire tudnak lelkesedni egy 
magyar színésznőért. Eleinte kis kelle-
metlenségeim is voltak, mert az első 
előadásra valami tüntetésféle készülő-
désről vett a rendőrség tudomást. Lon-
donban ugyanis sokkal nagyobb a faj-
gyűlölet, mint gondolnák. Németnek, 
osztráknak, magyarnak és bolgárnak 
nem tanácsos elárulni, hogy melyik 
nemzethez tartozik. Különösen az alsóbb 
néposztályok haragszanak reánk. Az 
első előadáson az egész színházat meg-
szállták ez angol detektívek, de szeren-
csére, pár karzati megjegyzéstől eltekintve, 

CSAPKOVICS - UGAT 
Az újságok, melyek egyhangú dicséretben 
részesítették Névy Zoltán uj darabjának, az 
„Urak és parasztok"-nak valamennyi szerep-
lőjét, megfeledkeztek a darab egy kulissza-
mögötti szereplőjéről, Csapkovicsról. Csapko-
vics, aki a Nemzeti régi és érdemes diszitője, 
az első felvonásban egy csikós, a harmadik 
felvonásban pedig egy kutya szerepét látja 
el olyan megdöbbentő élethüséggei, hogy 
nem lepődnénk meg rajta, ha valamelyik 
szerzőnk legnözelebb direkt Csapkovics szá-

méra írna valami állatdarabot. 

— Halló, Hungária ?...Kérem, megérkezett 
Petráss Sári ? . . . Éppen ebben a percben ? .. . 
Nagyon szépen köszönöm . . . 

Tíz perc múlva már a Hungáriában vagyok 
és segítek Petráss Sárinak az utiköpenyegét 
levetni. Éppen most érkezett meg a keleti 
expresse!. Rideg újságírói kegyetlenséggel 
még annyi időt sem vártunk, amig a mű-
vésznő kissé kipiheni a hosszú utazás fára-
dalmait : elhalmoztuk kérdésekkel, amelyekre 
Petráss Sári szinte egyfolytában válaszol. 
Banális, ha ezt mondjuk róla, de újból és 
újból meg kell állapítani, hogy valahányszor 
viszontlátjuk, mindig szebb, nyugatibb, ked-
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PETRÁSS SÁRI 
legújabb arcképe 

Rita Martin londoni felvétele 
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nem történt az előadáson incidens. A 
biztonság kedvéért előadás után detek-
tívek követtek a lakásomig, sőt még 
éjszaka is detektiv állt a folyosón. Ké-
sőbb azonban minden ilyen biztonsági 
intézkedés elmaradt, mert a publikum 
roppant fölmelegedett velem szemben. 
A föllépésemre és az ott tartózkodásomra 
különben, mint amerikai állampolgár 
felesége, kaptam^ meg az engedélyt. A 
„Csárdáskirálynő" előadása Londonban 
egészen más volt, mint Budapesten, a 
szövegen sok változtatás történt, zene-
számokat kihagytak és ujakat irtak, a 
fősúlyt pedig a kiállításra helyezték. Az 
első fölvonásban valóságos orfeumot 
építettek föl a színpadon és egyszerre 
háromszáz ember jelent meg a színen. 
Káprázatos volt a második felvonás 
díszlete, a főúri terem. Minden csupa 
ragyogás, csillár, világítás, falbaépitett 
bútorok, gombnyomásra előjövő terilett 
asztalok és hasonló trükkök nélkül Ang-
liában operettet elképzelni lehetetlenség. 
Ami itteni szereplésemet illeti, még 
semmit sem tudok róla, mert a szere-
pet sem olvastam el és még a szerződést 
sem irtuk alá, azt sem tudom, miről 
van szó. Annyi bizonyos, hogy végte-
lenül örülök annak, hogy hazaérkeztem 
é s különösen szivesen játszom a Városi 
Színház színpadán, ahová tavalyról is 
nagyon kedves é s kellemes emlékek 
fűznek. A többit majd szivesen elmon-
dom, ha Ábrányi Emillel meállapodtunk 
és főkép, ha itt lesznek a podgy ászaim. * 

Lapzárta előtt újból meglátogattuk Petráss 
Sárit, megkérdezni tőle. nem érkeztek-e meg 
elveszett podgyászai. 

— Képzelje most kaptam telefonértesí-
t é s a pályaudvarról, hogy itt vannak a lá-
dáim. Már ki is küldtem a lohndienert, öt 
perc múlva tanuja lehet a szerencsés meg-
érkezésnek. 

Csakugyan,öt perc sem telt el és a szállodai 
személyzet már cipelte fel az elegáns bőrön-
döket, ládákat. A művésznő mindjárt fel is 
bontogatta a valóságos kincseket rejtő zára-
kat és előszedte a sok gyönyörű uj holmit, 
csodilatos színpadi ruhákat, amelyeket Lon-
donban csináltatott. Előkerül a sok csoda-
szép ajándéktárgy, amelyekkel londoni tisz-
telői elhalmozták, amikor bucsut mondott 
egyidőre Angliának. 

— Nézze — mutogatja a művésznő a 
kecses kis emlékérmet — ezt a londoni golf 
versenyen nyertem. Tagia voltam az angol 
színészek golf klubjának és nem hoztam 
szégyent magyar kollégáimra. 

Dr. BEREGI SÁNDOR 
a Renaissance Színház tikárának főtitkári 
kinevezéséről a következő levélbeli tudósí-

tást kapta a Színházi Elet : 
• 

Igen tisztelt Szerkesztő ur, volt olyan ked-
ves azt a kérdést intézni hozzám, hogvan 
érezem magam újonnan kinevezett főtitkári 
minőségemben. Erre azt felelhetem, hogy 
mindössze annyit, hogy ujabban mindenki 
így szólít meg: 

— Kérem kedves titkár ur, azaz pardon, 
kedves főtitkár ur . . . 

Hatásköröm kiterjesztésén kívül egyelőre 
ez az egyetlen lényeges változás. Különben 
most is éppen ugv vigyázok arra, hogy a 
próbán, azaz pardon, főpróbán minden rend-
ben legyen, hogy semmi a adály és nehez-
telés ne történjék a szerepek, azaz pardon 
a főszerepek kiosztása körül, hogy a színház 
plakátjai jó feltűnő helyen legyenek elhe-
lyezve bármelyik kis budai utcán, azaz par-
don, főutcán is, hogy a színház könyvelése, 
azaz pardon, főkönyvelése rendben legyen, 
hogy igazgatóimnak mindig kezébe tudjam 
adni az aznapi színpadi helyzet kulcsát, 
azaz pardon, főkulcsát. Szorgalom és az 
ügy szeretete ezután is ez minden igyekeze-
tem motívuma, azaz pardon, főmotívuma. 
Ezekután nyájas és tiszteletteljes bólintással, 
azaz pardon, főbólintással üdvözlöm szer-
kesztő, azaz pardon főszerkesztő urat. 

Dr. Beregi Sándor 
'a Renaissance Színház titkára. 

Z azaz pardon, főtitkára 
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Aki megföste 
egésy Párisi 

A francia »ajtó Jean Sarment 
A myffalásx elm Ii darabjáról 

ö eg párisiak, — akik otthonosak a Faubourg 
St- Germain elegáns szalonjaiban. — sem em-
lékeznek évek, sőt évtizedek óla olyan sikerre, 
amilyent a fia alsiinész, Jean Sarment .Árny-
halász" cimü darabja aratott. Ez bennünket 
már azért is érdekel, mert a Belvárosi Szín-
ház mos>t készül a kétségtelenül nagy ér-
tékű dráma bemutatására. 

Ismerni kelt a párisi viszonyokat, hogy 
értékelni tudjuk azt, mit jelent az akadémia 
koszorúja ? mit jelent az, ha egy hu«zonegy-
éves fiatalember darabjat a Comedie Fran-
çaise hozza ki ? mit jelent az, ha olyan szi-
gorú kritikusok, mint Antonie és Nezie're kri-
tikáikban a legnagyobb mestereket meg-
illető tisztelettel írnak róla? Ismerni kell a 
párisi viszonyok-1, hogy a kitüntetések sú-
lyát megérthessük. Nem akarunk azonban 
elébevágni az .Árnyhalász" bemutatójának. 
Álljon itt addig is néhány, francia lapok-
ból átvett kritika: 

Robert de Fiers (Gaulois): 
Íme a szerző második müve, amely 

már mestermü é s mely épp oly kiváló 
drámai, mint irodalmi szempontból. Az 
.Árnyhalász" első este diadalmasan 
megállta helyét a francia színpadon és 
biztos, hogy állandóan meg is fog ma-
radni ott. Éppúgy megfogja a váloga-
tott izlésüekei, mint a nagy tömeget. 
Egész csomó különös adománya van, 
— szinte szokatlan ennyi egy embernél 
— és ezek teszik, hogy dialógusai, 
amint előre haladnak, folyton emelked-
nek, szépülnek, gazdagodnak és egy 
csodálatosan megépitelt, lendületes ív-

ben fejeződnek be. Ez a darab nem 
igért, hanem adott egy irót. 

Antoine, a nagy színpadi reformátor 
(L'information) : 

Csodálatos világosság és megragadó 
mélység a legsubtilisabb, alig is elemez-
hető érzéseket, mesteri biztonsággal 
rögzíti meg alakjait, megannyi kedves, 
megható és érdekes alak, olyan csodá-
latos erővel rajzolja meg, ahogy ezt 
csak legelsőrangu mester tudja meg-
rajzolni. 

A hires Neziére (L'Avenir): 
Sarment nemcsak költő, de vérbeli 

drámaíró is, aki mestere a színpadnak, 
kihoz mindent, ami színpadon kihoz-
ható, sőt helyenkint, még annál többet 
is. Csodálatos dialógusai, az emberi 
lélek legmélyebb húrjait rezdítik meg. 
A szerző első darabját, melyet 21 éves 
korában irt. a francia Akadémia a Paul 
Hervièu-dijjal koszorúzta meg és a most 
24 éves szerzőnek harmadik darabját 
jövő hónapban mulatja be a Comedie 
Française. „Je suis trop grand pour 
moi" címmel. 

Régis Gigneux (Le Figaro) : 
Igazi költő. Mennyit fejez ki nála egy 

szó, egy tekintet, néha egy lövid hall-
gatás. Lelke tele van ragyogó napsü-
téstel, örömujjongás tőr fel belőle el-
ragadtatva az ég felé és ugyanekkor 
szive legmélyén romantikus lemondás, 
fáradtság, meg nem nevezhető végy és 
a hétköznap megvetése lakozik. Egy 
kicsit még nagyon művész, abban az 
értelemben, ahogy a fiatalok veszik a 
szót. Ez az egyetlen hibája és milyen 
kedves hiba ez. 

A Belvárosi Színház tapjai kedélyes vacsorával ünnepelték meg a színház ötéves 
fennállását. E őadás után a váci-utcai Kiszel József étteremben jö'tek essze, ahol 
nagyszerű vacsora és finom borok mellett elevtn telték fel színházuk elrrult, ked es 
e-nlék'íl. Képünk a vacso ra résztvevőit ábrázolja a fehér asztalnál balról jobbra". 
Gaál Frarciska, Nacy Margit, Haisényi Rezső, Matány />ntal, Szenkár Dezső, Mészá-
ros Ivén, Bardo» Art urn é. Bárdos A rtur, 1 ilkos Ilora, Kökén* Ilona, Petheő A'lila, Bene-
dek Margit, Bánócziné Hona, Banóczy Dezső, Kiszel Józséf, Bársony I. és Baló Elemér 

Papp felvétele 
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P e l h e s é s R ó z s a h e g y i 
mini Jubilánsok 

Az elmúlt héten meleg, meghitt ünnepség 
folyt le a Nemzeti Színház színpadán. Ros-
tand gyönyörű poétikus munkája, a „Cyrano 
de Bergerac" századszor került színre és 
ebből az alkalomból a szinház tagjai meg-
érdemelt ünneplésben részesítették azt a két 
kiváló müvésztársukat, akik mind a száz 
előadáson rész'vettek : Pelhes Imrét és Ró-
zsahegyi Kálmánt. 

A színpadi ünneplésen kivül azonban a 
Nemzeti Szinház tagjainak gyöngéd figyelme 
a két jubiláns öltözőjét is gyönyörűen fel-
díszítette virágokkal, Itt kerestem fel a két 
nagy művészt és miközben lefényképeztem 
őket a Színházi Élet számára, megkértem 
őket mondják el páf szóval, amit a ritka ju-
bileum alkalmából éreznek. 

Pethes Imre, aki valósággal szégyenkezett 
a sok virág miatt, húzódozva felelt : 

PETHESIMRE 
a „Cyrano" 100-ik előadásén, feldi zitelt 

ö l t ö z ő j é b e n Vasadi felv. 

— Ugyan, mint akarnak tőlem, nem 
vagyok én primadonna! Hogy milyen az 
érzésem? Hát bizony, nem az, ami a 
budai Cyrano bemutatóján volt, ezelőtt 
huszonegy esztendővel. Akkor léptem 
fel először, mint fiatal vidéki szinész, a 
a fővárosban és alaposan trémáztam. 
Azóta vagy kétszázszor játszottam Cy-
ranót, több mint Stezerszer egyéb sze-
repeket is, a lámpalázam alaposan el-
múlt. Ma tán nem annyira a jubileumom 
lepett meg, mint inkább a pályatársaim 
szeretete, meleg ragaszkodása. Bizony, 
a szinpadon ugy el voltam fogódva, 
hogy alig birtam az üdvözlésre vála-
szolni. 

Miközben búcsúzom, a kis Pethes, 
aki máris méltó fia az apjának, büszkén 
mutatja a jubiláris ajándékot, egy gyö-
nyörű cigarettatárcát, aztán hozzáteszi: 

— A fő az, hogy sok cigarettát is ka-
pott a papa ! 

Rózsahegyi Kálmán Ragueneau cukrász 
köntösében fogad. 

— Hát már a mai örömnapomaf is el-
rontjátok, ebadta zsurnalisztái ? — mor-
dul ram. De aztán megszelídül és mi-
közben féltő gonddal tömi meg az aján-
dékul kapott finom tajtékpipát a hozzá 
mellékelt jóféle szüzdohánnyal, meg-
adással mondja : 

— Bizony, tizenhét esztendeje, hogy 
először játszottam ezt a szerepet. Hogy 
elmúlik az idő I Ugy emlékszem a pre-
mierre, mintha négy-öt esztendővel ez-
előtt lett volna csak. Ha nem mondják, 
észre sem veszem, hogy már századszor 
megy a Cyrano. A szerepemet negyon 
szeretem, csak ugy, m int adarabot. Ahány-
szor csak jálszottam benne, mindig vé-
gigsirtam és sajátságos, de igaz. hogy 
mind a százszor elhittem, hogy Cyrano 
tényleg meghal. 

Aztán Pethest kezdi el dicsérni szeretettel, 
őszinte rajongassel Rózsahegyi, csak arról 
feledkezik meg, hogy seját magáról is be-
széljen. De megteszik helyette mások : tisz-
telőinek, tanitvánjainak egész raja tör be a 
felvirágozott öltözőbe, hogy gratuláljanak a 
mesternek, aki mosolyogva, csendesen pi-
pálva mondja: 

— Csak a jókedvem maradjon meg, gye-
rekek. a többi mindegy I V. 0 . 
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A francia és a 
A Zaza párisi reprize alkalmával egy 

újságíró a címszerepet alakitó Cora Lapar-
cèrie negyedik felvonásbeli nagy jelenete 
után a következő megjegyzést tette : 

— Egy ilyen színésznő már nem is inter-
pretál, már nemcsak alakit, hanem valóság-
gal szerzőtárs . . , 

A Vígszínház Zaza-bemutstóján valószi 
nüleg sokan fognak hasonlóképpen nyilat-
kozni Gombaszögi Fridáról. És az előadás 
többi szereplőiről is. A színész tényleg bizo-
nyos mértékig szerzője annak a darabnak, 
amelyben játszik. Éppen a Zaza története bi-
zonyítja ezt. 

A Zazának múltja, története van. Két nagy-
szerű címszereplő alakja kapcsolódik hozzá 
elválaszthatatlanul ; Réjane, a bemutató Za-
zája és Cora Laparcèrie, a repriz főszerep-
lője, valóban nemcsak szerepüket alakították, 
hanem magát a darabot is. A szerzők, öcr-
ton és Simon lemondó, szentimentális Zazá-
jának Rejane kemény, harcos vonásokat 
kölcsönzőit ; Laparcèrie finoman bizarr, egy 
kicsit titokzatos volt ebben a pompás sze-
repben. És Gombaszögi Frida ? Akik láttak 
egy próbát a Zazából, elragadtatással álla- " 
pitják meg. hogy Zaza kisasszony ismét újjá-
született Gombaszögi Frida kegyelméből és 
Csortos rendezői talentuma folytán. 

A Zaza puszta meséje egyszerű történet. A 
szerzők bravúros ügyességgel, tarka-barka 
környezetben játszatják le Dufresne és Zaza 
szerelmi históriáját, hogy annál jobban ki-
emelkedjék az elhagyottan, elárultan is ne-
meslelkü Zaza önfeláldozó magasztos jósága. 
A rendezés, beállítás útját nagyjából kijelöli 
ez. De elmondhatjuk, hogy kevés darab van, 
amelyet nehezebb rendezni, mint éppen a 
Zazát. 

Az első felvonás vidéki varietélevegőjét 
valóban nem könnyű érzékeltetni. A szerep-
lők, Zaza, Cascart és a többiek nem igazi 
ripacsok és távolról sem nagyvárosi artisták 
vagy színművészek. Kell, hogy az előadás-
ból kiérezze a publikum az alakok eredetisé-
gét. furcsa frissességét. És kell hogy a szín-
padon zsibongó oifeumalakok, a díszlet 
iromba p'akátjai, a színpadi taps és lárma 
közepet'e is meglássuk a Zaza könnyét és 
meghalljuk a naivul hűtlen és mégis tiszta 
szive dobogását, 

A díszletek rendkívül érdekesek lesznek. 
Csortos és Málnay Béli, a kiváló szcenikus, 
hosszú, hosszú tanácskozások után megálla-
podtak a díszlettervekben és a színház táján 
azt beszélik, hogy az első felvonás 
bretlije és az utolsó felvonás pazar világvá-
rosi mulatóhelye valóságos meglepetés lesz. 

Egyáltalában a külsőségek is emlékeztet-
nek arra, hogy nem közönséges darabról van 
szó. 

Humor természetesen bőven van a darab 
ban. A verietébeli kompánia, élükön a di-

magyar Zaza 
rektorral, sok estén kacagtatták meg a jó 
párisiakat. Különösen a Cascart figurája. 
Ennek az alaknak irodalomtörténeti jelentő-
sége van, voltaképpen egy ma már erősen 
tünedező müvésztipust vilt benne színpadra 
a két szerző. Cascart Páris és Franciaország 
.utolsó bohémje". És a közönség nevetés, 
jókedvű taps közben is szinte kegyelettel 
nézte ezt a remekbe szabott figurát. 

A Zaza népszerűségét mutatja néhány 
kedves párisi tréfa. Főképpen a repríz al-
kalmával csináltak sokat. Megpróbálták el-
mondani öt szóban a cselekmenyt és ehhez 
hasonló ékekkel szórakoztak. Akárcsák ná-
lunk, egy nagy siker után. Ellenben tipikusan 
párisi volt az a kedves költemény, amelyet 
még a bemutató estéjén irt egy mámoros 
kritikus a kávéházban és ezt a verset rögtön 
megzenésítette egy kéznél levő zeneszerző. 
A nótát nemsokára egész Páris fújta és fújja 
még most is. A kupié címe : Szegény Zaza ! 
és a költő, Bístia ujságiró, komponistájával. 
Scottóval többet keresett bizonyára ezzel a 
háromstrófás kis dallal, mint Berton és Simon 
annakidején a Zazával. 

RÓZSAHEGYI KÁLMÁN 
a .Cyrano" 100-ik előadásán, feldíszített 

ö l t ö z ő j é b e n Vasadi felv. 
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Don Diego borzalmas í) alóla, 
avagy tilos a doßünyxds 

Egyik estén a Nagy Endre-kabaréban ült 
társaságával Szemző Gyula, a hires bácskai 
nábob és vacsora után kedélyesen szivta 
szivarját Igen ám, csakhogy a szivarozással 
a második részben egy kis baj van. Miután 
ugyanis ebben a részben kerül színre a 
szenzációs sikerű kisopera, amelyben való-
ságos operaénekesek valóságos operaelő-
adást produkálnak* Nagy Endre udvaiiasan 
felkéri a közönséget, hogy egy rövid félórára 
vonja meg magától a dohányzás gyönyörű-

ségét, mert a 
dohányzás 

árt az éne-
keseknek. 

Nagy Endre 
észreveszi a 

kedélyesen 
dohányzó 

Szemzőt és 
udvarias meghajlással odafordul: 

— Ismételten nagyon kérem, ne tessék 
dohányozni. 

— Nem gyújtottam volna rá, — mentege-
tőzik Szemző — de láttam, hogy egy másik 
ur is cigarettázik. 

— Hiszen nem is önt figyelmeztettem, 
— vágja rá harsogó derültség közben Nagy 
Endre — hanem azt a másik urat, csak 
nem tudom, hogy az hol ül. 

Az ötleteknek ez a közvetlensége jellemzi 
a comsdia dell' artet is, amely a fő vonások-
tól eltekintve tényleg ott készül, ott csináló-
dik a közönség szemei előtt. Nagy Endre és 
két k tűnő színésze, Uray Tivadar és Ághy 
Erzsi a közönség jókedvének és a saját 
hangulatának hatása alalt gyúrja, idomítja 
az adott témát, amely a következő : 

Uray és Ághy, akik tudvalevően az élet-
ben is férj és feleség, estélyről jönnek haza, 
ahol Ághy észrevette, hogy az urával egy 
hölgy a megengedettnél erősebben flörtölt. 
Most tehát meg kell játszani ezt a félté-
kenységi jelenetet. 

— Tregédiét.vegy vipjátékot parancsolsz?— 
kérdi Uray, amikor Nagy Endre fö'adja neki 
a témát. Denikve megegyeznek abban, hogy 
mind a ke tőt meg fogják csinálni. És most 
jön a művészi produkciók első varációja. 

amikor Uray, mint Don Diego, a klasszikus 
tragédiák kifogástalan jambusaiban ingado-
zik szüjének lángzó érzeménye és a hitvesi 
hűség között, míg Ághy Erzsi, mint Donna 
Izabella, a feltámadt féltékenység drámai ki-
töréseit hallatja. Don Diego azonban jellem. 
Min'hogy nem tud választani egyéniség és 
valóság között, elhatározza, hogy megmér-
gezi magát 

— Nincs, kérlek, kéznél valami, amivel 
megmérgezhetném magamat? — szól hátra 
a neHbusultan hallgató Ndgy End éhez. 

— Hogyne,— szól Nagy Endre és tö t va-
lamit egv pohárba, amit az öngyilkos-jelölt 
egy hajtásra kiiszik. 

— Te, Bandi, micsoda méreg ez ? — kérdi 
az öngvilkos-jelölt fölcsillanó szemekkel. 

— Ez, kérlek, édes Furmint. A legjobb 
minőség. 

— Gyönge volt a méreg, — konstatálja 
Urav — kérik még egy pohárral. 

Ezzel Don Diego kirúgja hosszú lábait és 
most jön zokogó hitvese, Donna Izabella, 
akit a férj még halálhörgései közben utasí-
tott rendre, hogy hagyja utoljára nyugodtan 
kibeszélni, majd ráér akkor is játszani, ha ő 
meghal. Jön búgó sírással Donna Izabella 
és igy szól : 

— Kérek én is abból a méregből. 
— Még mielőtt mind kiisszák a boromat, 

én is megmérge-
zem magamat — 
méltatlankodik 

Nagy Endre és 
nagyot húzva az 
üvegből, a nyitott 
7ongorába dől. 
Ezzel vége a tra-
gédiának, most 
következik a víg-
játék, Molnár-
féle trükkös be-
állításban. 

