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K I N A 
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Milyen közel volt azelőtt a világ 
vasuton-hajón. Ma pedig, hogy el-
vagyunk zárva a világtól, milyen 
messze minden vasuton-hajón s mi-
lyen közel lélekben 

Mult este barátommal vacsoráztam, 
ki hosszú hadifogság után jött haza, 
a föld másik végéről, a kinai határ-
ról. Hat évig élt a teaföldeken, jámbor 
kinaiak között. Arról beszélgettünk, 
hogy a háborúval nemcsak nálunk 
jöttek divatba a napkeleti népek, 
hanem mindenütt a világon, még a 
franciáknál is, kiknek Maurice Magre 
az idén kinai tündérregét irt. Európá-
nak azelőtt legfölebb operett-tárgy 
volt a mikádó, a s o g u n . a mandarin, 
a taotáj, a gésa, a kinai tincs. Ma 
inkább dráma és mesejáték. Mert 
már ismerni kezdjük őket, közeled-
nek hozzánk, a titokzatosságuk nem-
csak képszerű. Hogy igazolja bará-
tom, mennyire kézzelfogható az érint-
kezésünk, vacsora végeztén elővette 
tárcáját és megkínált cigarettával, 
melynél drágábbat soha életemben 
nem szívtam. Majd egy évtizednyi 
szenvedésébe került. Kínából hozta, 
pekingi gyártmány, angol és kinai 
fölirással, egy arany sárkánnyal. 

Mit tudunk erről a bájos, erős 

népről, erről a nagy-nagy, ven or-
szágról, mi, idegenek ? Keveset, 
majdnem semmit. De költői, az édes 
Li-Tai-Po, az andalító Thu-Fu és a 
gyermeteg Csang-Csi mégis eljuttatták 
ide az ő szellemüket, úgyhogy érez-
hetjük őket, anélkül, hogy értenénk, 
mert apró dalaikban, melyeket rá 
lehet irni egy nő körmére, egy gyürü 
kövére, egy érem aranyába, bele-
mentették négyszázmillió ember álmát 
s évezredek messzeségét. Olvastam 
egy kinai verset a patkányról és egy 
másikat a malacról s tudom, hogy 
ez a két állat közelebb van hozzá-
juk, mint hozzánk. Kertjeiket kőből 
épitik és kőábrákban gyönyörködik 
szemük. A nőt a gyengéd fecskéhez 
hasonlítják, a férfit az erős tigrishez. 
Kedves ékszerük a vesekő, jáspis és 
borostyán. Halottjaik guggonülnek 
a földben, ugy elmélkednek elmúlt 
életükről, egy örökkévalóságig. Budd-
hát tisztelik, a Béke Hercegét s Kon-
fuciust, a bölcset. Selyemben járó 
gazdagaik tündöklőek, koldusaik pe-
dig a rettenet nábobjai, feketék és 
sebesek s nyomorult gyermekeik 
százezrei ma is ugy potyognak a 
porba, a tengerbe, mint a rothadt 
szilvák. Szörnyű és édes ország, 
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mely folyton tanul és semmiből se 
tanul, mandulafák alatt daloló nők, 
szines papirlámpáknál olvasó tudó-
sok, betű és babona agg népe, pa-
godák és palankinek hazája, nadrá-
gos asszonyok és napernyős tudó-
sok mégis milyen ismerősek vagytok 
ti mind, a gyermekkorunkból, meséink-
ből, szines képeskönyveinkből, me-
lyeket egykor forgattunk. 

Mindez még élőbb valósággá vá-
lik, mikor Varsányi Irén kilép a 
színpadra. Egy kinai nőt játszik, ki-
nek madár-lelke van. Csöpp némber 
korcs, kecses lábain tipeg. Fogái, 
mely apró, mint a rizskása, tussal és 
arannyal akarná befesteni, körmét 
bíborral, de nem meri, európai férfit 
szeret, kit a regék földjére vert a vi-
lágháború, szegény magyar katonát 
s vágyaik ugy ölelkeznek, mint fu-
rulyaszó és a fuvola panasza. A 
csöndes báj magyar színésznője fi-
nom részlet-művészettel árnyalja a 
kinai asszonyt. Szava álmos csivo-
gás. Mosolygása a hold derengése 
egy áprilisi felhőn. Ijedelme a bronz 
gong viharos moraja egy kis döbbent 

szivben. Aztán nevet, hosszan-hosz-
szan, boldogan, véget-nem-érően 
Soha ilyen kacagást nem hallottam 
Nem a mi nevetésünk ez, nem 
európai és nem mai, hanem idegen 
és messze, ősi és rejtélyes, százezer 
mérföld és százezer év távolságáról 
hangzó, tömör, ujjongó, gyöngyös, 
fájó, régi-régi kinai nevetés. 