— Akkor engedjék meg, hogy én rendez-
zem be a szint, — mondja Nagy Endre. — 
Tehát szín egy szerény, de ízléses pesti 
lakás, középütt kétfelé futó márványlépcső-
vel, melynek két oldalán szoborszeiüen 
merev lakájok soi fala áll. A háttérben nehéz 

,Uray, Ághy és Nagy Endre 
Gáspár rajza 

Radó Teri és Nagy Endre 
Gáspár rajza 
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Gách Lilla és Lányi 
Qáspár rajza 

redőzésü, egyszerű bársonyfüggöny, mint 
izgalmas, idegfeszítő titkok takaiója, 

Hogy ezek után mi történik a vígjátékban 
és mi a Molnár-féle trükk, azt most nem 
meséljük el, de tény az, hogy a trükk magá-
nak Molnárnak is becsületére válnék. Ami 

pedig Uray, Ághy és 
Nagy Endre játékát 
illeti, arra csak azt 
mondhatjuk, hogy ez 
már nem is színját-
szás, hanem szívből 
jövőt kedves játék, az 
adott helyzettel az adott 
szavakhoz való ra-
gaszkodás nélkül. 

A műsor másik slágere a kis opera, ame-
lyet az igazgatóság az egyre fokozódó tet-
szés következtében nem vett le a műsorról, 
bár az uj opera is készen várja már a be-
mutatót. A chansonok tekintetében Nagy 
Endre kabaréja tovább haladt azon az uton, 
amelyet maga elé tűzött. Gdch Lilla, Nagy 
Izabella és Radó Teri mindegyik dala ko-
moly művészi esemény és nemes visszhangja 
annak az elmúlt időnek, amikor Uedgyaszay 
Vilmának egy-egy uj dalát visszafojtott lélek-
zettel várták. Nagy Izabella őstalentumtól 
sugárzó egyéniségéhez mért dalait igen sze-
rencsésen egészítik ki Gdch Lilla franciásan 
finom hangulalu, halk és decens chansonjai 
és a kis Radó Teri lakmusz-papir kupléja, 
mely vidám vagy szentimentális, aszerint, 
hogy mollban, vagy dúrban énekli. Ezt a 
zseniális kísérletet ismét Nagy Endre engedte 
meg megénak és megmutatta vele, hogy 
még ebben a műfajban is lehet meglepőt 
produkálni. 

Gábor József zenés jelenete, Palló Imre 
székely nótái kü-
lön fejezetet ér-
demelnének és 
érdemes volna 
grammofon le-
mezen fölvenni 
azt a harsogó 
kacagást, amely 
Kálmán Jenő 

„Telefon"-hír-
mondójának 

egyes híreit kíséri. Kabókés Cobor, Nagy Endre 
két kipróbált színésze a régi Nagy Endre-

nívót reprezentálja, 
Magyari pedig ma-
gasan maghaladja 
még ezt a nívót js. 
Szándékosan nem 
beszéltünk a kon-
feránszokról, me-
lyek frisseségben és 
ötletességben, az 
előadás művészi 

közvetlenségében 
Nagy Endre legszebb 

.A tulajok' 
Az öreg Feszi, meg a fiatal Feszi 

Gáspár rajza 

időire emlékeztetnek. 

Gábor József és Nagy Izabella 
Gáspár r<>jza 

Anakronizmus 
Egykor Cézár Brutusnak mondá: 
•Filippinél találkozunk !« 
Ha most élne, igy szólna bozzá: 
•Fi-Fi-nél találkozunk I« 

(BUFTI) 

Gyerekasszony 
A Várszínház e heti műsorán két roppant 

kedves, bájos darab szerepel. Az egyik a 
Vígszínház ősi müsordarabja, a Niobe- A 
Várszínház állandó vendégmüvésznője. Víz-
vári Mariska, játssza a főszerepet, míg a 
férfifőszerep Czakó direktor kezében van. 

A másik újdonság egy zama'os paraszt-
vigjáték, a vidéki színpadok állandó kedvelt 
müsordarabja, a Gyerekasszony, Bokor József 
darabja. A meggondolatlan kis parasztme-
nyecske sok bajt okoz férje, az egy?zerü 
molnármester csöndes életében, de a jó öreg 
plébános végül mindent rendbehoz. 

A szimpatikus szerepek mindegyikét & 
szinház legjava erői alakítják. A g\ erek-
asszony kedves és bájos alakját Popp Manci 
személyesili, a jó öreg plébános figurájában 
Czakó direktor bizonyüja be, hogy épp oly 
tehetséges színész, mint amilyen jó igazgató. 

Ez a darab lesz a szinház uj főrendezőjé-
nek, Várnai Lászlónak, a debütje, aki a mol-
nárinas szerepét játssza. 

A szinház nagy ambíciójára vall, hogy 
semmi áldozatot nem kiméivé, egymásután 
mutatja be a legnívósabb és legirodalmibb 
darabokat, hogy a közönség szeretetét napról-
napra fokzottabb mértékben biztosítsa ma-
gának. 
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INTIM PISTA, hol csinálták Hatvany 
Lilinek azt a csudaszép ezüstös fe-
kete toalettjét, amit az „Ariadné" 
reprizen az Operaház egész közön-
sége bámult? 

— Nem Pesten, Olaszországból 
hozta magával a szép báróné és 
nem csodálkozom azon, hogy fel-
tűnt maguknak. Az „Ariadné" repri-
zének azonban más érdekessége is 
volt. I f j . báró Wlassies Gyula, a ki-
váló intendáns, páholyában megje-
lent Bánffy Miklós gróf, a volt inten-
dáns és együtt gyönyörködtek a 
szép előadásban. 

— Ott voltunk a „Liliom" reprizén, 
milyen érdekes az uj díszlete a 
vasúti töltésnek! 

— Ezt a pompás megoldást az 
amerikai előadás után vette át a 
Vigszinház. A repríz után Molnár 
Ferenc egy vacsorán Seres László-
nak a vendége volt, ahol azt az ér-
dekes megfigyelést tette, hogy a va-
csora után a társaság tagjai : egy-
részről Hegedűs Gyula és a felesége, 
Góth Sándor és Góthné Kertész Ella, 
Szerémy Zoltán és Szirmay Albert 
börze- és valuta-vitába bocsátkoztak, 
mi9 egy másik csoport Grosz Imre, 
a börzee.mber, Salamon Andor, a 
Magyar-Olasz Bank vezérigazgatója 
és Seres László, a legkiválóbb köz-
gazdasági újságíró, heves színházi 
vitába bocsátkoztak, ugy, hogy kény-
telen volt a társaságot elvegyíteni, 
aminél is a börze győzött. 

— Ki táncolja Pesten legjobban a 
shimmyt? 

— Még nem volt hivatalos ver-
seny, de szakemberek szerint, ha 
lenne, Stórer Viktor és Vida Fredy 
holtversenyben jönnének be. Ez a 

shimmy-láz különben elterjedt már 
a komoly operára is. Az Operaház 
tagjai a Fészek-klubban, a Mihályi-
bankett után, Ptasinszky Peppi kez-
deményezésére, nem hangversenyt, 
hanem shimmyversenyt rendeztek. A 
zenét Zerkovitz Béla szolgáltatta, aki 
stílusos akart lenni és Tannháuser-
melódiákból rögtönzött shimmy üte-
mekre táncoltatta az operistákat. A 
rögtönzés ugy sikerült, hogy Zerko-
vitz a legközelebbi operettjében, mint 
betétet, fel is használja a „Tann-
häuser-shimmyt". 

— Meséljen még valamit ! 
— A Fészekben hétfő este Kar-

lovszky Bertalant olyan ünneplésben 
részesítették a tisztelői, amiben még 
kevés magyar piktornak volt része. 
Amint tudják már, Csergő Hugónak, 
a „Lovag ur" szerzőjének, elfogadta 
a Magyar Színház az „Első hajnal" 
cimü darabját, aminek az az érde-
kessége, hogy majdnem végig vakok 
játsszák. Lengyel Menyhértné a na-
pokban Pestre érkezett, nemsokára 
hazajön Lengyel Menyhért is, aki 
már közel két éve nem volt Buda-
pesten. Medgyaszay Vilma levelet irt 
Krisztiániából, hogy január végén 
felétlenül megtartja a koncertjét Bu-
dapesten. 

— Na, most valami pletykát kérünk 
de most az egyszer nevekkel. 

— Nevekkel igazán nem szolgál-
hatok, mert pletyka, amit nevekkel 
el lehet mondani, az nem is lehet 
érdekes. Most megbüntetem magukat 
és már megyek is. 

— Hová siet ? 
— Roboz Aladárhoz, a Korona 

filmvállalat igazgatójához megyek, 
aki nagyarányú filmgyártást kezd 
meg és valahonnan híre ment, hogy 
nemcsak elismert színpadi nagysá-
gokat fog játszatni, hanem ismeret-
len szépségeket is óhajt felfedezni. 
Már egy ilyen rejett tehetség olyan 
protekcióval keresett fel, hogy kény-
talen vagyok folytatni a protekció 
láncolást, azért megyek a Koroná-
hoz, hogy a figyelmükbe ajánljam. 
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Két pályakoszorús 
regény 
Beczássy Judit : Tóth Eszter élete és halála. 

Füst Milán: Az aranytál. 
(Az Athenaeum regénypázatán 12.000, illetve 
6-tOO korona pályadíjjal kitüntetett regények.) 

Ugyancsak ritka és kivételes eset a magyar 
irodalomban, hogy egyszerre két kitűnő és 
sokat igérő tehetség pályakoszorús munkájá-
ról emlékezhetünk meg : két regényről, ame-
lyek mindgyike tiszta és üdítő élvezetet hoz 
az olvasónak. Mindkettőnek az elolvasása 
után színié fokozott mértékben érezzük azt 
a kötelességet, hogy olvasóink figyelmét rá-
tereljük ezekre a gyönyörű munkákra, mert 
bennük az élet színpadának legrejtettebb* 
szépségei tárulnak elibénk. Mint ahogy a 
rét virágai a kelyhökbe zárják a friss har-
matot, ugy érzi majd meg a lelkében min-
denki, aki elolvassa, ennek a két regénynek 
a maradandó szépségeit. 

S most két érdekes titkot leplezek le Be-
czássy Juditról, 
az Íróról, m eg a 
regényéről: Tóth 
Eszterről. Be-
czássy Juditnak 
ez a regény a 
második na«y 
munkája. (Az 
első, a „Maii 
néni" cimü, szin-
tén dicséretet 
nyert regény.) Ez 
a második re-
génye egy gyá-

t O ^ c ^ ^ L ^ ^ ^ / ^ C J - molatlan kis pa-
, / / / rasztleánykáról 

/ " szól. akinek az 
életfolyását, martiriumát, boldogságát csak 
egy asszonyiró képes igy meglátni és visz-
szaadni. 

És Beczássy Judit ezt a föladatot olyan 
bravúrosan oldotta meg, annyi művészi tö-
kéletességgel, hogy az olvasónak mérhetetlen 
gyönyörűséget szerez vele. De ezenfelül az 
irónő „műhelytitkát" is érdekesnek tartom 
leleplezni. Megkérdeztem hát. mondjon va-
lamit »Tóth Eszter"-ről, a regénye hőséről : 

— Magát Tóth Esztert nem ismer-
tem, — mondotta az irónő — de a 
leányával, Magdával, aki nekem 
sokat mesélt az anyjáról, egy 
osztályba jártam. Ő az oka min-

dennek. Mikor az Athenaeum meg-
hirdette a pályázatot, sokáig tűnőd-
tem : mit irjak ? így jutott eszembe 
Magda kisiklott élete. Tulajdonkép-
pen előbb a regény vége született 
meg és csak Magdán át szerettem 
meg Tóth Esztert, az anyját, aki 
mind több é s több helyet foglalt el 
gondolataimban. Ö lett a regényem 
hőse, akinek az élete aligha igy 
játszódott le; az egészből csak annyi 
a valóság, amennyit emlékezetem 
megôçizhetett abból, amit tizéves 
koromban hallottam. De Magdának 
még a nevét is elfelejtettem meg-
változtatni és nem lepne meg, ha — 
becsüietsértési pört akasztana a nya-
kamba. Igy lett Magda az egyet-
len élőlény, akiről szeretném, ha 
nem olvasná Tóth Esztert. . . 
Vétenék az igazság ellen, ha Beczássy 

Judit itt közölt arcképéről el nem monda-
nám. hogy az az irónő leánykori arcképe. 
És ha ehhez csak annyit teszek hozzá, hogy 
egy cseppet sem változott, ez maga biztos 
ígéret, hogy sok szép és értékes irésávnl 
fogja ő még a magyar irodalmat gazdagítani. 
Egyébként önmaga helyett, amióta férjhez 
ment inkább két szép kisleányát fotogrtfá1-
tatja : az első gimnazista Ágit, meg az első 
elemista Évikét. Mert Beczássy Juditnak oz 
Íráson kivül, a családja : mindene. 

A másik regeny : 
Az aranytál; Íróját 
Füst Milánt, 1 ma-
gyar iró gárda is-
mert jeles reprezen-
tánsát az olvasó 
közönség régebben 
a kegyeibe fogadta. 
Fiist Milán rend-
kívül finom és poé-
tikus szerelmi tör-
ténet keretében az 
élet szövevényes ~ '1 —— 
szálait bogozza és fölfed mindent, ami fe-
ledteti a gyarló emberrel, hogy az egész 
földi lét csak könnyű és véletlen vendég-
ség . . . És mindezt Füst Milán az avatott 
tollú iró nagy rutinjával és az elbeszélő-
művészet lebilincselő készségével tárja re-
gényében az olvasó elé. 

Maga az iró pedig ezeket mondta a regé-
nyéről : 

» — Szerkesztő Uram, munkám a 
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a szerelemről s z ó l . . . A lehető leg-
kurtábban igyekeztem regényemben 
kifejezni mindazt, amit e nagy témá-
ról érzek és gondolok — s ne kí-
vánja, nagyon kérem önt, hogy még 
rövidebb legyek I Olyan volna e kí-
sérlet, mintha valaki megpróbálná, 
hogy szerelméről röviden nyitatkoz-
z é k . . . Hol kezdje? Mikor oly so-
kat tudna róla mondani? Legfeljebb 
sóhajtani lehetne, hogy szép volt! 
Talán még szebb volt megirni, mintha 
magam lettem volna regényem hőse! 
A munka különben, mint tetszik 
tudni, pályadijat nyert — s én most 
ez uton nagyon kérem b. lapja ol-
vasónőit — kérem, jutalmazzanak 
meg még egy pályadíjjal: — érez-
zék jól magukat e kis szerelmi tör-
ténet olvasása közben ! 

A két regény a .Színházi Élet" könyves-
boltjában is kapható. Beczássy regénvének 
77, Füst regényének pedig 44 korona az éra. 

Citoyen 

Eestyán Sándor 
Wa-tafy-Tvaf) 

Az ifjusás? irodalmá-
ban ritkábbak a szen-
zációk, mint a fel-
nőitekében. Most 
azonban minden jel 
szerint eaészen meg-
lepő éitékkel gazda-
godott a magyar if-
júsági irodalom a 
Leslyán Sándor Wa-
tah-wah cimü nagy-
szerű indiántörténe-
iével, melv azonban 
nem a Wild West-
pusztáin játszik, ha-
nem a magyar kis-

város határán levő Somos-erdőben, amely-
nek mohikánjai e harcias és ka'andor fog-
lalkozásukon kívül — löbbé vagv kevésbé 
szorgalmas di-ikjai a helybéli gimnázium-
nak, A szerző előkelő és bravúros, mese-
mondó kedvvel a nagy indiántörténetek iz-
galmával tudja átfüteni e?t a kedves törté-
netet. melyek köré — a felnőttek számára 
is kétségtelen gyönyörűségül — a ksváros-
nak és a diákéletnek mesteri rajzát adja. 
Pompás hum >r, közvetlen ötletesség avstják 
ezt az uj magyar gyerekrege n\ t, a Pál-utcai 
fiuk és a Tom Savyer kalandjának méltó 
társávé. A szerző kitűnő ismeiője a gyermek-
iéleknek, ann^k a szédületes fantáziának, 
melyet játékukba belevisznek, — annak a 

Lestyán Sándor 

nagy átélőképességnek, ameliyel a valósá-
got megszégyenítő hittel tudnak délután 
3—7-ig epy más világban élni, — mint a nap 
egyéb óráiban. Felnőttek számára is izgal-
mas és értékes ez a történet, amelynek utolsó 
fejezetében aztán a Somos-erdő mohikánjai 
— befejezik játékukat, mert követelőn köze-
ledik feléjük a komoly élet. Lestyánnak 
egész bizonyosan nagy sikere lesz ezzel a 
regényével s érdekes nagy sikere, mert ko-
moly kinccsel gazdagította az ifjúság könyv-
tárait-

Korcsoly aballei 
A korcsolyaballet valamikor lázba hozta 

minden nagyváros színházi, illetőleg operai 
publikumát. Meyerbeer világhírű operájá-
ban, a »Prófétá«-ban lejtik ezt a balletet, 
amely a táncművészet szempontjából is 
egyike a legnehezebb produkcióknak. A 
Városi Színházban november 30-ikán újítják 
föl a Prófétát, amelyet több mint tíz 
esztendő óta nem játszották a magyar 
királyi Operaházban és amelyet most, hó-
napok óta tartó előkészületek után, igen 
nagy gonddai és legelsőrangu szereposztás-
sal adnak elő. 
, A Próféta zenéje reprezentánsa a klasz-
szikus operamuzsikának, valamikor minden 
hangversenyen ezeket a számokat játszot-
ták, világhírű zeneművészek ezekkel men-
tek külföldi turnékra. A Próféta operaéne-
kesek körében még arról is nevezetes, hogy 
női főszerepe a legnehezebb énekparti, 
amit csak zeneszerző megírhat. Állandóan 
a színpadon van, a felső regiszterekben 
énekel, ezenkivül szinészileg is hatalmas 
feladat hárul reá. Ezt a szerepet a városi 
színházi előadásban P. Budanovits Mária 
fogja énekelni, aki már külföldön is ját-
szotta azt. A címszerep: a próféta alakja, 
Ocskay Kornél kezében van. Az ő feladata 
nem kevésbé súlyos, különösen a színészi 
részekben, mert ez a szerep főként igen 
ierős színészi egyéniséget kiván. Somló József 
is hálás, művészi feladathoz jutott a da-
rabban, nemkülönben Vágá Boriska, Wey 
Bernát, Ptasinszky Pepi. 

A zenei előkészületeket Márkus Dezső 
főzeneigazgató végzi, ő fogja az előadást 
ís dirigálni. 

A színpadi részben Ferenczy Frigyes 
főrendező fogja ismét tudását érvényesíteni. 
A magánszereplők megválasztásán kivül 
nagy súlyt helyeznek az előadásnál arra, 
hogy az opera gyönyörű kórusai kellő mó-
don érvényesüljenek. A Városi Szinház kó-
rusát megerősítették az Opera legjobb kar-
dalosaival, igy negyven tagu férfi- és négy*-
ven tagu női kórus fogja énekelni a má-
sodik felvonás fináléjának gyönyörű szó-
lamait. 
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Jl fiatalokért 
Fiatal tehetségekről, ifjú kezdőkről gyakran 

irunk e hasábokon. Alig múlik el hét, hogy 
fel ne tűnnék a hangversenyterem dobogóján 
uj név, uj Ígéret, amelyet szívesen könyve-
lünk el emlékezésünk fehér lep;ain. A minap 
az amerikai sajtó igazolta páratlan egyhangú-
sággal, szokatlanul terjedelmes és lelkes 
hangú cikkekben egy évek hcsszu sora előtt 
itt hangoztatott kijelentésünket. Telmányi 
Emil, a kiváló magvar hegedűművész, mutat-
kozott be a new>orki Aeolian Hall-ban az 
az amerikai köiönség előtt és egy csapásra 
meghódította azt az elkényeztetett publiku-
mot, amely ugy ünnepelte, ahogyf n csak a 
legnagyobbakat szokás és ugyanakkor csaló-
dottan fordult el Hubermenn Broniszlávtól, 
aki azóta, hogy mint csodagyermek aratott 
tapsokat az újvilágban, most jelent meg is-
mét és — nem tetszett. Telmányi, a fiatal 
magyar hegedűs, akinek első nyilvános buda-
pesti hangversenyéről évekkel azelőtt a Szín-
házi Elet irta meg először, hogy egy nagy 
muzsikus karriér kezdetét jelenti, elvitte a 
babért az egykori lengyel csorlagyermek előtt, 

Olyan fiatalok, mint akkor Telmányi, akad-
nak bőven ma is. De hányan vannak, hányan 
lehetnek, akikiői nem tudunk? Hány tehet-
ség megy veszendőbe, marad felfedezetlen, 
posványosodik el a mai nehéz viszonyok 
között I A nyilvánosságra jutásnak jelenleg 
olyan súlyos feltételekhez kötött lehetőségei 
vannak, amelyeknek csak nagyon kevesen 
tudnak megfelelni. A kezdő muzsikus hang-
versenyei, első nyilvános bemutatkozásai az-
előtt is nagy áldozatokat követeltek, meit 
csak nagy ritkán akadtak mecenások, de a 
régi, jópénzü világban mégis könnyebb volt 
előteremteni azt a pár száz koronát, ami 
ilyen debüh öz kellett, mint ma, a rossz 
pénznek bőségében azt a sok ezret, ami nél-
kül nincsterem, nincsvállalkozó,nincpódium, 
jegjr. reklám és érvényesülési lehetőség. 

Es ahogy nézzük ezt a vergődést, ezt az 
egyre nehezebbé váló küzdelmet, uay érez-
zük, tenni kell már valamit végre a fiatalok-
ért. Nem szabad megengedni, hogy a nagy-
jelentőségű első fellépés kedvéért gyakran 
egész anyagi létüket kockáztassák egyes jóra-
való családok. 

A nagy nyugati országokban, még ott is, 
ahol talán nincs annyi tehetség, mint nálunk, 
de van helyette annál mélyebb, komolyabb 
zenei kultura, mindenült alakultak már egye-

sületek, amelyek fiatal, talentumos kezdő 
muzsikusok első nyilvános bemutatkozásá-
nak megkönnyítését tűzték ki maguknak fel-
adatul. Olaszországban, Franciaországban. 
Angliában, Belgiumban működnek igen 
szépen és sok eredménnyel ezek az egyesü-
letek, amelyeknek példáját ideje volna már 
nálunk is követni 1 

Miben áll ezeknek a társadalmi uton meg-
szervezett egyesületeknek a működése? Hang-
versenyeketrendeznek, amelyeken olyan iga-
zén tehetséges kezdő zené-zeket léptetnek fel, 
akjk a saját erejükből nem képesek ilyen 
bemutatkozó hangverseny rendezésére, zene-
karokkal, kamarazenei társulatokkal előadat-
ják fiatal, kezdő komponistáknak erre érde-
mes müveit, nyomtatásban kitdják a fittal, 
kezdő zeneszerzők alkotásait és az altruista 
vállalkozásokból befolyó jövedelemből támo-
gatják az arra érdemes fiatalokat további 
tanulmányaikban. Hogy mennyire fontos, 
szükséges az a bizonyos első lépés, amely-
ről csak a francia közmondás állítja, hogy 
semmibe sem kerül, szükségtelen e helyen 
bővebben magyarázni. 

Erős a hitünk, hogy a komoly magyar 
zenei publikum szívesen mozdul meg és 
lehetővé teszi a terv megvalósítás át. Nagy 
egyéni áldozatokról nincs is szó: egy köze-
pes hangversenyjegy árából kifutná, az évi 
tagdíj. Meg kell nyerni az eszméhez az álla-
mot is, amely, ha kellő súllyal tud fellépni 
az egyesület, szívesen fogja az általa rende-
zendő hangversenyeket mentesíteni a külön-
féle adók alól, meg kell nyerni a Zeneművé-
szeti Főiskolát, amelynek könnyen áll mód-
jában hangversenytermét évenként néhány 
estére ingyen vegy rendkívül mérsékelt áron 
az egyesület rendelkezésére bocsátani. 

A Színházi Élet e sorokkal csak felveti az 
eszmét, amelynek fontosságát bizonyéra föl-
ismeri a zene minden igaz baráija, de nem 
akar megállni ennél. Erős propagandát aka-
runk kifejteni tervünk érdekében és éppen 
ezért köszönettel veszünk minden komoly 
hozzászólást. A fiatalokért, a szegény, kezdő 
tehetségekért kell már tenni valamit Euda-
pestnek amely az utóbbi években igazán 
nagy zenei várossá nőtte ki magát. De a 
zenéje igazán harmonikus, disszonáciáktól 
mentes esek akkor lesz, ha ezoknak a fiatal 
tehetségeknek, akiket tudásuk, képességük 
nagy jövőre képesít, nem kell majd é*zre-
vétlenül, felismeretlenül elnémulniok, elpusz-
tulniok ! Cserna Andor 
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Zenei Hírek 
Az országos Dante-ünnepség egyik leg-

kimagaslóbb eseménye lesz Hubay Jenő 
„Vita nuova" cimü szimfóniájának a bemu-
tatása. A bemutatót december 12'én tartják 
meg és azon az Operaház Zenekara és a 
Palestrina kórus is szerepelni fog. Részt-
vesznek még az előadáson Székelyhidy Fe-
renc dr , Paulay Erzsi, Zalánffy Aladár, Kö-
rösi Edit és à Stojanovich- tercett is. 

* 
Kálmán Lilla november 23 án tartotta a 

Zeneakadémián első hegedü-estjét. Különösen 
két Csajkowskij számmal és egy Frank 
Caesar szonátával aratott feltűnő sikert. Bril-
liáns technikája és művészi előadása a leg-
szebb reményekre jogosítja a fiatal művész-
nőt. 

* 

Auernheimer Raul a népszerű osztrák 
drámaíró és publicista, akinek A szereokör 
cimü egyfelvonásosát most mutatja be a 
Renaissance színház, november 26 án este 
8 órakor a „Pester Lloyd" dísztermében fel-

olvasást fog tartani az .Újságírók Kórház és 
Szanatórium Egyesülete" ja /ára . Az előadásra 
— amelyen a publikum a színpadi szerző 
után a kitűnő előadót is megismerheti, je-
gyek 60-80-100 koronás árban Rózsavölgyinél 
kaphatók. 

* 

Egy uj táncmüvésznő mutatkozott be mult 
héten a Zeneakadémián, Naményi Neumann 
Elza koncertjén. Az uj táncmüvésznőt Lya 
Renének hívják és szereplésével értékes tu-
dásról tett bizonyságot. A szép alakú és ta-
lentumos művésznőt telt ház tapsolta. 

* 

Bárány Sziszi, a talentumos fiatal hegedü-
müvésznő, november 26-én adja első idei 
hangversenyét a Zeneakadémia kistermében. 
Hubay Jenő kitűnő tanítványa már a mult 
szezonban emlékezetes sikerrel hangverse-
nyezett. Legújabb szereplése már csak azért 
is széleskörű érdeklődést kelt, mert a műso-
ron Vieuxtemps hires E dur staccato kon-
certje is szerepel, amelyet csak nagy ritkán 
van alkalma hallani a budapesti hangver-
senypublikumnak. 

Véghelyné Deáky Flóra 

Kis intervju Véghelyné 
Deáky Flórával 

Thomka István kitűnő ta-
nítványa, VéghelynéDeáky 
Flóra, a Nemzeti Zenede 
akadémiai és kimüvelési 
osztalyának volt veze-
tője, legközelebb euró-
pai turnéra indul. A „Szín-
házi Élet" felkereste eluta-
zása előtt a zongoramű-
vésznőt, aki remekbe ké-
szült Bösendorfere előtt 
a következőkben nyilat-
kozott uti terveiről : 

— Már a nyáron szán-
dékomban volt egy kül-
földi hangversenykörut, 
nem közelebb, mint Ame-
rikába akartam kimenni, 
ez a tervem azonban 
valutáris okokból meg-
hiúsult. Hanem az euró-
pai turné már csakugyan 
közeli valóság, előbb 
azonban Pesten két hang-
versenyt adok. Az egyik 
december 16 án lesz a 
Zeneakadémián, a másik 
pedig januárban. Ezen 
az utóbbi estén kizáró-
lag Liszt-müveket adok 
elő, a nagy zeneköltő 
legérdekesebb kompozí-
cióit fogom eljátszani. 
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A „Konserf közleményei 
Nov. 26. (V26 órakor.) Weltmann Rózsi he-

gedü-eslélye. (Vigadó). 
Nov. 26. (8 órakor.) Mirkovszky Mária tánc-

estélye. (Vigadó) 
Nov. 26. Ferenczy Annie táncmüvésznő 

é< Bárány Sziszi hegedümüvésznő együttes 
estélye. (Zeneakadémia.) Összes jegyek el-
fogy to k. 

Dec. 3. Müvészest. (Közreműködnek: Al-
mássy Rózsi és Riedl Margit, az orchestikai 
iskola müvésznövendékei. Dolinay Ilona, a 
Magyar Szinház tagja, Tompa Márta, Várady 
Olga és E. László György, az Orchestikai 
Társaság tagja.) 

Dac. 4. Hajnal El ma dalestje Wilhelmus 
Henry zongoraművész? közreműködésével. 
(Zeneakadémia.) 

Dec. 11. Kallós Erzsi internacionális népdal-
estje Pasztay Sándor részvételével. (Vigadó.) 

Jegyek a .Konzert" jegyirodájában (Váci-
utca 10.), Bárdnál (Kossuth Lajos-utca 4. és 
Andrássy-ut 1.) és a „Színházi Elet"-nél (Er-
zsébet-körut 29.) kaphatók. 

R ó z s a v ö l g y i 
h a n g v e r s e n y e i 

Péchy Blanka „Modem magyar költők"-
estje november 27. 

Haydn „Évszakok" oratoriuma november 
28. Szólisták: Hajdú Ilona. Székelyhidy és 
Kálmán. Vezényel : Lichtenberg. 

Lakyné Schuster Matild zongoraestélye 
december 1-én. 

Waldbauer—Keipely vonósnégyes decem-
ber 2. 

Illés Margit zongoraestélye december 3. 
Zsámboky Miklós goidonkaestje decem-

ber 6. 

Weltmann Rózsi 
»^Régi megfigyelés, hogy 
rendszerint a Zeneaka-
démia ktűntetettjei közül 
kerülnek ki azok a mű-
vészek, akik későbbi sze-
replésükkel büszkeségeivé 
válnak a magyar zenei 
kulfurának. Ilyesféle kar-
rier a Weltmann Rózsié 
is. Ez a fiatal művésznő 
a Zeneakadémián a Re-
ményi dijat nyerte el, 
hogy aztán a hangverseny-
dobogón szerezzen nevé-
nek ujabb dicsőséget. Első 
sikereitBécsben, Párisban. 
Londonban aratta mint 
csodagyerek. Már ebben 
az időben Goldmark mes-
ter nagy jövőt jósolt neki-

Weltmann Rózsi idei 
első hangversenvét nov. 
26-án este fél 6 órakor 
tartja a Vigadóban- A 
hangversenyt a .Koncert 
hangversenyvállalat ren-
dezi és iránta zenei kö-
rökben a legnagyobb ér-
deklődés mutatkozik. Sok 
meglepetést tartogatja mű-
sor is. amelyen a hazai 
és külföldi mesterek rit-
kán játszott müvei szere-
pelnek. 

Pesti szereplése után 
Weltmann Rózsi még a 
télen Németországba, on-
nan pedig Angliába uta-
zik. Mind a két helyre 
kitűnő szerződések hívják. WELTMANN RÓZSI 
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„U39 flkaroK Pesten szerepelni, 
mint egy külföldön már elismert festő 
snem mintegy ucileány. aki ügyesen fest" 

Feslőkörökben nagy érdeklődéssel beszél-
nek róla, hogy Porter Paula megtisztelő 
meghívást kapott Bécsett kollektiv kiállításra. 
Megkérdeztük a művésznőt, miért állit ki 
kollektiv előbb külföldön, mert hiszen még 
Budapesten a Műcsarnok és Nemzeti Szalon 
szórványos kiállításaitól eltekintve még nem 
mutatkozott be. A művésznő a jó portrai-
tiste vesékig látó szemeivel nézett ránk s 
bájos közvetlenséggel kérdezte : 

— Tegyek önöknek egy őszinte vallomást ? 
Mi sem természetesebb, hogy erre kértük 

s egy mélyrehaló müvészlélek nyilatkozott 
meg e'őttünk nyilatkozatában. 

— Öiök nem is hiszik, — mondja, — 
meinyit szenved egy komoly művész, mennyi 
elfogult kritikának van kitéve egy festő, ha 
törénetes jn nő. A budapesti akadémiát 
azért hagytam ott rövid másfél év után, 
mert ugy tapasztaltam, hogy a mesterek a 
nő'tet munkáik elbírálásánál megkülönböz-
tet tt bánásmódbin részesitik. Bizonyos 
gvöngéd elnézéssel kezelték őket, ami en-
gem persze nem elégített ki, mert szigorú, 
nagy mértékkel méit kritikára áhítoztam. 
Kikerültem Münchenbe s örömmel tapasz-
taltam, hogy nem egy női piktort komolyab-
ban vesznek, min' akárhány jónevü férfi-

Cseh Krisztina 
sikerrel szerepelt műkedvelő előadásokon 

Kalmár felv. 
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festőt. Például Maria Filser-ről azt beszélték, 
hogy a legjobb modern festő Münchenben. 
Caspar, az ura, ki szintén elsőrangú festő, 
felesége fettő rányát magáévá tette. Mind-
kettő egyformán hires tagja a müncheni 
Neue Seces ion-nak. A M inchenben eltöltött 
komoly tanu'mányévek után mestereim en-
gem, a még mindig kételkedőt, Párisba 
küldtek a v lájhirü Lucien Simonhoz, hogy 
tőle is halijam, hogy igenis predeslinélva 
vagyok a festészetre Lucián Simon kérlel-
hetetlen, elfogulatlan kritikus hírében állott, 
ki egy ecsetvonás után is tudott ítélni és 
véleménye a jós látnoki erejévei bírt. Egy 
véletlen folytán Lucien Simon ugy Ítélkezett 
az Akademie de la grande Chaumiere-ben 
első munkámról, mintha azt egy férfi készí-
tette volna, ugyanis vagy ö'venen is lehet-
tünk körülötte s ő nem tudhatta ki a kép 
szerzője. A kritika oly felséges és hizelgó 
volt tehetségemre, hogy sorsdöntő lett. 

— De most veszem észre, hogy eltérően 
valasjoltam kérdésükre, de mégis összefügg 
azzal, amit mondani akartam. Pesten én 
már ugy akarok szerepelni mint egy már 
külföldön is elismert festő s nem mint egy 
unleány, aki nagyon ügyesen fest. 

Fodor h a n g v e r s e n y e i 
S. Gervay Erzsi dalestje Kerner és az ope-

raházi zenekar közreműködésével november 
28-án. 

Hemfeld Panni, a legújabb generáció 
egyik legcsodálatosabb tehMségének hegedű-
estje december l én lesz. A hangversenyen 
Hubay Jenő dr. és az operaházi zenekar is 
közremüködik-

Dohnányi—Marteau szonáta-esték decem-
ber 3 én és 9 én. 

Reschofsky Sándor zongoraestje december 
6 án. 

Róna Józsefné dalestje december 14-én. 
Bálint Alice zongoraestje december 14 én. 
Strasser István kamarazenei estje B- Sán-

dor Erzsi kamaraénekesnő és az operai 
zenekar közreműködésével december 15-én. 

Zsolt Nándor a Zeneakadémia nagytehet-
ségű fiatal tanéra, kilenc évi távollét után 
Angliából visszatérve, január 2-án fogja a 
Zeneakadémián szerzői estjét megtartani. A 
hangversenyen Hubay Jenő, dr. Mambriny 
Gyula, Székely Arnold, Koncz János, Zsdm-
boky Miklós, Zalánffy Aladár, Dieml Osz-
kár és a m- kir. Operaház zenekara fognak 
közreműködni. 
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Náray Aurél 

a másik három eddig szerényen elvonult, 
holott egytől-egyig Kész művészek. 

Andorkó Ggula, aki néhány év előtt ön-
gyilkos lett, csak most mutatkozik be egész 
művészi nagyságában és fájdalmas bizony-
ságát adja annak, mennyit vesztett halá-
lával a magyar művészet. Faragó Márton 
vidéken pingált idáig és csak most mutatta 
be a nagyközönségnek tehetségét, amelyi 
magyar levegőjű, szines, egészséges táj-
képekben nyilatkozik meg. Náray Aurélt 
a vászon poétája, kinek kiváló kvalitásait 
már régen elismerte a kritika és közönség, 
most ujabb formában és egész nagyságában 
mutatkozik be. Nemes József uj név. Pik-
turája igen szimpatikus, törekvése a leg-
tiszteletreméltóbb, amelyet erős tehetséggel 
párosít. Förstner Tivadar, a kiállító cso-
port akvarellistája, uj felfedezés, aki egy-
szeriben a legjobb magyar vizfestők közé 
került. Minden része ujabb és ujabb meg-
lepetés, s könnyii megállapítani, hogy Först-

Csoport-
kiáilitás a 
Szalonban 
Ä Nemzeti 

Szalon csoport-
kiállitást ren-
dezett most egy 
elhunyt művész 

hagyatékából 
és négy piktor 
képeiből. Ä 

négy festő kö-
zfii csak egyet, 

Náray Aurél 
ismertük eddig, 

ner Tivadartól sok szép és értékes ké-
pet fogunk még látni. 

Ezekből áll a Szalon mostani csoportja 
és igen örvendetes, hogy a magyar festő-
művészet számára uj és erős tehetségekkel 
szolgál, akik nyereségei a magyar kultúrá-
nak. 

Förstner Tivadar 

László, 
Oszkár 
ragyogóvá az 
előadások so-
rát. A hang-
versenyek a Ze-
neakadémia ka-
marazeneler-
mében tartat-
nak meg de-
cember ll-ikén, 
január 3-ikán, 
)anuár 17-ikén, 
január 31-ikén, 
jebruár 9-ikén, 
február 25-ikén, 
mindig esti 8 
órakor. 

CORELL1TÛL DOHNANYIIG. Ez a 
cime a hat zeneestét magába foglaló soro-
zatnak, raciy a legrégibb mesterektől 
kezdve a legujabbakig, a legszebb al-
kotások tárházával fogja megajándékozni 
ennek a sorozatnak, mert a legszebb mü-
a közönséget. Csaknem tanitó szerepe lesz 
vek oly gazdag kincsesházával fog meg-
ismerkedni "a hallgató, amelyeket külön-
külön is csak elvétve hallgathat. Amenett 
a művészek legelőkelőbbjei csoportosullak 
ennek a gyönyörű tervnek megvalósítására 
és hogy néhány nevet említsünk, Sándor 
Erzsi, Medek Anna, Havas Gyöngyike, 
Palló Imre, Pusztay Sándor, Pogány dr., 
Gy. Márkus Lily, Kotányi-nővérek, Turán-
Hácker Mária, Ballagi Márta, Rozgonyi Ag-
nes, Bárdos Alice, Bodor Böske, Buttula 
Dienzl 
teszik 

Nemes lózsef Faragó Márton 
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K é i s é g b e e s e l í n y o m o -
z á s e g y v i c c után 

A hét egyik napján bementünk az Apollo 
Színpad próbájára. Mikor leültünk a néző-
téren, valami nagyon érdekes dologról lehe-
tett szó épp a színpadon, mert mindenki ful-
doklott a nevetéstől. Harsogva nevettek a 
színészek, aztán rögtön kiszaladtak a szín-
padról. Nem birtak játszani. Kíváncsiak let-
tünk, hogy mi az a jó vicc, amin mindenki 
olyan jóizüen tud kaca'jni 7 

Kiszaladtunk mi is a folyosóra, megakar-
tunk kérni valakit, mondja el a viccet. De 
nem lehetett senkivel sem beszélni. Nem 
tudtak feleletet adni a kérdésre. A világon 
mindenről beszéltek, csak a viccet nem 
mondták el. Ahogy beleakartak kezdeni, az 
első szónál elkezdtek kacagni. 

Dicsérték a darabokat, hogy milyen nagy-
szerű a Harmath—Vincze operette, a „Fehér 
elefánt" és miiven jók a szeieolők. Magyar 
Erzsi, Szöllősi Rózsi és a többiek, akik még 
a darabban játszanak; Salamon, Pártos, 
Ross, Sándor, Balogh Juci, Saásdy Alice, 
Szentiványi, Áldori és Pető, 

Munkatársunk tudomásul vette azt is, hogv 
pompás vígjátékot irt Liptai Imre „A kék 
szalon" cimmel, amiben Herceg, Haraszthy 
Mici, Faragó Sári, Pártos, Sándor, Salamon 
és Berky Kató játszanak elsőrendű szere-
peket. 

Mindenre kitértek, csak a viccet nem 
mondták el. Nem tudták. Folyton nevetni 
kellett, ahogy csak kérdezni kezdtünk róla. 

Végül is a kétségbeesett riporter elhatá-
rolta, hogy a leg erélyesebben felfog szólítani 

MÉSZÁROS SÁNDOR. 
a Nemzeti Szinház tagja, most érkezett haza a 

hét esztendei orosz fogságból 

valakit a vicc elmondására. Odament Sala-
mon Bélához és energikus hangon rászólt : 
Halljuk a viccet I 

— Szívesen elmondom. Hát tudja . . . na-
h á t . . . 

Salamon elkezdett nevetni, nem tudta 
folytatni. 

Munkatársunk rohant tovább. De senki 
nem volt hajlandó a viccet elmondani. Min-
dig másról kezdtek beszélni. A darabról és 
a magánszámokról beszéltek, hogy milyen 
vidám blüettet irtak Kőváry Gyula és Lo-
sonczy Dezső, milyen ötletes vígjátékot 
irt az ismert erfeá álnevű iró, mennyi 
humor van Péter Oszkár kis tréfájában és 
hogy a magánszámok, amiket a vendég Ma-
gyar Erzsi, az Apollo primadonnája: Szöl-
lősi Rózsi és Boross Géza, Saásdy Alice 
Sándor József, Áldori László adnak elő 
mind milyen nagyszerűek-

Így munkatársunk mindent megtudott, ami 
a műsort illeti, csak éppen a viccet nem, ami 
miatt nem tudták folyiatni a próbát. Semmi 
nem segített. A nevetés átragadt minden-
kire, aki a színházban tartózkodott, munka-
társunkra is, aki szegény, elkeseredettségé-
ben nevetett, mert a viccet nem sikerült ki-
riportoznia. Azzal vigasztalódott, hogy leg-
alább az uj műsor egyes számait sikerűit 
megtudnia, hogy kik irták a műsort és kik 
fogják játszani. Hallott véleményeket a szö-
vegekről, a zeneszámokról, a szereplőkről. 
Különösen sokat hallotta emlegetni : 

— Erzsi nagyszerű I Rózsi ragyogó ! 
Ez csak Magyar Erzsi és Szöllősi Rózsi 

lehet. A többi szereplőknek is mindig helye-
seltek és tapsoltak a pihenő kollégák. De 

mindenki óvatosan elke-
rrülteazt a bizonyos viccet„ 
féltek, hogy ismét megakad 
a próba. 

Munkatársunk belenyu-
godott a változhatatlanba, 
azt gindolta, hogy majd 
a próba után megfogja 
tudni valakitől. Élvezte 
az előadást, mert a próba 
olyan volt mér, mint egy 
kész előadás. 

Mikor vége volt a pró-
bának és ez Apollo Szín-
pad tagjai haza felé men-
tek, munkatársunk gyor-
san kirohant, hogy meg-
tudja végre, mi volt az a 
vicc. De elkésett. Valaki 
már emiitette a viccet, 
mielőtt ő még kiért és az 
egész szinház ismét vissz-
hangzott a nevetéstől. Most 
sem tudták elmondani. 

Munkatársunk mindent 
megtudott a műsorról, de 

túszokkal együtt mi lehet az a jó vicc? 
Vasadi felv. Talán a premieren majd 

megtudjuk. 
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a berlini Ufa .Othello" cimű filmjében Desdemona szerepét fo«ja"'játszani 
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Veszélyben a pokol! 
Irta: BALOGH BÊLA 

Ma már, hála Isten, nagyon keve-
sen vannak azok, akik nem tudják 
megbocsájtani a filmnek azt, ha ma-
gyar. És ezeknek a véleménye is ugy 
alakult ki, hogy véletlenül betéved-
tek egy magyar filmhez, a z talán 
gyengébb volt és ebből consecventiát 
vontak le az egész magyar film-
gyártásra. Pedig bátran merem állí-
tani, hogy tartalom tekintetében pél-
dául a „Veszélyben a pokol" cimü 
film nagyon sok külföldi film nivója 
fölött áll. 

Szerény véleményem az, hogy a 
józan, elfogulatlan kritika egy bizo-
nyos mértéket kell, hogy tartspn, A 
magyar rendező lehetőségei egy kül-
földi rendezőéhez ugy aránylanak, 
mint, mondjuk, a korona aránylik a 
dollárhoz. 

Külföldön például a pokol felvéte-
leit ugy eszközölték volna, hogy fe-
kete schirtinggel elsötétítették volna 
az egész műtermet, v i l lanyáramban 
annyi erősség állott volna rendelke-
zésre, amennyi kell és nappal, nyu-
godt munkával készült, volna el ez 
a nehéz feladat. Nálunk a nappali 
őrült hőség miatt, sötét schirting 
h iányában , éjjel kellett a felvételeket 
megcsinálnunk. Hogy a rendezőnek 
milyen energiát kell kifejteni, hogy a 
nappa l is dolgozó szereplőkbe egész 
éjjelre is lelket tudjon verni, ezt csak 
az tudja elképzelni, aki végignéz 
egy ilyen küzdelmet. Több ezer am-
pere erősségű á ramra volna szükség, 
de a magyar villanyáramszolgáltatás 
csak pár száz ampereig terjed s ha 
a rendező többet akarna használni , 
két akadá lyba is ütközik. Vagy meg-
büntetik túlfogyasztásért, vagy a túl-

terhelés kivágja a biztosítékot és 
akkor óraszámra ott állhat sötétben 
az egész gépezet tétlenül, az időt 
idegölő, kétségbeesett várakozással 
töltve. És amikor három éjszakai , ke-
mény küzdelem után végre sikerül 
befejezni, akkor a szomszédban la-
kók, akik a gépzakatolás miatt aludni 
nem tudnak, mindenféle szidalmak-
kal illetik az embert ; végül is fel-
jelentik, amelynek az az eredménye, 
hogy megtiltják a hatóságok az éj-
szakai munkát a magyar filmgyárban. 

A többi ezer akadállyal nem un-
tatom az olvasót és azért is bocsá-
natot kérek, hogy cikk helyett panasz-
könyvet irok, de azt hiszem, az sem 
érdektelen a közönségnek, h a meg-
tudja, hogy amit ő kényelmes szé-
kekben ülve oly könnyedén peregni 
lát a szemei előtt, az Magyarorszá-
gon milyen keserves verejtékkel küz-
ködve készül. 

Megjelent a 
„Filmművészeti Évkönyv" 

Diszes külsővel és gazdag tartalommai 
jelent meg, most már harmadszor, Lajta 
Andor szerkesztésében a magyar mozi-
szakma és a nagyközönség nélkülözhetetlen 
kézikönyve, a »Filmművészeti Evkönyvm. 
R finom vászonkötésü, 320 oldal terjedelmű 
könyv felsorolja az összes magyar és kül-
földi mozi- és mozival kapcsolatos intézmé-
nyek adatait» Közli az ismertebb filmmű-
vészek, rendezők, irók, operateuröK, szce-
nikusok és a filmszakmához tartozó foglal-
kozási ágakat üzö személyek neveit és pon-
tos lakcímeit. Cikket közöl Márkus László-
tól, Lenkei Zsigmondtól, dr. Gelléri Mik-
lóstól, dr. Vári Rezsőtől, Váczi Dezsőtől, 
Fejős Páltól, dr. Schreiber Dánieltől, BoL-
váry Gézától, Heltai Sándortól, Pánczél 
Lajostól, Ágoston Ernőtől, Castigliani Hen-
riktől, Gál Bélától. Ä minden tekintet-
ben érdekes és tartalmas évkönyv ára 66 
korona. Kapható a »Színházi Eteti bolt-

. jában, Erzsébet-körut 29. 
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Az e l v a r á z s o l t f e l l e g v á r 
é s A k o r z i k a i n á s z 

R Kamara 
szombati be-
mutatóján 
két olyan 
kép ggö-

' nyörködleti 
majd a kö-

zönséget, amely zsúfolásig szokta megtöl-
teni e pompás színházat, melyek kö-
züi egy is bármelyik programmnak 
büszkesége lehetne. A korzikai nász á 
Pathé-gyár 1921. szezonjának attrakciója, 
mely fotografiiailag, meseszövés és rende-
lés szempontjából egyaránt tökéletes. 
Henry Kraussr a Comedie Française világ-
hírű művésze irta, rendezte és ő kreálja 
az egyik főszerepet. Ä felvételek Korzika 
szigetén készültek és a forró, délszaki 
miliőből buja árnyként pattan elö ez a 
szenvedélytől lüktető klasszikus, reminis-
cenciákkal túlfűtött történet. 

Az elvarázsolt fellegvár nemcsak a jövő 
hét slágere, hanem jelentős állomás, határkő 
az egyre nagyobb teret hóditó film fej-
lődéstörténetében. Ez a remekmű, amely-
nek szellemét, kifogyhatatlan ötleteit, ere-
deti miliőjét, groteszk alakjait és helyze-
teit ma már az egész világ kacagja és 
csodálja, élő bizonyítéka annak, hogy a 
film elsőrendű művészet, épp ugy, mint 
a szobrászat, vagy a drámai irodalom. 
Lubits Ernő, a világ legsokoldalúbb és 
éppen ezért legzseniálisabb, legemberibb ren-
dezője, az Osztrigás hercegnő, a Sumurun, 
Boleyif flnna, Madame Dubarry megalko-
tója, időt talált magának arra, hogy két 
történelmi tárgyú kolosszus feldolgozása 
közben elránduljon a mult télen Svájcba 
s 5tt 300 méter magasságban, a gleccse-
reik, az örök hő örök jég hazájában ra-
koncátlan gyermekként toporzékolja el a 

maga túláradó, ösösztönös jókedvét és ki-
pékbe öntse a legdévajabb, leglstenibb élet-
ösztön frappáns, őrök friss dicshimnureát. 
Itt, a havasok csúcsán, emelkedik az »el-
varázsolt fellegvár«, a katonai szervazet 
végső stációja (Lubitsch Montenegróra gon-
dolt fölényes szatírával ), itt dul hozzá-
férhetetlen rejtekhelyéről előtörve a félel-
mes bandavezér fius, vadóc leánya, Zorka, 
aki hozzá szokott, hogy1 hóval mosakodjék, 
bérceken hemperegjen és egy-két eltévedt 
utast fogyasszon el vacsorára. Ide kerül 
a messzi fővárosi garnlzonból száműzött 
hadnagy ur, a nők kedvence, akit bünte-
tésből helyeztek az Isten háta mögé, hogy 
végre nyugodtan alhassanak a férjek. Itt 
játszódik le szeszélyes, groteszk fordula-
tokban a legbizarrabb, legcikázóbb harc, 
amely tulajdonképpen két nő — a pa-
rancsnok leánya és Zorka — küzdelme 
a hadnagyért. Pala Negri Zorka szere-
pében a maga teljes énjét játszhatta ki, 
Paul Heidemann, mint a nők kedvence, fi-
noman karikíroz, lélektani fogások szem-

. pontjából egyetemi katedrát érdemelne. 

Jelenet a .Korzikai nús/." cimü filmből 
Kamaraszínház Star-film 
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SHaklelon délsarki expedíciója az 
Urániában 

A magyar filmszakmának a közeli napok-
ban olyan szenzációja lesz, amelyről már 
hónapok óta beszélnek a beavatottak és 
hónapokig fog beszélni a közönség, mely 
nem egv hamar fogja elfelejteni azt a felemelő 
és minden ízében izgalmas látványt, meh ben 
az Uránia fogja részesíteni november 26-tól 
kezdve két héten keresztül. Nem kisebb do-
logról van szó, mint Shakletonnak, a vakmerő 
angol tengerészkapitánynak, az egész délsarki 
expedicióji fog megelevenedni a mozi vász-
nán, annak az expedíciónak, amelyre huszonöt 
bátor társával indult el és csak hatodmegá-
val tért vissza. A többi ott maradt az örök 
jég, ez örök hó hatalmas birodalmában. A 
néző szeme elé soha sem látott tájak, az 
állatvilágnak teljesen ismeretlen példányai 
kerülnek, több százméteres jéghegyek, egy 
gigászi háború a legnagyobb ellenséggel, a 
természettel. Szinte önkéntelenül tóiul fel az 
ember ajkára az a kérdés: hát akadt ember, 
aki ilvesmire elszánta magát, aki ilyesmire 
vállalkozni mert? 

A magyar közönség csak hálás lehet 
Szigeti Lászlónak, a Magyar Osztrák Film-
ipari r-t. igazgatójának, aki ezt az egész 
világot meghódító filmet óriási fáradság 
árán megszerezte. 

A film felöleli Shakleton expedíciójának 

minden mozzanatát. Elindulását az „Eudu-
rame" nevü hajón huszonöt bátor emberével, 
hetven szívós kutvéjával. Nemsokára már 
utjukat állta egy 54.000 méter hosszú jéghegy. 
Beállt a borzalmas hideg, hogy a lehelletük 
is szinte megfagyott. Beékelődve a jég pán-
céljába, az egész telet ott kell tölteniök. De 
a kétségbeesett helyzet dacára sem vesztik 
el reménvüket, mindegyikük szive mélyén 
ott ég a lelkesedés, bár Shakleton már látja, 
hogy céljukat nem igen érhetik majd el. 

Sokat nélkülöznek, hiszen minden falat 
ki van számítva és eh-égükben pinguinre 
vadásznak, annak a húsával táplálkoznak. 
Közben b< köszöntött a hónapokig taitó sarki 
éjszaka. Megkezdődött az „Eudurame" élet-
halál harca. A hosszú, borzalmas telet át-
szenvedik, küzdve a hideggel, éhséggel, fá-
radsággal. De Hurley, az operatőr, minden-
nek dacára magneziumfény mellett készíti 
szenzációs felvételeit. 

Négy hónap után újra kisijt a nap. Ennek 
örömére a jégmezők foslyai bankettet ren-
deznek. Ennél felemelőbb dolgot keveset 
láttunk. És most jön a nagy munka. Éjjel-
nappal dolgoznak, hogy megszabadítsák a 
kis hajót a jég öleléséből. De a rettenetes 
hóvihar felborítja a hajót, egy jéghegy a 
magasba kapja és eltöri az „Eudurame" 

Uránia Jéghegyek a Shakleton-filmen Magyar- Osztrák U n 
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kormányát. A hajó elveszett. Shakleton embe-
reivel a jégmezőkre menekül. Itt, miközben 
a sarki szárazföldre akarnak kijutni, pusztul-
nak el egymás után az emberek és a szán-
húzó kutyák. Végre Shakleton e legrettentőbb 
szenvedések érán eljut, de már csak másod-
magával, a 8toumeri kikö őbe. Ott várnak 
hónapokig, mig arra jött egy hajó, azzal 
visszamentek, hoay még életben rraradt tár-
saikat kimentsék. Nyolcan vetődtek haza a 
tudomány hősei. Tizenheten vesztek el a jég 
és hó birodalmában a tudományért; 

Ki a tettes? 
Szokatlan nagy érdeklődés kisérte s 

»Színházi Elet« mozipályázatát, melyet a2 
L4úW«-filmvállalat kitűnő Pean White-képé-
vel kapcsolatban hirdettünk. Ez a film 
napról-napra a filmkedvelők ezreit vonzza 
a nagymező-utcai Tivoliba. 

Már a múlt számunkban hirt adtunk 
róla, a tettes Percy Bennet, Pearl White 
unokafivére volt. Ä rejtélyt 122-en fejtették 
meg helyesen. Ä megejtett sorsolás után 
a három dijat Spitzer Tery (Szerecsen-
utca 11.), Sinkó Etus (Visegrádi-utca 33.) 
és Arányi Äranka (Erzsébetfalva, Kossuth 
Lajos-utca ) nyerték meg. R dijak átvehetők 
a »Színházi Élet« kiadóhivatalában, Er-
zsébet-körut 29. 
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William S. Hart 
a Helikonban 

R belvárosi Helikon-mozgó eddigi mű-
soraival is bebizonyította már, hogy a leg-
nagyobb gonddai és hozzáértéssel válogatja 
össze a programm egyes számait. Most be-
mutatandó uj műsorában ismét egy nagy 
szenzációval kedveskedik publikumának. 
Megszerezte előadásra a szezon egyik slá-
gerét, egy pompás amerikai drámát, amely-
nek főszerepét William S. Hart, a legkitű-
nőbb cow-boyi-szinész játssza. William S. 
Hart-ot már évek óta nem láttuk pesti 
mozgóban játszani, pedig a háború előtti 
években nem győztük eléggé csodálni ezt 
a nagyszerű színészt. Ebben az uj darabban 
végre ismét hozzá méltó szerepben produ-
kálhatja magát. Egészen biztos, hogy a 
Helikon uj műsorának nagyon nagy sikere 
lesz, mert nemcsak a főszereplő garantálja 
ezt, hanem maga a film is, amely egyike 
a legjobbaknak, amit ilyen zsánerben 
vásznon láttunk. 

R Helikon-mozgó november 26-ikán, szom-
baton, mutatja be ezt a nagyszerű filmet, 
amely ujabb bizonyítéka annak, hogy a 
mozi vezetősége ért a dolgához. Ez as öt-
felvonásos dráma William S. Hart főszerep-
lésével a mozilátogató közönség életóben 
határozottan eseményt jelent. 

Uránia Jégheg>ek a Shakieton-filmen Magyar-Osztrák til ni 
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32.5OO k o r o n á s 
f i l m p ô l y ô z a i a 
» S z í n h á z i Élei« utján 

A magyar filmgyártás, minden leküzdhe-
tetlennek látszó nehézségek dacára, hatal-
mas méretekben fejlődik. Most íejezték be 
gyáraink a felvételi szezont és máris meg-
kezdték a készülődéseket a tavaszi film-
évadra. A Concordia-î'ûmgyàr, amely már 
eddig is tevékeny részt vett a magyar film-
gyártás terén és komoly áldozatokat ho-
zott annak fejlesztése érdekében, most 

a Színházi Élet utján 32.500 koronás 
pályázatot hirdet, 

amelynek teltételeit és magát a pályázatot 
itt közöljük: 
Pályázati felhívás magyar filmszcenáriumra. 

A Concordia-filmgyár és filmkereske-
delmi vállalat pályázatot hirdet négyfeivo-
násos magyar filmszcenáriumra. 

A feltételek a következőK : 
A film tárgya a magyar életből legyen 

meritve és a játék kereteben juttassa kifeje-
zésre a magyar kultura felsőbbrendűségét 
éS a magyar nép kiválóságait. 

A film négyfelvonásos terjedelmű, amely 
2000 méter hosszú lehet. 

A pályázók jeligés munkájukat küldjék 
be a Színházi Élet szerkesztőségébe és a 
jeligét feltüntető zárt borítékban közöljék 
címüket. 

A beérkezett munkákat a vállalat igaz-
gatóságából, dramaturgjából, rendezőjéből 
és a Színházi Élet filmrovat vezetőjéből 
álló bizottság birálja meg. 

A bíráló-bizottság véleménye alapján a 
vállalat 15.000 korona jutalommai díjazza 
a beérkezett pályamüvek közül azt a szce-
náriumot, amely a közölt feltételeknek leg-
inkább megfelel és amelyet a vállalat elő-
adásra is alkalmasnak talál. A vállalat 
íentartja magának azt a jogot, hogy a 
beérkezett többi pályamű közül azokat, ame-
lyeket esetleg átdolgozással filmre lehet 
vinni, 10.000, illetőleg 7500 koronával ju-
talmazzon és megvegyen. 

A birálő-bizottság döntését a Szinházi 
Élet 1922 február 18-ikán megjelenő száma 
közli. 

A pályázat kétségkívül igen sok komoly 
értékű filmirodalmi munka megalkotását 
fogja eredményezni. A Concordia-filmgyár 
igazgatóságát igen nemes művészi szem-
pontok vezették a pályázat kiírásánál, 
ugyanezek fognak dominálni a beérkezett 
pályamunkák elbírálásánál is. 

leien et az .Elvarázsolt fellegvár" cimtt filmből 
Kamara-szlnbAz K&díus-film 
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VI cow-boy-film 
Hegyek, völgyek, végtelen búzamezők, ren-

geteg őserdők váltakoznak a képen. Ellen-
ségtől üldözött cow-boyok vad csapata szá-
guld. Embereket, 
állatokat szorít 
halaira a messzi-
ről eldobott lasső. 
Fegyverek dör-
rennek, ropog-
nak a puskák, a 
halál széles sort 
vág a rohanó 
csapatok között. 

A „wild west"-
nek megvan a 
maga különös ro-
mantikája, mert 
egész különálló 
életük van az ott 
élőknek. A vad 
nyugati idillek 
nem parkoksima 
padjain, a hold 
ragyogásánál ját-
szódnak le, ha-
nem a legna-
gyobb veszedel-
mek között, mi-
kor golyók süví-
tenek és ftlg uj-
tott farmok láng-
jai festik pirosra 
az éiszakát. De 
az itt lejátszódó 
tragédiák nem 

borzalmasak, 
nem fagyasztják 
meg a nézőben 
a vért, mert min-
den dráma, ami 
ott lejátszódik, 
büntetése arossz-
nak és diadal-
maskodása az 
igaznak. 

Már évek óta 
nem láttunk iga-
zán jó cowboy-
drámát, ami fel-
öleli a Nyugat 

nek minden le-
hetőségét. Amely 
nemcsak a szá-
raz történetet 
adja, hanem 
megmutatja az 
egész prair-eket. 
Most a Rádiua-
nak sikerült meg-
szereznie egy 
ilyen filmet, a 
mely a maga Helikon WILLIAM S. HART: 

a Rádiu8 újdonságában 

nemében nagyszerűségénél fogva valóságos 
meglepetés lesz. 

Ezt a filmszenzációt szombattól, november 
V 26-tól kezdve 

fogja bemutatni 
a Renaissance-

Talán a legér-
dekesebb része 
a filmnek az; mi-
kor a cow-boyok 
egy nagy lovas-
versenyt rendez-
nek. 

Ezen a lovas-
versenyen meg-
jelenik O'Malley 
is, aki, hogy egy 

veszedelmes 
rablótársaságot 

elfogjon, össze-
barátkozik ve-
lük. Nagy bank-
rablást visz vég-
hez és a lopott 
pénzzel a hegyek 
közé menekül, 
ahol a rablók 
között talál pi-
henőt, akik uj 
társat találnak 

és ezért 
örömmel elrejtik. 

O'Malley azon-
ban egy nagyobb 
rablás alkalmá-
val nyakukra 
szabadítja a ha-
tóság embereit. 
Többek között 
elfogják Bud La-
niert, aki meg-
gyilkolta La 
Grange-1. De Bud 
huga, Róza, 
akibe O'Malley 
szerelmes lesz, 

megmondja 
O'Malley-nelj, 

hogy bátyja csak 
azért gyilkolta 
meg LaGrange-t, 
mert az Bud idő-
sebb húgát meg-
becstelenitelte.Ç 

aztán eltette láb 
alól. O'Malley 
erre megmenti 
Rózát és bátyját. 

, Állásáról lemond 
és a leányt oltár-

' f i " hoz vezetve, a 
legboldogabb 

életet élik. ^ Renaissance 
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A nap fia 
az Omniában 

Az Omnia szokott kitűnő műsorát huszon-
nyolcadikától kezdődőleg egy roppant érde-
kes hatfelvonásos drámával gazdagítja. Az 
Omnia közönségének már nem is kell külön 
feldicsérni ezt az u j filmet. Ez a közönség 
már nagyon régen megtanult biznl a direkció-
ban, amely mindig elsőrangú filmtermékkel 
szórakoztatta. Az uj Omnia-film semmi te-
kintetben sem marad az eddigiek háta 
mögött és a hangos sikert garantálja az a 
nagy érdeklődés, amely a jegyek iránt 
megnyilvánul. Az érdekes darab teljes mér-
tékben megérdemli az iránta megnyilvá-
nuló kíváncsiságot. A •szerelmi dráma, a 
talmi zenei tehetség, a leány magasztos 
önfeláldozásának meséje, olyannyira emberi, 
hogy a közönség saját magát látja a filmen 
élni, szenvedni és megnyugodni a sors 
Ítéletében. Mindig is ezeknek a filmeknek 
volt sikerük, amelyek a közönség lelkébe 
nyúlnak és onnan váltják ki azt a vissz-
hangot, amit a mese fordulatossága, a 
szép rendezés s a szereplők tökéletes já-
téka egyformán megérdemel. A bemutató 
huszonnyolcadikán lesz, azonban a siker 
mindig akkora marad, mint az első elő-
adás hálás közönségénél. 

C A R M E N MOZGÓ VIL ERZSÉBET-

Nov. 24-27 . 
Hackó ur utazása 

Nov. 28 -30 . 
As el temetet t aranybánya 

Dec. l-töl 
A ssent bálvány táncosa 

F Ő V Á R O S I N A G Y M O Z G Û 
• Rákéozi-ut 70. 

November 28«tól 

Szemben a halállal 
Szenzációs ka landortör ténet 

Főszerepben Henr ie t te Baunard 

Jll^•'••••' | H VIIERZSÉBET-KÖRUT 26 
[TELEFON: Jiztef 129-47 

Nov. 24 -27 . A fejnélkdl l lovas 
Harry Píel-film. 

Nov. 28—30 Óriási f l lmszenzáció 
Előadások kezdete hétköznapokon: 5, 7 és 9 Arakor 

vasárnap: 3, V«5, 6, V«8 és g órakor 

V ODEON 
WIUROVeMBlUBOrUTCASJU 

« PROJECTOGBAPH MOZIJA 

Nov. 24 -27 . 
A FEJNÉLKÜLI LOVAS 

Főszerepben Harry Piel 
Nov. 28—30. A Szahara rózsája 

Nov. 28 tói 

Hewysrh rejtelmei 
Főszerepben P e a r l W h i t e 

A kinal negyadben Nincs 
menekifás :: A k í s é r l e t e k háza 

K Q J Q i r a J t R . j y Z Z O W C P A í D 
IX.. K • N I l / l U T C A l i . 

Nov. 28 —29. Gyimesi vadvirág 
Nov. 30. Dec 1. IZABEAU 
Dec. 2 - 4 . J I M B Ü N E 

: S 
— — I R À N Y I - U T C A — 

Nov. 28 -30 . 
Egy szegény I f jú története 
Főszerepben P. M E N I C H E L L I 

Déc. 1—4. 
VESZÉLYBEN A POKOL 

Főszerepben Petrovich Szvetiszlav 
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Sscinie KÚT, őogy vége van 
Három héten keresztül végigszenvedtük 

Ginette szenvedéseit, sírtunk, ha ő sirt, ag-
gódtunk és kétségbeestünk és szinte kedvünk 
lett volna a rá várakozó veszedelmekre fi-
gyelmeztetni ; segíteni Bimbulának, hogy fel-
találja Ginettet. 

A .Páris gyermekei" cimü filmről van szó, 
aminek három első részét olyan szenzációs 
sikerrel mutatta be a Royal Apolló. Most, 
november 28-án, hétfőn fogja játszani a 
negyedik és egyben befejező részt, amit 
szinte izgalommal vár a mozilátogató publi-
kum. 

Az események most már gyors egymás-
utánban következnek. A jó útra tért Manin 
mindent elkövet, hogy 
gyermekeinek vissza-
adja a boldog nyu-
galmat, Lisette Fleury. 
aki a Himalája hajó 
pusztulásából szeren-
csésen megmenekült, 
szintén visszatér csa-
ládja kőrébe.Bertal apó 
újra összetalálkozik 
unokájával és Ginette 
és Bersange szivében 
mindjobban kinyilik a 
szerelem édes virága. 
Aztán később Manin 
meghal, Bimbula el-
veszi feleségül régi sze-
relmét, Lisette Fleury-t, 
a fiatalok szintén egy-
máséi lesznek és mind-
egvikük felett kiragyog 
a boldogság napja. 

Eddig a .Páris gyer-
mekei" meséje. A film-
nek vége és mintegy 
epilógusként írjuk még 
ide, hogy ez egyike a 
legszebb filmeknek, 
amit ebben a szezon-
ban bemutattak. Bi-
zonysága, hogy az első 
három részt is állandó-
an telt házak előtt ját-
szották a legnagyobb 
siker mellett és a pub-
likumnak az a része, Royal-Apolló 

amely nem jutott jegyhez a Royal Apollóban, 
most alig várja, hogy már máshol is játsszák. És 
ez valóban nem csodálni való, mert a film 
a szereplők játékánál fogva megérdemel min-
den érdeklődést. 

Az a nagy siker, ami a darabot kiséri 
élénk bizonyítéka annak, hogy a Gaumont 
a lehető legjobb márka és egyben bizonyítéka 
annak is, hogy a Royal Apolló igazgatósága 
a legnagyobb hozzáértéssel és áldozatokkal 
igyekszik publikumát kielégitenL A hétfőtől 
bemutatandó negyedik rész csak betetőzése 
lesz az eddigi nagy sikernek, mert egészen 
biztosan mindenki sajnálni fogja, hogy már 
vége van. 

Jelenet a .Páris g>ermekei" cimü filmből 
Gaumont film 
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„ - " • - V 

Divatrevü 
a Henaissanceban 

Párisban, Paquin, Poirct, az izlés, az 
elegánda hazájában, ahol a női találékony-
ság, a raffinerement olyan mértékben fej-
lődött ki, hogy minden áramlat, minden új-
donság, ami a női öltözködés terén meg-
hódítja a világot, onnan, Párisból, a Nagy 
Opera környékbeli hires divatszalonokból 
Indui ki. Ä női divat e fővárosában, a 
téli szezon alatt, majdnem minden héten 
rendeznek szinielőadásokkal, ötórai teákkal 
kapcsolatban divatrev/iket, amelyen a kü-
lönböző divatkreátorok és divatszalon-
tulajdonosok vonultatják fel tudományuk 
minden furcsa, szép büszkeségét. Ezeket 
a hires párisi divatrevüket akarja nálunk 
is meghonosítani a Nöiruhakészitők Orszá-
gos Szövetsége és az első »Divatrevü«-
jét december 4-ikén, vasárnap, délelőtt 11 
órakor rendezi a Renaissance Színházban. 
fl revün csak meghivott publikum jelenhet 
meg és a jegyek csak azon divatszalonok-
ban kaphatók, amelyek részt vesznek kreá-
cióikkal a Renaissance »Divatrevü«-jén. E 
cégek a következők: Berkovits, Beck Leo-
poldina, Dénes Jenő, Fischer Julia és 
Társa, Förstner Nővérek, Girardi József, 
Holzer Simon, Kocsis László, Krausz Fanny, 
Rothschild. H. utóda, Szidy, Urbach és 
Gerb, valamint mjég négy cég: Darvas 
Jenő, Elkán A., Gábor Sári, Katsinka 
Kornél. Tekintettel arra, hogy a színházban 
csak ezer férőhely van, meghivókat küldtek 
széjjel és arról közöljük a revü műsorát: 

A Nöiruhakészitők Országos Szövetsége 
1921 áecamber 4-ikén, vasárnap, 

I délelőtt 11 órakor 
BIVÄTREVÜT RENDEZ. 

B»mutatásra kerül 
REGGELTOL-ESTIO 

négy részben Bánóczt Dezső dr., a Renais-
sance Szinház tagjának szcenirozásában és 
rendezésében, a főszerepben Darvas Lilivel, 
a Magyar Szinház tagjával. 

1. kép: Otthon. Reggeli ruha. Pongyola. 
Sportruhák. II. kép: Délelőtt. Köpenyek. 
Kosztümök. Robe manteaux-k. III. kép: 
Jouron. Délutáni ruhák. Látogató-ruhák. 
Színpadi ruhák. IV. rész: Bárban. Nagy 
estélyi ruhák. Szőrmebundák. Fellépnek: 
Darvas Lili, Gál Franci, Jackó Cia, báró 
Kemény Melinda, Péterffy Anna, Somogyi 
Nusi, Szász IIa, Varga Sári, Wollák Ma-
riska, Békeffy László, Dénes Oszkár, 
Erdélyi Géza dr., Kindlow János, Kőváry 
Gyula, Rieger Alfréd, és a hires Jazz band. 

A divatrevün Darvas Lili játszik egy 
előkelő hölgyet és igy mutatják be, hogy 
a nagyvilág finom dámája milyen ruhákba 
burkolja testét egészen attól a pillanattói, 
hogy ágyából telkei, egészen addig, amig 
este ismét nyugovóra tér. Az első részben 
gyönyörködhetünk majd a finom, illatos 
hölgy reggeli toalettjeiben, a második rész-
ben elkísérjük délelőtti bevásárlásaira, a 
harmadik részben zsuron vagyunk, ahol kis 
színielőadás van és itt olvas fel Berkovits 
Andor egy érdekes divatértekezést; a né-
gy ecfik részben egy barban leszünk, ahol 
káprázatos nagy estélyi ruhákban táncolnak 
'a hölgyek a hires Jazz band muzsikája 
mellett. 

A rendezőség bőven gondoskodott a kö-
zönség szórakozásáról, amelyben nem kis 
részük lesz Békeffy Lászlónak és Kőváry 
Gyulának, akik egyes részek előtt a divat-
ról fognak konferálni. A harmadik részben, 
a zsuron, minden divatcég saját mankeiye 
fogja a különböző toaletteket bemutatni. 

Ä műsort olyan ügyesen, nivósan, ötlete-
sen és szórakoztatóan állitották össze, 
hogy minden szégyenkezés nélkül versenyez-
het a párisi divatrevükkel. 
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Cefagy 03 ember orra, 
d e máris itt van a tavasjl aivattudóattúa 

Még kékké fagyasztja a csípős novemberi 
hideg a korzózó nők száján a rouget, s a 
divat Rómája máris a tavasz leheletét küldi 
felénk — de csak modellkreációival. 

Kende Irén. a fiatal, tehetséges iparmü-
vésznő, aki divatszalontulajdonosaink közül 
legutoljára tért vissza Párisból, hozta magá-
val ezeket a kreációkat. 

Felkerestük őt Károly-körut 4. szám alatti 
szalonjában, ahol a farsang és a tavasz 
szinpompája találkozik. 

Szines túllök, arany-, ezüstcsipkék, renge-
teg virág, képezik az idei saison báli ruhái-
nak főanyagát, 

A táncruhák rövidek, tüllből készülnek s 
fődiszük mér nein a rojt, hanem a selyem-
ből, bársonyból, arany és szines tüllből ké-
szült virág. 

Karcsú mannequinek vonulnak fel a tavaszi 
kosztümökben. Érdekes szélsősége a divat-
nak, hogy tavaszra már az egészen rövid, 
szinte bekecsszerü kosztüm-kábátok fognak 
do-ninálni. A kábátokon ismét öv van, a két 
oldal pedig az övek felett erősen húzott. A 
tavaszi kosztümöknél a szőrmét a vágott 
gvapju-himzés pótolja, mely rendszerint a 
magas nyaknál van elhelyezve. Az utcai 
ruhák főanyaga a sima bársonv le=z, még 
pedig tób és barna színekben. Általában a 
párisi nagy szín már nem a fekete, hanem a 
barna. Kalapokat is hozott magával Kende 
Irén, részint estélyieket tiszta gyöngyből vflgy 
ivoár sarmőzből. dus paradicsom-lüzékkel. 
Ezek az estélyi kalapok tokszerüek, szorosan 
a fejhez simulok. Ilyenek lesznek a tavaszi 
kalapok is, egészen kicsinyek, nagyon gaz-
dag díszítéssel, Diszitőanyaguk a lódén és 
a szines tarka posztó lesz s a Parisban már 
most is előforduló szép szövésű lószőr. 

Ezeket mondotta el Kende Irén, aki telve 
ambícióval és nagy tehetséggel lát hozzá, 
hogy a látott nagyszerű divateszméket itthon 
is meghonosítsa. 

Akit a divat apróbb nüanszai is érdekel-
nek, forduljanak hozzá bizalommal és ő min-
denkit szívesen felvilágosit. 

A legújabb párisi kalapdivat 

A Belvárost kalapszalon 
(Vád-utca 69.) medeUle 

Mi ú j s á g P á r l s b a n ? 
Haldokl ik a s p a n y o l . . . 

— Szebb és pezsgőbb az élet, min^valaha, 
— sóhajtja madame Margit, a váci-utcai 
„Maison Margit" cégfőnöke, akit megintervju-
voltunk legfrissebb párisi élményeiről. • 

— Nagyon ravasz voltam, — mondta — 
és csak most mentem ki modellszeró kirán-
dulásra. Így legalább nem az őszi kísérlete-
ket, de már a végleges téli divat crémjét fö-
lözhettem le és hoztam magammal a pod-
gyászomban. Hát — csodálkozni fognak — 
a spanyol a divatban haldoklik! Vonalban, 
anyagban, frizurában, kalapban, ruhában 
egyaránt. Ag\onhordták, unalmas lett és Pá-
ris nem szeret unatkozni . . . Épp így kiszen-
vedett csendben a himzés is, — egyetlen 
Drecolle modellt hoztam, mely még hímezve 
van, de az aztán olyan szép, hogy minden 
divaton felül áll. Nem kell már a rojt sem, 
helyette a gyöngyhimzés meg a művirág ural-
kodik a délutáni 
és estélyi ruhá-
kon egyaránt. A 
szimpla szoknya 
az őskori leletek 
közé került, ma 
minden alj több 
rétegű és sokféle 
hosszúságú.Gyö-
nyörűek a kosz-
tümök. melyek-
ből itt Pesten még 
nem sokat látni, 
finom, előkelő 
vonalú kombi-
nációi a fran-
ciának és angol-
nak, a prém negy 
szerepet játszik 
rajtuk. Hozzá 
könnyű kis fehér 
crepe de chine 
chemisetteket és 
ragyogó szinü 
selyem j um pere-
ket hordanak. 

— És boldogan 
konstatálom, 
hogy a háború-
nak vége, a di-
vat mértföldes 
csizmában jár 
meg<nt és a tá-
volság a párisi 
meg a pesti 
mondaine nő 
eleganciája közt 
a minimumra redukálódott. Ami nemcsak a 
pári i divat érdeme, de a pesti nőké is, akik 
mindig első követői voltak a franciák chic-
jének és a francia nő elegánciájának. 

Titkos Ilona 
a Lichtenstein salon kreációjában 
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A legújabb párisi cipődivat 

Ssinésscnőlc és k o j r a e í í b a 
írja : Dr. JUT ASSY JÓZSEF 

Most áttérek a természetes mitesszernek 
nevezett bőrbajra, meig pattanásokkal ve-
gyesen szokta az arcbőrt csufitani. 

Rzt már fentebb mondottam, hogy ez 
a baj csak beteg bőrön képződik, olyan 
bőrön, melynek életműködését valami belső 
rendetlenség zavarba. Ilyen a vérszegény-i 
ség és az ezzel járó női bántalmak; ilyen 
a rossz emésztés s a vele járó renyhe bél-
mükcűés; ilyen a tejlődö kor rendetlen 
vérkeringése, mely a sexualitás határán 
mutatkozik. 

Nagyjában azt lehet mondani, liogy a 
bőratka (mitesszer) és a pattanás (vim-
merli j a serdülő kor hibája s ha elhatalma-
sodik, egész életre szinte helyrehozhatatla-
nul elrontja az arcbőrt. 

Sok telnött egyén, sok asszony panasz-
kodott nekem már a szüleire, hogy an-
nakidején nem gyógyíttatták őket, sőt 
megszidták, ha egy pattanást vagy l>őr-
atk^t ki mertek nyomni. 

Pedig a szakembernek az a legelső 
dolga, hogy az oda nem való angagokat 
a bőrből eltávolítsa; különösen áll ez a 
pattanásokra, melyekben genny van s me-
lyet a vér és szövetnedvek egy helyről 
a másikra hordanak és a pattanások szapo-
rodását okozzák. 

^mmsmmm 
• * BUDAPEST* 

Ki iszik itt a jövő héten? 
Akik kitalálják, azok között egy üveg „Ditt-
üott" likőrt sorsolunk ki. A múlt heti nyertes : 

STRASSER NELLYKE (Arpád-.r. 7.) 

Női regatta félcipő antilopból. Művésznők elő-
szeretettel viselik. Kálmán Testvérek cipőszalon-

jának (Fővám-tér 5.) modellja 

Sokszor bosszankodom a doktor bácsik an-
tik felfogásán, mikor a leányok panaszát 
egy kézlegyintéssel intézik el, hogy majd 
meggyógyul, ha férjhez megy a kisasz-
szony. Ha ez ugg volna, pattanásos arcú 
asszonyokat nem is látnánk, pedig mi, koz-
metikusok, nem sokkal kevesebb asszonyt 
kezelünk pattanásai és mitesszerei miatt, 
mint leányt. 

Ä vezetésem alatt álló Kozmetikai Gyógy-
intézet fel van szerelve minden modern 
eszközzel és minden ügyes szerszámmal, 
melyek a mitesszeres és pattanásos arcok 
gyors és sikeres kezelésében szerepet visz-
nek. 

(Folytatjuk) 

KIBÉKÜLÉS. Még a 
szinház nevét sem áruljuk 
el, ahol ez a kis história 
történt. S hogy miért va-
gyunk olyan tuldiszkrétek, 
azt a történet végén ki-

találják. A színhely, szóval, egyik pesti 
szinház, a szereplők két művésznő, akik 
közel három évig voltak haragban. A 
kollegák addig kapacitálták őket, mig 
most szerdán este kibékültek. Az egyik 
hölgy átölelte a másikat é s kijelentette, 
hogy nagyszerűen néz ki, ugyanolyan, 
mint három évvel azelőtt, amikor még 
jóban voltak. 

— Oh kedvesem, — mondta a másik 
fél — te sem változtál semmit. Még a 
kalapod is ugyanaz, ami három évvel 
azelőtt volt. 

A hölgyek a kibékülés óta újra ha-
ragban vannak. 
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Nem hit-tem & szíj - relniedben, a - karhinyszorraond-t&d, Tu-dom en,hogysz&-rel-me-det 

Sas JWácí legújabb nótája: 
„Hogyßa szeretnélek . . . " 

Lassan. _ 

^ZONGORA. 

sze-ret-né - lek 

C) Ä BALOG ARTHUR ÉS SCHREI-
BER JOZSÊF szerkesztésében megjelenő 
»Műszaki Könyvtár* XXXl-ik kötete gya-
nánt most jelent meg Péter József A vas-
Iis acélöntő cimü értékes müve. Ara 80 
korona. Kapható a Színházi Életnél. 

(") NAPTARAK. Közeledünk 1921 vé-
géhez s az uj esztendő már üzen: meg-
jelentek az 1922. évre szóló naptárak. A 
>Népszava kiadásában a következő nap-
tárak jelentek meg: Népszava-naptár 1922. 

PARFOMÖK 
is kozmetikai különlegességek 

KOSZTELITZ KÁLMÁN. V, Dorottua-u. 12. 

évre. Ara 50 korona. Vas- és Fémmunká-
sok Zsebnaptára 1922. évre. Ara 30 korona. 
Bányamunkások Zsebnaptára 1922. évie. 
Ara 30 korona. Famunkások Zsebnaptáia 
1922. évre. Ara 30 korona. Bőripari mun-
kások Zsebnaptára 1922. évre. Ara 30 ko-
rona. Szabómunkások Zsebnaptára 1922. 
évre. Ara 30 korona. Magiántisztviselők 
Zsebnaptára 1922. évre. Ara 30 korona. 

U! tanfolyamok kezdődnek a 

^ Firenze ^ 
mOO elylskolúban 

iv., Korenafieremg-utea a. r«2e/M sa-iö 

D'Orsay, Rot [er-Oalleí 
Coty Honbipant, 
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Hz öregasszony elhárító mozdulatot tett, 
mely körülbelül ezt fejezte ki: Szép kis-
asszonyka, az én uram nem kinzókamarábá 
küldi a magához hasonló bájos gyerme-
keket. Hz én uram boldog lesz, ha a maga 
fehér kezecskéjét megcsókolhatja. 

H művésznő egyedül maradt a szobács-
kában, de nem tudott nyugodtan ülni 
sokáig: felkelt, óvatosan körülnézett, aztán 
kíváncsian felnyitotta a szomszéd szobai 
a j t a j á t Mindezideig sokkal inkább el volt 
kábulva attól, ami történt vele, semhogyi 
romantikus környezetét végigkutatta volna. 
Most majdnem felkiáltott meglepetésében: 
az ajtó óriási terembe nyilt, melyben pán-
célos és sisakos alakok állottak s a homály-
ban ugy tünt fel neki, mintha a 'XVI, 
század vitézei sorakoztak volna előtte ka-
tonás glédában. Valami kellemes hidegség 
futott át a hátán: egy régi, összeomlott 
világban találta magát, feléledt halottak 
közt, akik valamennyien őt nézték. Félt, 
(szinte a foga is összevacogott a rémületből, 
tic a félelem lángra gyújtotta a fantáziáját. 
Egy ódon regény hősnőjének képzelte 
magát, akit a sirok és a romok véghetetlen 
sokasága választ el a mostani világtól. 

Álmodozásából megint a zengő, mély 
hang ébresztette föl, melynek csengését még 
mindig ott őrizte a fülében. 

— Megengedi? Nem zavartam volna meg 
magányosságában, de azt hiszem szivesen 
fogadja, ha egy kissé szétlebbentem a 
titkok fátylait, melyek tegnap óta körül-
veszik. Beleegyezik, hogy magával együtt 
Igyam meg a teámat? 

Sárika komolyan bólintott, — látogatója 
Is azt a hatást tette reá, mint a páncélos 
vitézek odabenn, — a vár ura pedig meg-
húzta a csöngetyü szallagját. Pár perc 
múlva nehéz ezüstcsészékben állott előttük 
la tea s a napoleoni idők tanuja diszkrét 
bókokkal vonult vissza a vár folyosójára, 
melynek szögletében egy rubintvörös lámpa 
égett. 

IC* 
— Képzelje magát a vár úrnőjének és 

öntsön nekem a teából, — mondta a férfi 
és mosolyogva helyet foglalt az asztal mel-
lett. — Rz őseim nem ilyen szines vizet 
ittak esténként, hanem égetett bort, mely-i 
nek minden cseppje vérré vált az ereikbent 
De mi, huszadik századbeliek, talán rosszul 
lennénk a mértéktelen alkoholtól. 

Sárika nem vette tudomásul az iróniát, 
hnaem engedelmesen kiszolgálta az isme-
retlen férfit; aztán magának is töltött a 
teából s várakozva nézett az idegenre, aki 
egyszerre elragadta és félelmet keltett 
benne. 

— Joga van hozzá, hogy mindent meg-
tudjon, — mondta a vár ura, miután egy kis 

. . Eszerint uraságod mígis őrült — mondta 
c-endesen" 

Qáspár rajza 

fejbólintással átvette vendégétől a teás csé-
szét. — Remélhetőleg nem tart gonosztevő-
nek, aki a pénzére vagy az ékszereire vágya-
kozik s ha különcnek is néz, (amire van 
némi oka) talán mégse hiszi, hogy szabadon 
járó őrült vagyok. Igy tehát csak egyetlen 
feltevése marad: hogy én is, mint annyi 
ezren, beleszerettem magába, de mivel 
kissé bolondabb és elszántabb vágyók, mint 
a többi udvarlója, hát középkori erőszakos-
sággal elraboltam. Vallja meg őszintén, 
hogy erre gondolt! 

Figyelmesen nézett a művésznőre, de 
annak az arca egyáltalában semmit sem árult 
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el : a leáng némán és nyugodtan ült 
a helyén, mintha spanyolul vagy arabusul 
beszéltek volna hozzá. 

Ä férfi várt egy darabig, de mivel nem 
kapott választ, zavartalanul folytatta: 

— Ha azt hitte, hogy szerelemből ra-
boltam el, hát tévedt: bármilyen udvariat-
lanul hangzik, de én nem vagyok tnagáöa 
szerelmes. Nem vagyok és hazudnám, ha 
laz ellenkezőjét állítanám. 

Sárika gyöngén megmozdult: csak a jó 
Isten, aki a lelkekbe lát, tudta volna még-
mondani, hogy az a mozdulat mit jelentett. 
Talán idegességet, talán egy kis csalódást 
is, ez azonban nem érzett meg a hangján, 
mikor végre elszánta magát, hogy meg-
szólaljon. 

— Eszerint uraságod mégis őrült i — 
mondta csendesen és teáskannával játszva, 
a különös férfi szeme közé tekintett. 

— A látszat csakugyan ezt mutatja, de 

. . . . a szer: pre két jelölt volt* 
Gáspár rajza 

biztosítom róla, hogy nem vagyok őrült. 
Nem szerelemből hoztam ide, legalább is 
nem a maga iránt érzett szerelemből. És 
mégis a szerelem vett rá, hogy ilyen furcsa 
kalandra elszánjam magamat, sőt ha kor-
rektebbül akarnám magamat kifejezni, azt 
is mondhatnám, hogy lovagiasságból rabol-
tam el. 

A művésznő most már csakugyan meg-
ijedt: ez a beszéd jogossá tette a gyanút, 
hogy elmeháborodottal van dolga. Egy ke-
véssé visszahúzta a székét, ami a vár urát 
láthatólag jókedvre derítette. 

— Kedves barátnőm, ne rémüljön meg, 
hanem hallgasson végig türelemmel: ismét-
lem, hogy gentleman-kötelességből kénysze-
ritettem erre az akaratlan kirándulásra. 
De hogy ezt megértse, annál a délelőttnél 
kell kezdenem, mikor magácskára a Pisze 
szatócsné cimü operett címszerepét kiosz-
tották. Ha nem csalódom, igy hivják azt a 
remekmüvet, mellyel három hét múlva a 
Pesti Szinház őszi szezonját megnyitják. 

Sárika leplezetlen bámulattal tekintett 
a férfi arcába. 

— Középkori várúr létére a szinházak 
müsor-'terveiről is informálva vari? Csak 
nem akarja elhitetni velem, hogy Mar-
conaságod è silány műfajhoz leereszkedik? 

— "Ha kegyes lesz végighallgatni, röglön 
megérti, mennyiben érdekel az operettszín-
ház és a Pisze szatócsné. Mint bizonyosan 
emlékszik, heteken át ádáz Küzdelem folyt 
azért a dicsőségért, ki játssza a piszeorru 
kis párisi füszeresnét, akibe a manzardszoba 
lakója, az éhező költő, belebolondult. A 
szerepre két jelölt volt: magácska, akit 
a tintanyalók már nem is félistennonek, 
hanem háromnegyed istennőnek neveznek és 
egy szőke, tehetséges gyermek, aki minden 
rátermettsége dacára a háttérbe szorul, mert 
a népszerű művésznő minden jó szerepet 
elkaparit előle. 

— Ember, csak nem Bán Nusiról beszél? 
— kiáltott fel Sárika meglepődve. 

— Örülök, hogy rögtön eltalálta, kiről 
van szó. Bán kisasszony, mint ön bizonyosan 
elismeri, bájos és tehetséges gyermek, aki 
azonban nem bonthatja ki a szárnyait, mert 
ön, szép művésznő, nem engedi meg, hogy 
egy más tehetség az ön babéraiban osz-
tozzék. Az igazgató, a silány kufár, aki 
ismeri csiszolatlan gyémántja értékét, most 
végre Bán kisasszonynak akarta juttatni a 
Piszeorru szatócsnét, de ön, amikor ezt 
megtudta, rögtön szerződésfelbontással fe-
nyegetőzött, ha a manzardszoba költőjének 
szerelmesét nem ön fogja eljátszani a 
Pesti Szinház-ban. Igy volt? 

— Szórói-szóra. 
— Aznap, mikor ön a szerepet megkapta, 

sirógörcsökben fetrengve találtam a szegény 
kis leányt, az asztalon hat darab veronál-
por feküdt előtte, s én csak karhátalommal 
tudtam megakadályozni, hogy a halálos 
mérget be ne vegye. A művészi hiúság, 
mint ön jól tudja, mindenre képes. A poro-
kat kidobtam az ablakon, de Bán kisasszony, 
akit nem tudtam megvigasztalni, sirva fo-
gadkozott, hogy távozásom után mégis véget 
fog vetni az életének. Mit tett volna ön az 
én helyemben? 

— Hoztam volna neki egy jó adag dankálit. 
-T- Én erre megfogtam a zokogó kis 

nő kezét s igy szóltam hozzá: Drága kis 
barátnőm, ezennel a becsületszavamat adom, 
hogy maga fogja eljátszani a Piszeorru 
szatócsné-t. Még nem tudom, mit fogok 
cselekedni, de afelől biztos lehet, hogy egy 
gentleman minden körülmények közt meg-
tart ja a becsületszavát. (Folytatjuk.) 
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Kecskerlmek 
Ha napjainkig fenmaradt az ókor köi-

tőiskoláinak hire, egészen biztos, hogy a 
késő évezredek is tanulni fogják iskolás-
könyvekben Karinthy Frigyes kecskeköltő-
iskolájának nagyszerűséget és népszerűsé-
gét. Ä hatalmas, szinte hihetetlen ará-
nyokban bővülő iskola e hétéin a következő 
jelölteknek adta a »kecskeköltő« címet az 
alábbi versek alapján: 

Äz alanti kecskerimek beküldője nemcsak 
a rímekben, hanem a téma választásában 
is kitűnő költői tehetségének adta tanú-
bizonyságát, egy versben két nagyszerűi 
rimet is párosított: 

A spekuláns múmia: 
Börzézni kezdett a fáráó pára, 
Ráfeküdt a szegény pára O-fára. 
Ä baisset megunva a mumiia néne. 
Kiáltott egyet: nú?i mi a '? kéne? 

Gottlieb Ä. rimei közül ez sikerült: 
Az orvos igy nyilatkozik a költőről, kinek 

baja a lép széfekre húzódott: 
Szeretném megmenteni, mert jő és szép 

lélek, 
De mentésemben gátolnak a lépszélek. 

Különös dicséretet érdentel fenti költő-
nek anatómiai tudománya is. 

Zrajrúk Koltán már a nevét is kecske-
rimekben Írja le, mert bizonyára Krajnik 
Zoltánnak hivják. Költeménye nagy gondos-
ságra vall a témlakeresés terén. íme: 

Egy kis háztartási alkalmazott bénakezű 
gazáájáról: 

Olyan éhes vagyok, hogy a gyomrom 
Mint dorombolo macska, korog. 
Enni sohasem kapok, ha pedig kérek, 
fl gazdám, az a kacska, morog. 

Spitzer Teryre, aki dicsőségesen szokta ki-
venni részét a Színházi Élet pályázataiból, 
most is ügyes versikét irt, de, sajnos — 
kecskerimek nélkül. Teryke nem tudja, mi 
a kecskerim s ezért nem is kapja meg a 
kecskeköltő nevet. Berger Olga (Kaposvár) 
versét viszont nem tudtuk elolvasni, kérjük 
küldje be újra, lehetőleg tintával irva. 

Bolyos Tamás mérnök (Ilka-utca 9.) oly 
pompás rímeket küldött, hogy Karinthy 
Frigyes neki kivételképpen — és a többiek 
buzdítására — a mesterköltő cim mellett a 
magántanári kitüntetést is adományozza. 
Tizenöt darab beküldött verse közül itt 
közöljük a legsikerültebbeket: 

Hitdlezöm barátságos arccal bemutatja 
számláit: 

Nem ok nélkül rontok Kendre; 
Itt vannak a kontók rendre. 

fleisciiinann Naey oá,a",ék 
__ I _ női és férfi angol 

W __ ^ és francia szőve-
A* oraxög leg- f T * T W / f ^ 

olcsóbb aru&dxa %*M.M l i l ^ i l W 

B u d a p e s t IV. k e r . . Károly-körút 24. sxám 

tekben, valamint 
divatselymekben 

Klotild-palota 
Váci-u. sarok női m u p o K m K i t r c ó - i i . 5 . 

sport- és autó- B v 

mabb kivitelben URACHFELD 

/ZÖLLŐSI és KLEIN 
IU., Hajó-uica 10. (SUtO-u. sarok) 

m e l y e m é a amUvei különleges-
ségek óruOáza 

R OYAL REDOUTE 
ERZSÉBET-KÖRUT 33. 

Minden este 8 órától záróráig szenzációs műsor. 
Parkettánc i s a legújabb táncok bemutatása. 
Cigányzene, |azz-Band. Kitílnó konyha és italok. 

N Ő I c a s i u m e o k . utcai és estélyi toilettek c o a i u m e o x , kabâtok leçiYabb a n g o l 
és irancia divat szerint; fűz6-ás melltartó különleges-
ségek uj találmányú, erőséget eltüntető, szabással jutá-
nyosán készülnek SZLOVÁKNÉ-nál, VIII., Mátyás-tér 4 

V. emelet 1. Lift 

R a t f t f é f c h i n é t e i y m e k 
dus választékban és legszebb mintákban 
legolcsóbban LEFKOVICS M Ó R 

selyemáruhásában. 
Belváros, IV., Hajó-utca 12—14. 

A legújabb fűzódivat a fi^CS! FŰZŐ SOlOntiOn 
m e l l t a r t ó ú j d o n s á g o k 

rv. , VACi-UTCA 44. (az Angol kisasszonyokkal szemben) 

BECK-SZALON 
V. , DOROTTYA-UTCA 3 . SZ.,11. EH. 

M " Bemutatja legújabb 
eredeti párisi modelljeit 
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Fődolog a tiszta kéz! 
Lóth, mielőtt áldozatul kappant szentel, 
Mosa'kodék s magára egy szappant kent el. 

Egy képkeretező nem is öüettelen rek-
lámja: 

Akiben van képszeretet, 
Az nálam vesz szép keretet, 

Dialóg köztem és gróf között a hadi-
sörről: 

»Mit talált a sörbe' Gróf?« 
»Bizony, ez egy görbe sróf!« 

Egy földrajzi tankönyvből idézem: 
Magyarország minden tája Pesttel, 
OSsze van már kötve pályatesttel. 
A napokban lent jártam az alvilágban es: 

A Styx partján igy szólott a nyakas Káron. 
»Nem kell bankó, legyen frank vagy 

márka bár, 
A viteldíj egy tyúk, vagy egy kakas nyáron 
S télen sonkáért visz át e bárka már.« 

Morézus kritika a kecskerimekről:. 
Nőies, sőt gyermekes e rimek hangja, 
Nem illő e játékhoz a himek rangja. 

Bálint Endre rimei közül ez vált be: 
'Egy vitörláshajó kapitánya elmeséli leg-

utóbbi veszélyes tengeri utjának történetéi-
Gondoltam: itt a kellő szél, 
SajnaI Láttam csak szellő kél. 

Régi olvasójuk (Oradea Mare) aláirásu 
pályázót a következő, nem egészen sikerült 
rímért, »kecskeköltö jelölt«-nek nevezi ki 
Karinthy : * 

A masszőr szerelmes egy Léni kereszt-
nevii hölgybe viszont pályázni is akar a 
kecskerim - páiyáza tra : 

Jó költőnek kén' itt lenni... 
Hej, de jobb a Lénit kenni. 

Hajdú György kecskeköltő lett, még pedig 
kitüntetéssel, az alábbi két versért: 

Hadvezér Karthágó kapuja előtt: 
rt katonákhoz pedig igy « szólt a vandál: 
»Az elébb még lábatokon volt a szandál.« 
Majd a varra nézett: »Jaj a ti Karthágó-

toknak, 
Hol az a gyáva kutya, aki tart hágót okna" 
Ahhoz, hogy elhódítsuk Didó zsinórát. 
S míg ez nem lesz enyém, a zsidó Dinórát 
Ki nem adom, ámbár tudom, hogy szent 

a lánc, 
Mely disziti nyakát, készüljön lent a sánc 
S rohamra fel, ez árok a vészárok cége, 
Rohamra fel, ez éj a cézárok vége!« 

Bordal: 
Felséges a tokaji borok tüze, 
Elmúlik tőle a torok bűze. 
Valósággal éltető kincs e nedv, 
Ha iszod, nyomában nincs-e kedv? 
Nem hiszed-e azt, hogy fáibul a kő, 
Igyál tehát, mert ettől kábul a fő. 

L Á S Z L Ó É S F E K E T E 
NŐI ÉS FÉRFI DIVUTKESrMÉK ÉS S1LYMSK ÁRUHÁZA 
BUDAPEST, IV. KER.f KOR0NAHERCES-UTCA 14-16. 
(Ä F Ö P O S T Á V a i S Z E M 0 E N . ) ? E L S F O N S S A ï 4 " S S 5 - S 7 . 

l y S i B l ä W Ä f * $ í f Vigyek arcáról, karjáról végleg kiirtja felelősséggel Poliák 
ÏÏËMMtëâtûimm,mi S»r®S*a,Ándrás8y-ut 38 I. „Mlraeia" hajeltávolitószer széi-

küldése utasítással. Szépségápolás. Szemölcsirtás. Hám-
insztókurák. Hajfestékek. Fagykezelések. Kérjen prospectus). 
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Ssigoman színházi kritika a Hungáriáról 
Mikor a kapun bemegyünk, nagg és 

•legáns foyerbe érünk. Ä közönséget nem 
hagyhatja hidegen ennek az előcsarnok-
nak a szépsége és melegsége. A csillárok 
fénye visszatükröződik a sok márványról. 
Pár lépcsőn felmegyünk és ott találjuk 
a pénztárt. Aztán feljebb, az első emeleten, 
van a ruhatár. Itt már úszni kell az ember-
árral, ami tovasodorná az embert, ha a 
ruhatáros nem segítene lefejteni rólunk a 
felső kabátot. Igazán nagyon barátságo-
san fogadják itt az embert. Pár lépéssel 
arrább van egy kis uri és női divatkeres-
kedés, ahol az udvariasság özönével kí-
nálgatják az árut. 

A barátságos invitálás hőfoka lépésről-
lépésre emelkedik. Egy ember bevezet a 
nagyon szép, puhaszőnyeges terembe, ahol 
pálmák hűsítőén hajolnak le és a párás 
levagő kellemesen elbágyaszt. 

Itt fiatal hölgyek ülnek kis asztalkák 
előtt, amott fehérköpenyes urak sugároz-
nak felénk biztató tekintetet: tessék a 
manikür, pedikür, a borbély, a fodrász... 
Szinte beleugrik az ember egy kozmetikus 
kitárt karjába, aki mindenkit megszépít. 

Megint feljebb kell menni egy emelettel. 
Ott emberek szaladgálnak és különbözö 
számok zuhatagként folynak a szájukból. 
Aztán bevezetnek egy ilyen számozott fül-
ikébe. Ez a kabin alakú páholy a legkényel-
mesebben van berendezve. 

Minden szereplő személy a helyén van. 
Mikor kijövünk a kabin alakú páholyból, 
egy ember levezet egy kis csarnokfélébe, 
ahoi úgynevezett elöfürdőt veszünk. Minden-
kiről folyik a víz. Lubickolnak a jókedv-
ben. Itt egy másik ember egy nagyobb, 
medenceszerü csarnokba kísér, flkik ide 
járnak, azok mind jól ismerik már az 
egésznek a beosztását. Ezek itt a szabad-
.uszók, akiket már nem kisér senki. 

Innen át lehet menni egy sokkal kisebb 
szobába, ahoi talán a legmelegebb a fo-
gadtatás. A szereplők, akik itt vannak, 
nyájasságtikkai szinte megmasszírozzák az 
«mbert. Olyan jól érzi magát itt a közönség, 
hogy egyáltalán nem akar elmenni innen. 
Pedig van még egy sokkal kellemesebb 
hely ebben az épületben, ahol kipiheni 
az ember azokat a fáradalmakat, amiket itt 

végigélvezett. Ez a hely ugy hat az em-
berre, mint a hideg zuhany. Faltrissül 
tőle. 

Gyönyörűen van csinálva az egész. Ax 
építkezés valóságos csodaszámba megy. 
flmlt .itt áldoznak a tisztaságra, az kevés 
helyen van. A hygienika legmodernebb esz-
közeivei van felszerelve az egész. Ä mér-
nökök és építészek egyszef sem kerültek 
az építészeti felszín alá. Ott lebegnek a 
legtetején. Igazi művészek. 

Mindez az újonnan átalakított Hungária-
fürdőben van. Ä fenti sétában, amikor 
végigmentünk az épületen, sok mindent 
elfelejtettünk megnézni, amiről pedig nem 
szabadna elfelejtkezni. Itt van elsősorban 
a pompás buffet, a legnagyszerűbb ételek-
kel és italokkal. Olyan, mint egy kis 
cukrászda ez a buffet. 

Az egész határozottan világvárosi nivóju. 
Ilyen kényelme fürdőlátogatóknak sehol 
sincs, mint a Hungáriában. Ä langyos, 
meleg és forró vizek, a száraz gőz, a zu-
hanyok, az ülő- és kádfürdők, minden, ami 
Itt van, tökéletes a maga nemében. 

Es még ez sem minden. Ä közönség ké-
nyelmére gyorstalpaló-műhely van, kaiapos-
mester és szabó. Egyszóval, a Hungária-
fürdőben nemcsak fürödni lehet, hanem tető-
től-talpig fel is öltözni. Ä fürdő technikai 
felszerelése egyenesen bámulatos. Mást nem 
ís említünk, csak azt, hogy a medencékben 
a víz óránkint teljesen kicserélődik, szem-
ben a régi Hungáriával, amikor csak na-
ponta egyszer volt tiszta, friss viz. 

Ezzei nagyjában beszámoltunk arról, hogy 
mit nyújt az nj Hungária-fürdő. Azért 
mondjuk nagyjában, mert oldalakon át le-
hetne írni róla, amíg teljesen kimerítettünk 
mindent. Biztosra vesszük, hogy az uj fürdő-
nek nagyon nagy publikum-sikere lesz. A 
Hungária állandóan telt házat jelent, ugy 
délelőtt, mikor a férfiak, mint délután, 
amikor a hölgyek látogatják. 

KUSKA ANDRÁS 
szabó, fanndll 1885 óta 
Készít internacionális értékű uri ruhát 

Bueëapast, V . , E r n i b e M ö r 5. sxén» 
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GYENGÉDSÉG 
Színmű három felvonásban 

Irta : BATAILLE HENRY. Fordította : GÓTH SÂNDOR 
Bemutatta • Renaissance Szinház a következő szereposztásban : 

Marguérite . . 
Brunetti Jeanne 
Miss . . . . 
Mabelle . . . 
Tigraine kisasszony . 

G. Kertész Ella 
K. Gömöry Vilma 
Kürúy Teréz 
K.Bónitz Blanka 
Gárdos Kornélia 

A nevelőnő . . . . . . Radoné 
Colét e . . . . . . . Lázár Gida 
Barnac Gó:h Sándor 
Sergyll Zátony Kálmán 

Barnac: Dehogy... dehogy... csak csi-
cseregj... szeretem hallgatni, mint csiri-
pelsz... amint összehordasz tücsköt-bogarat. 

Margot: Oh, én? csicsergek? kedves, hogy 
ezt mondod rólam. Mono, emlékszel, azt 
is ugy szeretted hallgatni, szivecském, em-
lékszel árra, mikor először dúdoltam el 
neked azt a kis buta dalt... amitől any-
nyira el voltál ragadtatva... mennyiszer el-
énekeltetted azóta velem I 

Barnac: Igen... annak már öt éve.. 
Margot (énekel): 

Eg veled, szépséges szerelmem, 
Ég veled, te hütelen leányi 
Most kell-e menned, mikor égő ajkam 
Szomjazó vággyal édes csókra vár? 

Barnac: Igen, a kocsi száguldott ve-
lünk, aztán fel a lépcsőn... a te édes kis 
hangod, csicseregj szivem, csicseregj... 

Margot: Nem.', most már egy szót se 
szólok... Csak a hamutartót veszem és nem 
háborgatlak többet... most rajtatok a sor... 
Rajta, Tigraine kisasszony... csend... Pszti 
(Szünet.) Nem vagyok nehéz?... nem nyom-
lak nagyon?... egy pillanatra még... ké-
sőbb zavarna, amint a gyufával karmolá-
szok... naí. . . már elnémulok.., elnémulok,.. 
Huj, micsoda gyönyörűség I... mit fogsz váj-
jon diktálni... micsoda élvezet hallani, amit 
az ember még nem ismer. 

Barnac: Hát... nem ott folytatom, ahol 
abbahagytam, a harmdik felvonásból dik-
tálok egy jelenetet, egy beszédet... a férfi 
beszédlét., ő nagyon szomorú ezen az estén, 
tudja, hogy az asszony megcsalja. Azaszi 
6zony meg azt hiszi, hogy amaz nem tudja... 
nagyon egyszerű dráma ez... emlékezhetel 
•és akkor a férfi ezt mondja a nőnek... 
ir ja kisasszony: »Ide heveredj, én édes 
szerelmem, mint rendesen... ma még hallani 
akarom a csengő hangodat, mer í holnap, 
hglnap már talán jön "a borzalom, a gyü-

Géniat Bánóczy Dezsé 
De Dalligny-Nemeur« gróf Pataky Ferenc 
Ddrry Carlo« . . . . . Varsa Gvula 
Legardier Várnay Jenő 
De Cabriac ő eminenciéja Réthey Lajoí 
Guérin Dezséri Gyula 
D'Ablincourt Julien . Pethes Sándor 
Jacques . . . . . . . Schwéder Margit 
Aubin . Radnai Sándor 
lölet, minden, ami a szerelmet elaljasltja... 
Mit tudhatja az ember, hogy mit hoz a 
holnap? De ma, ma még ünnepeljünk, ma 
még vasárnap van... használjuk a per-
cet, hadd cirógassam végig aranybarna ha-
jadat, a becsukott szemhéjaidat, hadd ciró-
gatom még épp olyan gyönyörűséggel, mint 
eddig, hadd hallgassam ma még ezüst ka-
cajodat, mely e lelkem mélyéig hatott; 
s 8mely mintha beszélne hozzám, mintha azt 
mondaná: »Itt vaauok, itt vagyok neked, 
én vagyok, a te lányod, aki soha, sohase 
fog neked bánatot okozni... én vagyok... 
íövök hozzád, halkan, csendesen, minden-
nap, mikor leszáll az alkony...« 

(Függöny.) 

MÁSODIK FELVONÁS 
(Ugyanaz a diszlet. Délután bét órakor-
Mikor a függöny felmegy Margot és Carlos 
egy nyitott könyv 'fölé hajolva egymás 

mellett ülnek az Íróasztalnál.) 
ELSŐ JELENET 

Carlos, Margot. 
Carlos (olvas): »Szüzi hó kebled«... 
Margot (szintén): »Hátrább az agarak-

kal«... 
Carlos (szintén): »Ingerlő nyakaddal«... 
Margot: »Äh I« 
Carlos: »flh!« 
Margot (együtt )i »Csafc csókra termett, 

csókra termett I«... 
Carlos (együtt): »Csak csókra termett, 

csókra termett I«... 
Margot (abbahagyja): Ezt is Sd lehetne 

húzni. 
Carlos: Pedig ezzel a kupiéval óriás! 

sikere volt Farlol Ludenak. 
Margot: Lehet, de a szüzi keble azóta... 

SELYEM » SZALAG FŐÜZLETi-IMOROMRCMíO 

SZÖVÉT ÍMOSQÁRÚ 

CSIPKE :K¥ATUJ00,Œ 

FIÓKÜZLETEK-- IV..CALVIN-TÍR. 

VI ÜÖÍKÓrZHÍT 32. ILPŐ-UTTA 32. 
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ha megint 6 játszaná a »zerepet, a javát 
le kellene amputálni. 

Carlos: De kivel lehetna helyettesíteni?, 
Úristen, mennyi gond ! 

Margot: Aztán ott van a kamarás-, meg a 
hopmester-jeleriete... Nagyon ragaszkodik 
hozzá? még emlékszem rá, majd elaludtam 
alatta... 

Carlos: Igazán? 
Margot: Kihúzhatom? 
Carlos: ö h ! ez a kis kéz csak huz, csak 

huz... 
Margot (nevetve): „.egyre csak huz... 

Lássa, ebből jó kupié-refrént csinálhatna: 
»Csak huz, csak huz, egyre csak huz!« 
(Dúdolva megismétlik.) 

Carlos: Az ember szívesen gyötörteti 
magát ezekkel a finom ujjacskákkal. (Meg-
csókolja a kezét.) 

Margot (élénken): Csengetnék... valamit 
hallottam... 

Carlos: En nem hallottam. 
Margot: Nekem ugy rémlett!... mert ez 

a Barnac fogadó napja. (Szünet.) 
Carlos: Szépen fogad, ide sürgönyzi az 

«mbert, hogy fontos húzásokról van szó, ide-
loholok, puff! Elutazott, Melun-be! Szeren-
csére itt lelem cserébe Páris legszebb asz-
szonyainak egyikét 

Margot: Hát akkor mit siránkozik? Bar-
nac csak este hatkor tudta meg, hogy el 
kell utaznia, aztán elfelejtett magának le-
ne ; opnJ. 

Carlos: ÉS maga nem tudja, melyik szin-
ház akarja felújítani... 

Margot: Juj, de csökönyös ember maga! 
Hányszor ismételjem még, hogy nem tudom, 
magától hallom az egészet először. (Az 
esztalra üt.) Hány éve, hogy a »Carabas 
marquisnéU játszották? 

Carlos: H é t Maga akkor még nem volt 
vele, mi? 

Margot: Nem... Annak csak öt éve... De 
emlékszem a premiérre, mintha csak tegnap 
lett volna. A bal proscénium páholyban ül-
tem. 

Carlos: Képzelem, hogy lecsepfilta az 
operettemet. 

Margot: Hát... a muzsika is megjárja.. . 
Carlos: Persze!... A szöveg sokkal jobb. 
Margot (végignyúlik az asztalon, lapozgat 

a könyvben.) Hát #em mondom, hogy a 
Barnac remekmüvei közül való, de vannak 
benne bűbájos dolgok, barátom. 

T E T R A « 
h y g l e n i k u » 

MOTttHÜYB 

a legkedveltebb, mert 
kitünó felszívóképességig 

k ö n n y e n m o s h a t ó , 
g y o r s a n s z á r a d , 

n a g y o n t a r t ó s ! 
(Óvakodjunk utánzatoktól.) 

K a p h .1t ó 
minden elflfcelft ff hörnern li- é* kelenpyeflzlethen 

S 
Az összes fiu divatcikkek a régi 
olcsó árban szerezhetők b e : 

és Ilim cégnél 
IV. , Kecskeméti-u. 9 . :: Te l . I . 2 -55 . 

Bär és S'alongarrlturák lapos és redőnyös Íróasztalok, 
kárpitozott áruk, totellek, székek, hálószobák gyári áron 
I f Tg (LS VIII.. Szer tkirMvi-utca 1 
r í . B « d C S n a V Rákóczi-ut sar« k 

Lipótvárosi Casinó 
SSSfltennei mesnyiltnb 
Külön saitó- és művész- Tutajd nos 
asztal Meleg szep«rék . Dánes Gy. fllaí'r 

P E R i m U R c?°toâs" E G É R I R T Ó S Z E R 
egyszeri használat után tökéletes eredmény. .Immuritas" 
r.-t. orvos-vegyészeti laboratórium. IV.. Párisi-utc 4 

S O M I SANDOU 
p á r i s i n ő i s z a b ó 
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Carlos: Persze, persze! 
Margot: Nem mondom. Idővel minden 

elavul kissé... 
Carlos: Hét év alatt? Nem gondolnám. 

Én például fiatal maradtam. Nem mindenki 
avul él... hét év, énnekem meg se kottyan! 

Margot (a komédiásné szinfalak mögötti 
bohém gesztusával): Hallja, ffa ezzel Bar-
nacon akart egyet ütni!?... Vegye tudomá-
sul, hogy Barnac nagyon fiatal! Tudja?I 
Fiatalabb, mint némelyik fiatal! 

Carlos: Ne mondja? 
Margot: Maga fölött se állt meg az idő, 

csak nem veszi észre, — a magunkfajta ezt 
ritkán veszi észre... Mikor megismertem 
magát, még bajuszt viselt fiacskám. 

Carlos: Hát aztán? 
Margot: Most meg leberetválja, mert 

togadok, hogy egy pár aluminiumszá-
lacska... 

Carlos: Maga bolond!... Aluminium az én 
koromban ! 

Margot: Ugyan hány éves?... 
Carlos: Amennyi Mozart volt, tiz éwei 

a halála előtt. 
Margot: Na lássa, pont ennyire taksál-

tam... Hát akkor bizony jő vén! 
Carlos: No né! hát mondja meg, ha tudja, 

hánu éves korában liait meg Mozart? 
Margot: Hogy tudom-e?... Ha l l j a? ! hát 

tíz évvel volt több, mint maga! Maga 
édesem, megérett niâr a Lexikonra is!... 
Aztán meg a iiatalság, én nem szenvedhe-
tem a fiatalokat! 

Carlos: Ugyan? Azelőtt se szenved-
hette? 

Margot: Azelőtt se... a pattanások kora... 
utálatos!... Aztán meg öregem... a fiatalok 
olyan ostobák... Nemi... higyje el.„ ez az 
igazi: a méflyen érző sziv, a súlyos agu-
velő!... 

Carlos: Maga ugy beszél erről, mint 
valami tárgyról... szinte latolgatja a kezé-
ben... Nagy az én rózsám agyveleje!... 

Margot (leszáll az asztalról): Carlos, 
ne szemtelenkedjék... 

Carlos (cigarettatárcát vesz elő): Jó... 
jő... Szabad egy cigarettát? 

Margot: Azt, amennyit akar... Még adefc 
is, ha kell... 

Caflos: Köszönöm... Én csak olyan ciga-
rettát szivok, amit külön a számomra sodor-
nak barnatestü asszonyok a Nilus part-
ján!... 
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Mdrg»t: No nézd, nem Is tudtam, hogy 
* NI lus itt folyik Párisban, a kültelken. 
Tetszik tűz? Azt hittem, csak munka közben 
cigarettázik, ha komponál. 

Carlos: Tévedés... Minden olyan tény-
kedésemnél, ami gyönyörűséggel jár, rá 
szoktam gyújtani. 

Margot: Ez kény elmos dolog lehet, — 
bi-zonyos alkalmakkor. 

Carlos (közeledik, célzatosan): Ha akarja, 
mindjárt ki is próbálhatja. 

Margot: o u i Kíméljen m*g kérem az 
efféle izetlenkedésektől. 

Carlos: Hát miért provokálja tó belőlem? 
Margot: Mert hülye vagyok 1 
Carlos (a zongora elé megy): Nem... 

ha valaki nem az, hát maga igázán nemi 
Margot: Mi? Mi? Alit akar ezzel mon-

dani, hogy én igazán nem? 
Carlos: No de semmit!... Jézuskám, de 

kötekedő kedvében van mai 
Margot (hozzámegy): Ha *z holmi bur-

kolt gyanúsítás akar lenni... hát ezt i r j i 
fel magának: Szeretem Barnacöt, méfly-. 
séges, kivételes szerelemmel... és aki az 
ellenkezőjét állitja, 'tőkkel ütött szamár... 
érti? Itt nincs kilátás, ennyire se, érti, 
ennyire se, na! (fl körmét megpattantja a 
fogán, visszamegy a% asztalhoz és kezébe 
veszi a partiturát. ) 

Carl: Ki kételkedik benne?... De viszont 
sajnálni, csak sajnálhatja az ember? (Hal-
kan zongorázni kezd.) 

Margot: Ha ez magának örömet okoz! 
Carlos: örömet?... Inkább bánatot. 
Margot: Nem valószinü, mert hiszen ciga-

rettázik... az előbb mondotta, hogy a gyö-
nyörűséggel járó ténykedései késztetik 8 
nikotinra. 

Carlos: A gyönyörűségé, vagy a kinló-
tíásé... mind a kettőnek lehet kéjes az 
Jze. Milyen kár, hogy maga nem énekli az 
én szerzeményeimet. (Vontatott, kiszámí-
tott léptekkel a zongorához megy és füst-
felhőkbe burkolózva hanyagul játszani kezd. ) 
Milyen szépen énekelné maga az én dalai-
mat, ha hangja volna. 

Margot: Egész csinos ez a k b izé... 
Carlos: Izé?... Rögtönzők... AU gondol, 

mit fest ez a muzsika? 
Margot: Tudom is én... Atkeléa viharos 

tengeren? 
Carlos: Nem... ez maga... A maga lénye.., 

Várjon... maradjon ilyen mozdulatlanul... 
nagyon szeretek rögtönözni, egy adott té-
mára... Ne moccanjon., ea.., me a maga 
szeme, mi?... 

Margot: Pont 821 
Carlos: Ez a szemének a simogat®, bár-

sonyos nézése, m a maga gömbölyű karja?... 
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ez a maga csöpp Ids keze... hallgassa csak... 
(Dúdol. ) 

»Oh kezecske, hozd nékem el, 
Ä sápadt est rózsás alkonyát...« 

Margot (nyugodtan a zongorára könyö-
kölve): Elég... Ezzel nem fog rám hatni, 
kicsikém!... Nem... Äz ilyesmivel menjen 
a kabaréba, vagy egy separébíi. 
De miattam akár egy órahosszat illegetheti 
magát ebben a pózban, — ez nálam nem 
hat, vegye tudomásul! 

Carlos: Csodálom, mert őszintén fejezem 
ki, ami bennem forr!... Hát ugy mondom el 
magának, ahogy tudom, a magam nyelvén 
és miután a zenével az ember mindent ki-
fejezhet, mindent föltehet... mindent... 

Margot: Carlos... hova lett a maga kis 
barátnője? 

Carlos (abbahagyja): Melyik? 
Margot: PL hajdani... mikor maga még a 

zeneakadémiára járt... A kis szöszi, a kis 
•kaíaposleány, akit maga cserbenhagyott mi-
helyt az első dalával egu kis népszerűségre 
tett szert... és aki mcílbelőtte magát? 

Carlos (beteszi a zongorát): Kellemetlen-
kedni akar itt nekem? 

Margot: Szegény kis leány... Fogadni 
mernék, hogy maga néha mé-g most is 

"látja őt maga előtt...nem csodálom*! Én be-
széltem vele párszor, mikor a kalapjaimat 
próbáltam Lucienél... olyan nullt, olyan 
megható teremtés... olyan szerény... ami-
kor azt mondta nekem : »Oh, tudom, hogy 
Carlos nem vehet el engem... és pénzt? 
sincs... nekem tsfohasem volt szerencsém.-
Képzelje, akkor megígértem, hogy hozol: 
neki egy szerencse-malacot, ametisztből... 
De mire megint felmentem Ludehez, már 
nem volt ott... akkor már egy golyót... 

Carlos (félbeszakítja, idegesen feláll, a 
zongora előtti pufihoz megy, leüi) 
Kérem !... 

Margot: Szegény kis öklömnyi asz-
szonyka... De aztán mégis láttam egy Íz-
ben... egy este, a Bois-ban... egy tavaszi 
estén... mikor maga érte ment a kórházba, 
ahol kezelték. És maga megvárta, amint 
beesteledett és akkor hozta ki első sétájára 
a kis lábadozót... nem akarta öt nappal 
mutogatni, bizonyára csupa emberi érzés-; 
bői... Nagyon 'különös látvány volt ott a 
homályban az a két ember, aki csak ment 
egymás mellett, de már nem volt mit 
mondania egymásnak. Kérem, tegyen nékem 
egy szívességet, ha çgyszer viszontlátja 
öt... adja át neki azt a csekélységet, amit 
megígértem neki és amit a maga muzsikája 
juttatott eszembe az elébb... Tudja, a kis 
szerancse-ünalacot. Kis kétgarasos semmi-
ség... de ugy-e, lesz olyan kedves és vál-
íaija ezt a megbízatást... ugy-e, lesz olyan 
kedves?... 
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Carlos: Ennyi bájjal rázni le a nyakáról 
egu alkalmatlant, egy tolakodót! 

Margot: Dehogy... Csak mindenki azt a 
nótát fújja, amit "tud... ntaga is kitűnően 
fújja a magáét... én meg a magaméval 
válaszoltam... Ah!... Hanem ezúttal azt 
hiszem igazán csengettek. (Gyorsan vissza-
tér a beszélgetésük tulajdonképpeni tár-
gyára.) Szerintem az első felvonásból még 
sokat lehet húzni, rengeteg sokat... Barnac 
hét órára visszaérkezik, jöjjön el estére... 
majd együtt nézik át az egészet, mert az 
én szakértelmem... 

Carlos: Hát igazán, jöjjek vissza? 
Margot (szelid mosollyal): Hogyne, 

hogyne, Carlos! Ez a pár kis csorba, ami 
a barátságunkon esett, nem számit és foglal^ 
kőzzünk komolyabb ügyekkel. 

MÁSODIK JELENET 
Voltak: Aubin, majd Jalligny. 

Aubin (jön, jelent): De Jalligny-Nemours 
gróf ur. 

Margot: Jöhet. (Aubin el.) 
Carlos: Hátha meghív, kilencre itt leszek. 

Most menekülök, mint mindig, mikor ez az 
antik bútorokkal kupeckedő diszmágnás kö-
zeledik... Meglehetős rossz viszonyban 

' vagyok vele a Dortza hercegnő estélye 
óta... Hát kilencre! Maga egy angyal, 
maga szép csöndesen, szelíden tudja lefújni 
az embert, de azt mégse tudja megakadá-
lyozni, hogy az ember bolonduljon utána! 
(Kézcsók.) 

Jalligny: Jónapot! Kedves barátnőm! 
Margot: Jónapot gróf... Ismerik egymást, 

azt hiszem? , 
Jalligny: Sohasem eléggé. 
Carlos: Engem várnak, szaladok. 
Jalligny: De csak nem miattam siet így 

el? 
Carlos: Kedvesem, nekem sehol sincs ma-

radásom. Én egyszer különben megirtam: 
«•Távozni annyi, mint kissé újraéledni !« 
(El.) 

HARMADIK JELENET 
Margot, Jalligny. 

Jalligny: És az ottmaradókat is föl-
éleszteni ! 

Margot: Rossznyelvű! 
Jalligny: Maga egyedül van? 
Margot: Nem mondhatnám. 
Jalligny: Azaz, hogy Barnac nincs itt-

hon? 
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Margot: flzaz, hogy éppen most loplezi 
le a nagy Ravellaud-t Mclunben. 

Jalligny: Hallatlan ! Tegnap rámtelefo-
nált, hogy pont félháromkor legyek itt egy 
Jacob-féle rococo-tükör dolgában, amely 
most a Talloire-ikastétlyban van. 

Margot: Egy megbetegedett kollegáját 
kellett hirtelen helyettesítenie... csak tegnap 
késő este tudta meg. 

Jalligny: Baj f... azaz, hogy nem baj i 
Miután magát itt találom. Régi barátok 
vagyunk, mi, kis Dellières? Bizony van 
idestova egy tucat esztendeje, hogy ismerjük 
egymást. 

Margot: Egész antiquitás vagyok! Még 
el talál adni a végén! 

Jalligny: Emlékszik még Évian-ra, Di-
vonne-ra, sőt Trouville-ra? 

Margot: De mennyire. 
Jalligny: Most egyszerre az ' emlékembe 

tóíult, hogy mi tulajdonképpen nyáron ke-
rültünk mindig össze. Fürdői ismeretség 
voltunk... Nagyon szerettem annakidején 
De Chavres Gastont és maguk ketten annyit 
utazgattak, hogy minduntalan találkoztunK; 
tudja-e, hogy Gaston nagyon sokat szen-
vedett, mikor szakitottaK? 

Margot: flzt hiszi, hogy ez érdekel 
engem? • 

Jalligny: Paff!... Hogy felpattan',5 mint 
valami tenniszlábdál... Pedig maga volt 
az egyetlen nő, akit Gaston szeretett! 

Margot: Ugyan Jalligny, mit idézi vissza 
ezeket a rég elmúlt dolgokat? Már nem is 
hiszem el magamról, hogy én voltam 
Valaha az a tengerparti vándormadár. 

Jalligny: Úristen, de szép volt maga akkor 
ott, Trouville-ban... Csupa ingerlő asszo-
nyiság, csupa igazi sikk, a sok álelegáncia 
között. 

Margot: Rz ilyen Mestertől, mint maga, 
ez a bók jól esik... Nagyon tetszik nekem 
a kabátjának ez a domború hajtókája. 

Jalligny: Ne is beszéljen róla, édesem. 
Innen holmi uj gazdagokhoz megyek láto-
gatóba, hát kikerestem a ruhatáramból a 
legorditóbb holmit... Például ez az ordító 
almazöld nyakkendő... de nekem élvezeti 
bolonddá tenni ezt a fajtát... Meghívják 
Jallignsj-t, hogy lássák, mi az igazi bon-ton 
...mi az igazi divat... Én aztán egy balkáni 
iparlovag elegánciájával szúrom ki a szemö-
ket.k. Ez nálam olyan sadizmusféle. 

Margot (nevetve): Juj, de mulatságos! 
Jalligny: Hogy magát milyen élvezet ne-

vetni hallani... Maga arra született, az 
egész teste' arra van formálva, hogy neves-

LEHRER 
SZŐRMEHAZ 

VÂCZI.UTCA 35. 

f l l egmodernebb 
mode l lek a leg-

f inomabb kivi te lben 

P a r f u m e r i e S z e n d e 
az előkeló vllig bevás&rlóhelye. IV, Kecskeméti-utca 8 

f ő f u t ó i t iesz és Unden iirisznüósaga 
V„ Kecsk' méü-uiea 5. szám, félemelet, az urivllág 
rend lke?és(4ie áll. Telefon: J. 1(H—34. 

P/tLftCE SZÁLLODA ÉTTERMEI 
Tulajdonos Hack István. iRákóczi-ut 43. sz.) 
Pege Károly és fia muzsikál 

RO CO C O-TÉLI K E RÍ 
újonnan átalakítva a József löhereeg-ízálló épflletfben 
m.rgnyilt. STtINER SIMI Jazz-bjnd zenekara. 

i â â i i s mm 
IV., VÁCI-UTCA 71. 

Posztó és bé lésáruk legolcsóbb bevásárlási 
forrása. — Kér jük kirakataink megtekintését . 

fl „Hfl!COtte"-aiin STULL LEÓ 
NAOYMEZÖ-UTCA 30. SZ. 

EHRLICH M Ú 
ÉNEKEL a zongoránál 
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sea... annyira, hogy az ember ezt mondja 
magában: »Ha ez az asszony egyszer az 
enyém lenne, hát könnyekkel a szemében 
szeretném ölelni!« 

Margot: Maga egész művészetté fejleszti 
a perverz életfelfogást, ez kétségtelen... 
Micsoda tükör dolgában kéri a segítségét 
Barnac? 

Jalligny: Egy Jacob-féle tükör... Talloir-
éknál tűnt a szemembe. Ugy odavetőleg 
beszéltem róla Bamac-mak, nem is tudom 
már miért... Ahá!... Igen!... mert ki akarja 
cserélni- a háló'^obája bútorzatát... a ször-
nyűséges pong .-^itijpang cimii hálószo-
báját. 

Margot: Ugyan! 
Jalltgny: De Talllor-éh : íott árat kér-

lek a dolgokért... Jól teszi, szivem, hogy 
lassanként kicserélteti Barnac-kal a beren-
dezését. 

Margot: Istenkém... 
Jalltgny: R jámbor Barnac kitűnő, derék 

fiu... de az ízlése kissé pallérozatlan... 
'Már-már közel járt hozzá, hogy az öregségét 
egy plüss-pamlagon heverje el... és egy-
szerr« jön egy bájos angyal és dobra ütteti 
vele a sok lím-flomot.. Ez a szoba most 
tökéletes... 

Margot: Ugy-e? 
Jalligny: Hanem az a kozmás-rántotta 

szinü hálószoba! Pedig a szoba maga na-
gyon arányos beosztású... 150 ezer trank 
befektetéssel, — egy fittyinggel se többel, 
kllünő dolgot lehetne belőle kihozni. Magá-

» nak bele kellene avatkozni, amikor nincs 
okosabb dolga. 

Margot: Alihoz Idő kell! 
Jalligny: Rz a szobaberendezés nem 

méltó magához, 'igen, magihoz, mert mi ta-
gadás, mégis csak magának nyújt keretet. 

Margot: Rz ő hálószobája. 
Jalligny: Ha nem bánja, én adhatnék 

magának pár jó tanácsot... Maga tudja, 
hogy én csak mtikedvelésből foglalkozom 
az interieur-müvészettel... és hát — az (is-
meretségi körömnél fogva — nem egy tárgy 
kerül a szemem eLé. Én az elkallódó szép-
ségek rongyszedője vagyok. 

Margot: Ezt tudja mindenki. 
Jalligny: Ha nem Dánja, együtt főzhet-

jük ki ezt a kis tervünket. (Rákönyököl 
a karszékre, melyben Margot ül.) Meg van 
még a kis háza Saint-Cloud-ban? 

Margot: Ház?! Egy kis kulipintyó! 
Jalligny: Âzért a fáradságáért, drágám, 

hogy ennek a halószobának a tökéletessé 
tételében segítségemre lenne, én hellyel-
közzel egy-egy alkalmi darabhoz juttat-
Bám... és a talusi háza lassanként beou-
torozódnék... semmiért... mint a tündér-
mesékben... Bn hiszek ám a tündérmesék-
ben... 

ÄRAHyST, Í K W f t BRILIIÜNSÍ. 
f gyöngyöket teljes értékben vesz és elad 

a d i m e l z e r Benő ^tiKvà/"Jsy
hâ

ki,râfeuat
Pu28

me}i^ 
ULVfeS PA«-, főúri cipész 

belga kír . hercegi száltifö 
IV. , Kasslony-utca 3 . » â a 

p t ö t t k a b á t o t 

l l ö t ö t t r u h á t :: 

mériék szerint készít 

Izabella génköföde 
V I , Király-utca 96 s z 

IffSZEÜT aranvat,ezüstöt K B a B9B{g t3 
legmagasabb K S , g * ; B f 3 

napi álban v e s z " 
DOB-UT£A 3. SZÁM 

C l 
U4SE8 M í HÁL V szűcsmester 

VI.,*1zahella-utc» 68. (Aradi-utca sarok) 

ÁTALAKÍT • JAVÍT • FEST 
Négy raktár k é s z s z ö r m e á r u k b a n 

S 

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

iitás, ráncok kisimítása, arcgfizölés és arcmaaazázj 
jutányos bérletben Budapes t , VII.. A l m á « s v - u . 3. 

zabni, varrni tanítok magántanuusrs 
tankönyvem kapható VarrOnAknek. tsnitónflfcnek 
külön tanfolyam. Kalapkészitést olcrón vállalok. 

B, f e ige r Ételnél 
INTIM PÁLMÁKÉRT vu- Dül#rN

c
Y; ßg 

Esténkmt BLUVl i.AjOá m ivésze^yflttesének hangver-
senye a közke-ivelt .BUBI" közreműködésével. 

A régi elismert kitönö konvha. 

Restaurant P O S C H - éttererr 
VIII., JÓZSEF-KÖRUT 3. (Nemzeti Színházzal szemben) 
Szinház után fiiss me.eg vacsora. Művészek talalkczóhel; e 

TELEFON: JÓZSEF 73—66. 

a XX. h á z a i t legégetőbb problpmájót 
ismert ti meg vriür.k melyseges együtt-
érzéssel, a gondolkodó, világos, kristály 

tiszta log'kájával 

ELLEN REV 
a .Mesterművek* c. norozathan megjelent kíny ve, a 

S z e r e l e m é s h á z a s s á g 
Áro JJ kor. 

Az ieaz boldog-ágot adó tiszta 
szerelem or o'heo7Ísa ez a könyv. 

Kophntó a .SZÍNHÁZI ÉLET" könyves 
boMjá'ran VlL, Erzsebet lörut 29. 

H l ^ r v i • f í D í r á a w e s z ü k , c s e r é l ü n k , eiadunk inin-
Ö £ L . " Vdenfé e bélyegeket: Használt ma-

a legjobb szaklap. g\-ar bélyegeket sürgősen keresek. 
Elfitizet^ii ár* egy évre; 40 K Legmagasabb árakat fizetem. —— 

jAszai ! 
IV., Kossu th La jos-u tca 6 j 
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Margot: Ne mondja... bebutorozódnék... 
ingyen... ha jől értem? 

Jalligny: Teljesen ingyen. 
Margot: A közvetítésért... mi?... Köszö-

nöm. Az efféle nekem nem kenyerem! 
Jalligny: Válogassa meg a szóvirágait, 

ha szabad kérnem, kedveském I 
Margot: Nem... hát ez nevetséges!... Csak 

nem tételezi föl, hogy százalékot veszek 
azok után a kiadások után, amikre én 
birom rá Barnacot?!... Oh!... Nem azért 
mondom ezt, hogy megbántsam magát!... 
Hiszen, ha tudná, hogy milyen érdeknélküli 
köieiékek fűznek engem Barnachoz, ha sej-
tené, milyen módon kapcsoltam be magam 
az ő életébe, akkor nem beszélne v<>lam 
ugy, ahogy az előbb beszélt... elismerem, 
hogy jó szándékkal és nem is neheztelek 
meg érte... Az efajta ajánlatok manapság 
divatban vannak! Az ember meg se harag-
szik, csak kacag! 

Jalligny: De megeshetik, hogy a másik 
fél haragszik meg! 

Margot: Na, maga nem, Jalligny! Ahhoz 
mi nagyon is régi barátok vagyunk! Az 
előbb mondta, ahhoz túlsókat csevegtünk 
együtt bizalmasan, hajdanában, a költsé-

Ees életről... az anyagi gondjairól... a 

ázasságáról... 
Jalligny: Igazi 
Margot: Jusson eszébe, Jalligny, jusson 

eszébe! Egy es!e sok mindenbe beleavatott, 
Genfben, a Mont Blanc-korzón, amikor 
Chavre Gastonra várakoztunk. 

Jalligny: Igaz... (Mellé üi.) Benne vol-
tam akkor a kutyaszorítóban... elúszott min-
denem a bakk-ban... épp nősülés előtt... 
Emlékszem, hogy maga akkor nagyon kedves 
volt hozzám, kicsi Delliére-emt 

Margot: Azon az estén maga feltárta 
nekem a szivét... Elérzékenyedett önmagán, 
sajnálta önmagát... 

Jalligny: No, mert kissé tulsok pezsgőt 
találtunk meginni. A szép nyári este... Nyi-
tott kocsiban mentünk vissza Divonneba... 
Emlékszem... Magával forgott kissé akkor 
a világ, emlékszik? 

Margot: Ugy homályosan. 
Jalligny: Meg-megszoritottam a karját, 

de diszkrétül, nem éltem vissza a helyzettel, 
(Közeledik hozzá.) pedig megtehettem 
volna, emlékszik? 

Margot: Emlékszem, ugy homályosan, egy 
ajakra, mely a sötétben az enyémet ke-
reste. 

Jalligny: Es amely azóta sem felejtette 
•1. (Hirlelen megragadja Margot-ot, való-
ságos dulakodás keletkezik, végül a nő 
erőszakkal szabadítja ki magát.) 

Margot: Ohl milyen csunyasácjh.. tät-
igen csúnyaság, amit csinál! (Jalligny aio-

Mindenkinél olcsóbb a 

G L Ü C K ÁRUHÁZ 
Budapest, VI I . , Király-utca 33. 

férfi és női szövetekben és selymekben 

I r é^éosk « é t e l » , e ladása, szakszerű — — — — — — j a v í t ó m ű h e l y 

ÉDES és DECSY 
Budapest, V i l . , Akácfa-utca 9. szám 

Telefon hi vis: József 105—72 

A Belváros legintimebb vacsorázó helye az 

ADMIRAL ÉTTEREM 
KOSSUTH LAJOS-UTCA MELLETT 

MAGYAR-UTCA 5 sz. 
Esténkint a Radulescu-trió és Ritter. Berkes hires 

csellistája, játszana 

Hl t fTfnO!« I !IÍ7fl » m. klr. Operaház volt szólótln-KUUIIier LUJZD cosnfjének a balletiskola volt 
balleíiskolájti ^ Ä L T C A « L CM. 8. 

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

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

Î 
Brilliánsnkat gvöngvöket régiségeké 
mindenkinél drágábban v e s z 

lÉKE'.Y EMIL é k s z e r é s z 
Klraly-utca 51 sz Teréz-ttmploinnial izembea 

TeMor lózsef 105—35 

i a P S i f n á b a k , u " é s gyermek-
r u h á k és k a l a p o k 

készülnek nagyon jutányosán 
IV . PABISI UTCA ' . I. EM. a. 

n H U T E halálának 600-lk 
W M S 1 I E é v f o r d u l ó j á n 
az egész világ fig\e!me a nevy olast k< ltő 
felé f rdul. Magyar nyelven kaphatók: 
A DiVIN v CO M M EDI \ két első része 

Bu bits Mihály fordításában, 
\ POKOL, ára K 88 — 
A PURGATÓRIUM, éra . . . K 88.— 
DANTE MONAhCHiÁJ4 

F< rd dr. B«hn\iG>őr!rv,éra K 88 — 
D ^ T E MAGYARORSZÁGON 

I t a : Kapossy Joz-rf, aia . K 110.— 
D NTE Irta: Giosué C-rducci K 5 0 -
D i NTE. I la : Honli Reysó. éra K 26 40 
DiNTÜ. Eiődi Herrsch Béla . K 16.50 
Kapható : a „SZÍNHÁZI ÉLET" könvve» 

bolijaban. VII-, Erzsébet körút 29 

f ^ S I N Ö D l pmIS V i . , R È V A S - U T C A 1 8 
Blflett és operett, elsőrendű ének-
és táncaür akciók. Kezdete fél » kor 
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hőn magához akarja megint ragadni.) Ha 
mégemjszer rákezdi, kiáltok 1 

Jailigny: A cselédek után I Mint az Ohnet-
regényekben?... 

Margot: Mint az életben I... (Ä 'kan-
dallóhoz támaszkodik, muló, rövid, ideges 
sirás vesz erőt rajta.) Äaaahl... Ma rossz 
napom van, anngi bizonyos!... amihez csak 
nyúlok... Äh!... és ezek a barátok!... Mi-
helyt az ember magára marad velők... 

Jalligny: Mit jelent ez a többes szám? 
Margot: ... Látta-e valaha a rendőrkutya-

ídomitónál azt a siralmas alakot, aki a 
betörőt adja?.. . Bőrpáncél van rajta, ki 
van párnázva fejtől bokáig és végig kell 
szenvednie a kutya minden támadását, ma-
rását Mindezt azért, hogy a végén a 
legbájosabb mosollyal ezt mondja táma-
dóinak: »Jó kutyus, derék kutyus.... cuk 
rocskát kap a kutyus!«... ez vagyok én! 
Ah ! ehhez tréning kell ! 

Jalligny: Nem kérek a kutyaidomitó 
efajta nyájasságából! Megkívántam magát, 
a magam módján adtam ennek kifejezési, 
magának ez nem tetszett, odébb állok egy 
házzal! 

Margot: Ugy-ugy ! vegye föl ismét a 
nagyúri tónusát és fejezze be egy durva-
sággal, amit pimaszkodással kezdett 

Jalligny: Tessék?... A cselédszobából 
szedi ezeket a válogatott kifejezéseket? 

Margot: Hát honnan szedjem egy olyan 
emberrel szemben, aki öt percnyi" időköz 
alatt két gyönyörű ajánlattal akart kísér-
tésbe hozni: hogy zsákmányoljam ki a 
kedvesemet és csaljam meg vele. 

Jalligny: A világon senkitől se tűrném 
ezeket a szavakat, hát még egy komédiás-
nőtől, ha még oly szép és még oly neve-
letlen is! 

Margot: Csak egy ilyen ostoba ember 
beszélhet ilyen ostobául felfuvaikodottan! 
Nevezzen mindjárt kurtizánnak, ha már 
benne van! Akkor talán azt fogja magáról 
képzelni, hogy Versaillesban ül a trónon!... 
Tessék, most össze vagyunk veszve... Hát 
vegyen erőt magán ott az ajtóban és törölje 
ki az emlékezetéből az egészet! Okosabb 
lesz! 

Jalligny: Ami ilyen nyomot hagy, azt 
nem lehet kitörölni! 

Margot: Ahogy tetszik!...1 És mit mond-
jak Barnacnak a tükör dolgában? 

Jalligny: Hogy Talloirék már rég eladták 
és hogy nagyon sajnálom. Jónapot, asz-
szonyom ! , 

Margot: Jóestét, uram! (Jalligny el.) 
NEGYEDIK JELENET 

Margot egyedül majd Aubin. 
Margot: A bitang!... "Micsoda aljas frá-

ter!... (A tükörhöz megy, a haját rendezi.) 

állleP SZŰCS Király-utca 94, 
Mindennemű szftrmek(ilönlegcssej;ek raktáron. 

Átalakítások legolcsóbban. 

(*) VAS ILONA BÁTOR UTJA.« (Re-
gény. Irta: ego.j Egy haladó szellemű 
becsületes érzésű fiatal nő lelki fejlődésé-
nek regénye ez. Lépésről-lépésre távolo-
dik el családjától, szerelmi csalódása utján 
a rosszhiszemű, cinikus, álerkölcsü, jótéko-
nyosdit játszó, »előkelő« ismerőseitől, — 
hogy azután a háborús életben nyitott 
szemmel lássa meg a maga útját, köteles-
ségét, asszonyi boldogságának lehetőségét. 
A 22 ives könyv, melyet a Népszava 
adott ki, ára 90 korona, kapható a Szín-
házi Elet könyvesboltjában (Erzsébet-körut 
29.). 

Lakást 1. k o z ^ ï ï r " 
flifrirh pfnin 2. f e s t , m á Z O l 
O l l f l l l l i l l i l l l 3 . I r t , t a k a r í t 

(*) A MESÉLŐ ERDO. (Várnai Zseni 
meséi J A kiválóan tehetséges költőnő eb-
ben az uj meséskönyvében csudálatos fi-
nomsággal mondja el gyermekkori él-
ményeit. Megható és titokzatos históriák 
ezek a mesék, melyekben a Bakony ren-
geteg csöndje és zúgása szól felejthetetlen 
legendákról. A szép könyv, melyet Szi-
gethy István avatottan illusztrált, a Nép-
szava kiadásában jelent meg és 60 ko-
ronáért kapható a Színházi Elet boltjá-
ban, Erzsébet-körut 29. 

ZOLA 
A Rougon Macquart család 
Egv csdlad természetrajza és szociális 
helyzete a második császárság korában 

IX. kö'et: Az emberirió részeges 

NU gkf « hőseinek leánya, Nana 
" lesz a második csá-

Ára 132 korona szárság korának nagy 
cocotteja. Benne eleve 
niti meg Zola az egész 
korszokf jneketlen rom 
lotiságat melynek szük-
ségszerűen az öss^e-
om á-hozkell vezetnie 

Kapható: a SZÍNHÁZI ÉLtT könyves 
.boltjában VII., Erzsébet-körut 29. 

P 
ARISIÊNNE GRILL 
A Blaha Lujza Szinbáz épületében lll l j [ I I I 

Délután 5-7-lg STEINER SIMI 
mfivész-quartetttr 



f — • 

S Z Í N H Á Z I ÉLET 61 

Egészen összekócolt. Na, leányom, ez a 
nap jól kezdődik... na, de most hamar 
haza, fel egy trottőr-ruhát és kétórai gya-
loglás!... Eh! Lusta vagyok!... (A telefon-
hoz megy.) Halló!... kérem a 32—28-at! 
(Szünet.) Halló! Maga az, Mária?... Otthon 
van az ur?... Igen, én vagyok... Nem, 
nincs semmi baj, semmi a világon... csak 
azért telefonálok, hogy elfelejtettem az egész 
szerepemet... ,hülyeség... de egy kukkra 
sem emlékszem és most kénytelen vagyok... 
igen, mert már holnapután van a díszelő-
adás az Odéonban... Ä Missnéi leadni 
a szerepet?... nem, az sokáig tartana, 
amig... nem, itt, a portásnál? Ezt a kis 
időt felhasználnám a magolásra. (Felpat-
tanva.) Mi, felhozni ide?... egy pillanatra!... 
Az inassal beszélek, (A belépő inashoz. ) 
Mi az, Äubin? * 

Aubin: Valaki itt hagyott a múltkor 
egy albumot a nagyságos urnái, hogy az 
autogrammját beleírja és most eljött érte. 

M argot: Kettőt láttam az előbb az író-
asztalon... kérdezze meg az illetőt, hogy 
milyen színű a bekötése? (Äubin kimegy.) 
. . . I t t vagyok... hogy felhozni ide?... Meg 
ne próbálja! Lehetetlen! Megtiltom:... Nézd 
csak!... Csak leadni a házmesternél!... Hát 
azért mondom!... Jó... kis félóra múlva, 
(Äz inas visszajön, szándékosan hangosan.) 
Rendben van, kérem, várom a lemásolt 
szerepet. 

Aubin: Äzt mondja, hogy gesztenyebarna 
a bekötése... 

Markot (visszaakasztja a kagylót): Jó. 
(Az iroasztalhoz megy.) Majdnem egyforma 
szinii mind a kettő... Bocsássa be az illetőt, 
hadd vigye az albumát. (Mialatt az inas 
kimegy, elolvassa az egyik autogrammot.) 
»Sohasem adok autogrammot, mert mindig 
csak Írógépen Írok...« Ez hasonlít hozzá! 

ÖTÖDIK JELENET 
Margot és a gymnazista. 

Margot: Ejha!... Ilyen fiatal autógramm 
gyűjtőket gyártanak mostanában? 

A gymnazista (dadogva): Nyolcadista va-
vagyok... 

Margot: Mi? Mi maga? 
A gymnazista: Azt mondom, hogy nyolca-

dista vagyok... Két éve kezdtem meg ezt 
az albumot... Ebből láthatja, hogy... 

Margot. Micsoda koraérettség !... Hát me-
lyik az a kettő közül, a nagy, vagy a 
kicsi? 

A gymnazista: Ez az, ha meg tetszik 
engedni. 

(Folytßtjuk) 

Ifjúsági iratok 
12—14 éves fiuk részére: 

Cooper: Vadölő. 
— Útmutató. 
— Utolsó mohikán. 
Donászy: Fulkó lovag. 
— Csucshegyi vár. 
— Eltűnt haditutárok. 

- - Arany szalamandra 
Vitéz Nosztier. 
Ozdor Telegd. 

— Egy magyar diák élete. 
— Toldi Miklós. ^ 
Gombos: Hájas Muki kalandjai. 
Györök: Lázadó hajósnép. 
Hankó: Universum. I—VIII. 
Baróti: Harc az indiánokkal. 
— Hajótöröttek kalandjai. 
—- Elbeszélés 1. Napoleon korából 
Jókai: Ráby Mátyás. 
— Diákok regénye. 
Lamb: Shakespeare-mesék 
Lie: Diáktörténetek. 
May: Karácsony. 
— Félvér. v 
— Sivatagon keresztül. I—Ili. 
— Ezüsttó kincse. 
Rákosi: Oglán bég kincse. 
— Kisbürgözdtőí Waterlooig. 
Twain: Koldus és királyfi. — Tamás urfí mint detektív. 
— Tamás úrfi léghajón. 
— Hucleberry Finn kalandjai. 
Verne Gyula: Arany meteor. 
— — Antifer mester. 

— Bégum 500 milliója. 
— Bombarnac Claudius. 

- — Cascabel Caesar. 
— — Dél csillaga. 
— — Egy sorsjegy, 9672. szám. 
— — Észak a dél ellen. 
— — Föld felfedezése. I—IV. 
— — Grant kapitány gyermekei 
— — Egy kinai viszontagságai 
— — Névtelen család. 

— Rejtelmes sziget. 
— Hódító Robur. 
— Sándor Mátyás. 

— — Strogoff Mihály utazása. 
— Tizenötéves kapitány. 
— Uszó sziget. 
— Uszó város. 

— — Utazás a holdba. 
— — Világfelfordulás. 
— — Zöld sugár. 

Kaphatók a »Színházi Elet« könyves-
boltjában, VII., Erzsébet-körut 29. 

TMUMUIN' '00 V i n . , l i a i i ó c 3 i - u i 6 3 
Budapest legkellemeacbtí 
túncpalotúfa 



HALLÓ, MI V J S Ä G ? 
MODERN MÄGYÄR KÖLTÖK ESTJE, 

november 27-én, vasárnap, este 8 órakor 
lesz a Zeneművészeti Főiskola (Zeneaka-
démia) nagytermében. A bevezető előadá-
sokat Jászai Mari és dr. Hevesi Sándor 
tartják. Ady és Babits verseit szavalja 
Péchy Blanka. Gordonkán kisér Buttula 
László. Jegyek 20—100 koronás árban a 
tSzínházi Eletnßl. 

SZÉKESFÉHhRVARROL irják, hogy ott 
Alapi Nándor társulata a közönség teljes 
megelégedésére működik. A drámai elő-
adásoknak lelke maga az igazgató, akinél 
dicséretre méltó törekvés, hogy az operettek-
ben is a komoly zenét Viszi műsorra. 
A Cigánybáró Szafíijában és a Kék mazur 
Blankájában Dondth Ilona koloratur-
énekesnő aratott szép sikert, akinek gyö-
nyörűen csengő, iskolázott szopránja meg-
hódította Székesfehérvár közönségét. 

M Ű K E D V E L Ő E L O A D A S . »AZ i g i ó i 
diákok.« A Márvány-utcai feiső ker. iskola, 
a Szentkirály-utcai tanítónőképző iskola köz-
reműködésével 1921 december 3-ikán 5 órai 
kezdettel táncos műsoros estélyt rendez a 
Budai Katholikus Körben. Szinre kerül-
nek: »Az iglói diákok«. Főrendező: Wu-
kowich Mátyás. Színi főrendezők: Szäts 
Lajos, Klusch Ernő és Domanyek József. 
Szerepelnek: Petkl János: Nagy Béla, Pali: 
Wukowich Mátyás. Tircsák tanár: Szüts 
Lajos. Evike: Szalay Erzsi. Igazgató: Ecki 
Viktor. Stiassnyi: Patócs Imre. Kern: Skalec 
György. Kosztrápszki : Bayer Ferenc. Ho-
léczi: Malii Győző. Kudelka: ölveczky Vil-
mos. Szidor: Kovács Antal. Odrobina: 
Kfusch Ernő. Simák: Domanyek Józset. 
Csapos: Ruzsicska Ede. 

FDZO É S M É G S E M FOZO. Mu l t szá-
munkban a füződivatról és Gerti mester 

Í üzö és mégsem fiizö nevü hires kreációjáról 
őzölt dkkünKből kimaradt e példátlan 

népszerüségü toalettcikk beszerzési forrá-
sának a cime. A számos oldalról beérke-
zett kérdezősködésekre válaszolva közöljük, 
hogy Gerő üzlete, ahol a fűző és mégsem, 
fűző kizárólag kapható, Király-utca 69. sz. 
aiatt van, közvetlenül a Király Szinház 
mellett. 

HoMiemez ujdonsdsoii 
Hollandi m e n y e c s k e é s Kis 
Őrizett operettek összes felvé-
telei, SHYMMI tánczenék, F o x -
trottok é s One - S teppek . 
K I K A L V E R N Ő l e g ú j a b b 
f e l v é t e l e i , E l k e r ü l s z , mer t 
s z e g é n y v a g y o k , Katica bo-
gárka, S z i d n a k e n g e m az 
e m b e ek, A h á z a t o k táján 
és még több népdalujdonság 
főeiárusitója H a n g s z e r c ! § h o n 

FIICETi MIHÁLY 
B u d a p e s t , J ó t s e í - k ö r u t 9 . 

íu; 

L E ^ W I 
W E M V i c C 

K / \ f>-ÍIKOÉ-A t 

R Í E C M N f T Z 
Váci utca 38. sz. ggl Külön t e rmek ! Esténként cigányzene I 

HISZEL ÉTTERMEI ÉS KÁVÉHAZA 
Soroz itos gyermekmesék 

színes vetíthető kénekben, 
kölcsöndíj mellett. Mind n-

Budapest, IV., Semmelweiss-utca 2. sz. (Kossuth La] 's utca sarkán fe e vetit6»épeh és kellékek 

K 

NEMZETI RUHAHAZ 
RAKÓCZI-UT 7. PANNONIA-SZÁLLÖ MELLETT 

Ulti i l lene» férfi é s nöt d lvo t szöve te tc n a g y á r u h á z a . — Eredeti 
a n g o l é s francia ve loursz i íve l eK m i n d e n s z í n b e n é s minőségben 



Sxerlcesxíöi tixeneteM 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosítási 
őt színházi vonatkozású kérdésre. Kézira-
tokat, rajzokat nem adunk vissza és azok 

megőrzésére nem vállalkozunk.) 
Fmer ika i . 1. Január elején jön haza. 

2. Cunard-hajón. 3. Nagyon várjáK rrár. — 
6 . M Kanonpalota . Mér iniezkerttünk. 
— 3 E. Síget. Tessék a budapesti Varos-
házára címezni. Az illető o t tanácsnok. 
— M. Klára. Mi most már nem foglalko-
zunk ezzel. Küldje be Kiudy Gyuiáník. Mnr 
gitsziget. Régi kaslé y T. E 1. Erzsébet kö ut 
29. alá küldendő. 2. 1894. 3 1888. 4 Nem 
leh t m-gnap: i. 5. Nem színésznő Elek 
rtndor. 1. R ,kóczi-ut 9'b. 2 N ncs Pesten. 
3. Kiró y Színház togji. 5. Nem fogadnak, 
rtrad A nevezet művésznőnek nem állító-
lag. hanem vnlób^n nagy sikere volt fckkor 
s ezóta csupán azért nem játszóit, meit nem 
akadi neki való sztreo. B G. Guthi Sománé 
éneki-kolája. VIII.. Rf kócz tér 6. H. P. M. 
k ö c u t Te*sé'< frtlk»rp.sni bennünket lapunk 
szerke ztőségében, d. u. 4—6 között. Heisler 
Tessa . Csáky-u. 16. Kéresének itt teszünk 
elegei, ami-or tudor.ésá a adjuk mindenki-
neK, hogy öri levelezne 16—18 éves leányok-
kal. Ra jongó kis leány 1. .Az ember Ir gé-
diája" nagyobb. 2. VIL. H rnád u- 15 3. 
S ínpadon. 4. Ezt nem tudjuk H. fl 1. 
60.000 korona. 2. Filmen szerepel B. Imréné . 
Almát küldje be Krúdy Gyulának, Marg t-
sziget. Régi kastély. Cz. .«ária, Mezőhegyes. 
VI.. Rózsa-u. 68 b. Seh. I rma. 1. Igen. 2. 
Erre nem vála zo unk. 3. Mlndke tőt ki aker-
ták próbál i. 4. Zaza. Rej vényét nem h«sz-
nálhatjuk. B. rtnűor. Somogycsurgó . Birner 
irt* és a Szin' ázi Élet kiedóhivi taiában 
(VII. Erz ébet-körut 29 ) 5 koronánt meg-
kaphatja R. Iby. 1. A felsorolt mü> észnek 
csak kivétel* k. 2. V., Nagv korona utco 16. 
M. Gizelia. 1. Már nem. 2. N ilunk nem. 
Tóbiás . Mi erre nem vallulko/hntunk. Nyújtsa 
be valamely k operet s i rhezloz. ttne« 
n y m a . P n u Wegener: Berlin, Am Ka-lsbad. 
2. Max Land i : Berlin Hollensee, H ktor-
strasse 6. Erna More a : Berlin Derfflinger-
ftrass« 44 Henny Porten: Berlin, Mathäi-
kirchslrasse 15. Sío?iliedvető. A Színházi Élet 
barmikor váloszol öt mozitárgyu kérdésre, 
Nem előfizetőknek is. 

EÉTT£REM :: RESTAURANT 

M K E - P I N C E VII., ERZSÉBET-KÖRUT 2 . 

M ü v é s s s - J E s í é U 

műsora: 
1. liLUl I L f l ü M : - K I S S Z Ü N E T -

Ket dal 

2. KOVÁCS AHQQR: 7. Paräcn, tévedtem! 
Tréta (Salamon, 
Kovács, Siraayi Aktualitások 

3. KßAJHIK MÂRU: 8. RAOŐ SÂKDGfi: 
Dalok 

4. SIMAY ISTVáH: 
Kuplék 

9. HEZEY— Dr. ERDÉLYI 
Tíncdu ' tt 

Énekel 

5. MEZEY1L0KHA: 
Néíöléri móka i a Szfl«t OÍáö . . . 

e. la i az a Gladys! paraszttréfa 
Zenés tréfa(Radó-Siraay) (Krajnik Míria—Simay) 

MO vészi Y zetô: 
RADI) SÄliDDH 

Zi-nei vezető : Háxl szerző : 

MÁRKUS ALFRÉD B A R M I IMRE 

B 
ÂLINT ÉS DAN 

ÉKSZERÉSZEK ÉS ÓRÁSOK 
'OSSUTH L'JOS-UTCA 13. :: TELEFON 24-55. 
Ékszerek, drágakövek, ez (1st dísztárgyak és érák. 
Bevittünk legmagasabb napi áron briliánsokat, 

ékköveket és régiségeket. 

ES M I M »-»»-I« 
VII.. E r u « b « l - k 6 r u l 56 . 1/4. 

§ | M M 

CSERMELY KÁROLY 
flPTOHOBILOK 

VI., T e r é z - k ő r u i 1 3 . T e l e l . 1 4 6 - 4 2 

K o r o n á i 
c i p ő g y á r 

VIII., Kun-utca 12. asz. 
Tclcfnn J r t s s . 6 9 - 4 9 

j-1 letgfoícoxolíabb 
Igényeltei Iclelégltö 
k é s z d r u r a k í d r 
KUiön mérték és 
KWön fnvitó osxtaiy 

Külföldi utamról megérkezve, női divat-
szalonomat újból megnyitottam 

KOLLÁR, 
IV. , Váci-utca 30 . sz. 

Modellkészítési szabászati varró-
tanintézet 

KOLLÁR, Vád-utca 20. 



6 4 S Z Í N H Á Z I ÉLET 

S x i n Q ü x i r e j t v é n y 

A FŐVÁROS LEGELEGÁNSABBAN ÁTALAKÍTOTT KÁVÉHÁZA 

Cafá Restaurant LIBERIE VI., Oktogon-téri 
Mindennap délután és este: 
Schmidt közkedvelt müvész-
zenekara hangversenyez/ 

Gyönyörű télikertben világvárosi szórakozás. Első-g 
rangú hideg és meleg konyha, előkelő kiszolgálással! [ 

SAPHIR mester 
TÁNCMŰVÉSZETI KÉPZŐJE 

Telefon 174—26, Teréz-körut 1/b 

Fűszer- és cssmegeáru-
kat lói és olcsón vásá-
r o l h a t a z £ L É S T Á R 

fiókjaiban. 

Megfejtési határidő 1921. december 1. 
A megfejtést lapunk 1921. évi 50. számé-

ban közöljük. 
A Színházi Élet 1921. 46. számában közölt 

rejtvény megfejtése: .Szerepcsere". 
A megfejtők kőzött a következő dijakai 

sorsoljuk ki : 
I. dij : „ A gazdag lány" cimü színdarab, a 

szerző, Szenes Béla sajátkezű aláírásával. 
II. díj : Bayor Gizi autogramn>os fény-

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

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

Wittek. 
Helyesen fejtették meg 1976-an. 
Az első dijat Marton Fatimé (Szeged, íVlé-

rey-ulca 6. c.), a második dijat Grünhút 
Gizella (Keszihety, Kossuth Lajos utca), a 
harmadik dijat Neumann Árpádné (Budapest, 
Ügvnök-utca 22 b.), a negyedik dijat dr. Ra-
dáhovics (Budapest, lika-utca 32. III.) nyer-
ték meg. 

Szerkeszti: INCZE SÁNDOR 
Kiadja a .Színházi Elet ' r . - t 

Igazgató: KIRÁLY IENŐ 

Füredi HlKsn szűcsmester 
SZONOY-U. 3. (Teréz-köru! sarok) 
Alakitások divatlap szerint — Állandó kész raktár 

T Ü K D R Ü V E G E T , B O R Í T O T T T Ü K R Ö K E T 
legmagasabb I k d a a b M M S I V Kazinczy-utca 14 
árban veszek S ^ í C i t K 1 5 5 Telefon J. 134-45 

RÉVAY-U. 18. KIS KQWÉDIf l Tel. 14-22. 
Kezdete este7 órakor. Roll és Steinhardt ielléptével 
Élelmes háziúr és Salamander bohózatok 

MAGYAttOK TOI.ALWOZ6WEI.YE 
Z E I G E R F E R E N C 
magyar kávéház és vendéglő 

4424 WOODLAND AVE AMERiKA CLEVELAND 

BIZTOS SIKER! 
G Y Ö N Y Ö Ü Ü , T E L T K E B L E T 
kaphat a dr. Rlx.-léle s z é p s é g á p o l á s i 
Cikkek használata által. A dr. R i x - f é l e k e b e l -

crémé feltétleiiűl ártalmatlan 
és minden korú hölgyi ek gyurs 
és biztos sikert hoz. Külsőleg 
alkalmazandó. A világ egyedü l 
kebelcrém|e,amely hatásos.Próba 
tégely K 60.- , nagy tégely, mely 
teljes eredményre elegendő K 
90.—. Továbbá a dr. Rlx-féle 
Pompadour - paszta a 
legjobb, ártalmatlan szer arc 
és orrvörösség és arc-
l E s z l a l l a n s â g o t c ellen. Ára 

i ! K 45.—. A dr. R ix- lé l e 
I gyîïnqypudercréme, v. 
V J ? f ä | | ä 3 g y ö n g y i é i az egyedali jó 

AfcSsSSsg} puderpótszer, fehér, rózsa-
szín és caché e, elbűvölő hatás. Ára K 60.—és 74.— 
A dr. Rlx-téle rózsaharmeí folyékony pi-
rosító, telisinerhetetlen liai ki számára. Ara K 45.— 
Az összes szépségápolási cikkek a legjobb béke-
minősépüek, garantált hatásúak és ártalmatlanok. 
Dr. RIX, WIEN, IX., Lackiergasse 6. -

Kapható minaen gyógyszerárban, drogériában, 
illatszertárban és a magyarországi íőlerakatban: 

Török Jőzsel i.-l. Budapest, VI., Király-u. 12 

Olcsóbb lett o ffcrisps^eri 

Zene-ptMlott&f&Inam  

K ú l í ó c i i - u l 6 0 . S 3 . 

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