Mintha a Porcellán-Torony millió 
üvegcsengetyüje zendülne meg, hir-
telen, az öröm viharában. 

Kínai szerelem 
— Teopßile Gautier — 

Ó, asszonyom, nem Önt szeretem én, 
De még a bájos Julia se bájol, 
Nem félek a Fehér Oféliától 
És nem gyúlok fel Laura szemén. 
A kedvesem ott él Kínába kinn; 
Agg szüleivel lakik ő nyugodtan. 
Egy hosszú, vékony porcellán-toronyban 
A Sárga-folyó zugó partjain-
Ferdült szemében álmodó szigor. 
Tenyérbe vágyik karcsú, könnyű lába 
A bőre villog, mint rézfényü lámpa. 
Hosszúkás körme karmintól bibor. 
Olykor kibukkan a fátyol alól, 
Fölötte csendbe csicsereg a fecske 
S 6 minden este álmodón, repesve, 
Barackvirágról, fűzfáról dalol. 

K. D-

o 

„A hatalmas asszony börtöne" 
Vígszínház : „A bélvány" RQckel felvétele 
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Kina még a tudományban is a miszliku-
kumok és sejtelmességek őrökké homályos-
ságban maradó országa, mennyivel inkább 
a színpadon, ahol valahányszor elővará-
zsolják kőfallal körülhatárolt kertjeinek ezer-
egyéjszakás meséit, mindig ujabb és uiabb 
misztikumokról és titkokról igyekeznek föl-
rántani az ezeresztendős pókhálótakarót. 
Szinpadi irók igen ritkán mernek hozzányúlni 
ahhoz a miliőhöz, amelyben ismeretlen em-
berek, ismeretlen vágyak, szokások és isme-
retlen törvények uralkodnak és amelyet 
csak a költő fantáziája tud a mi fcgalmaink 
szerint is érthető formákban elmesélni. 

Most a Vígszínház ad elő kínai térgyu 
drámát, amely azonban témájának és cse-
lekményének általános érdekessége és min-
denki által könnyen hozzáférhető, szinte a 
modernség határait érintő problémája miatt 
sokkal határozottabb követelésekkel lép föl, 
mint bármelyik eddigi exotikus elődje. 

Földes Imre „A bálvány"-a az uj magyar 
szinpadi irodalomnak igen komoly értékű al-
kotása, amely minden bizonyossággal követni 
fogja a külföldi siker útjaira, írójának eddigi 
darabjait. Nemzetközi értelemben vett érdek-
lődés előzte meg a bemutató előadást- Már 
a premier elölt számos külföldi színház, sőt 

Budapesten még alig ját-
tszottak kinai tárgyú dara-
bot- A Vígszínházban 
nyolc esztendővel ezelőtt 
kísérleteztek a Sárga ka-
bát cimü angol-kínai já-
tékkal, amelyet azonban 
a budapesti közönség ak-
kor még nem igen fogadolt 
el. A témakör annyira 
távol állott ennek a kö-
zönségnek képzeletétől és 
a földolgozás is annyira 
idegen volt, hogy a da-
rab pár előadás után le-
került a műsorról. A másik 
sárga faj, a japán, már 
sokkal nagyobb színpadi 
sikerekkel dicsekedhetik 
el nálunk, éppen ugy, 
mint az egész világon, 
mert a Taifun nagyszerű, 
izgalmas cselekménye 
diadallal járta be vala-
mennyi színpadot-

Varsányi Irén 
Vígszínház : .A bálvény" Vasadi felv 
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Fenyvesi Emil 
Vlg-^inhóz: .A bálvány" 

Papp Rezső lelv. 

Amerika is megszerezte a darab előadási 
jogét. 

Földes Imre szinte költői érzékkel találta 
meg ezt az utat, amelyen keresztül, az élet 
és sze'lem minden megnyilvánulási fosmá.á-
ban tőlünk egészen idegen embereket hoz-
zánk közel tudja ho^ni. A darab cselekmé-
nyének magva abba a fájdalmas emlékű 
nyolc esztendőbe nyúlik vissze, amikor ez 
egész világot elárasztották az Idegen-ek. 
Idegen férfiak vándoroltak végig a fehér szi-
bériai pusztaságokon, egészen a Csendea-
oceán partjáig. ldegen-ek kerültek az Alföld 
napsütéses rónaságaira, afrikai országokba, 
Japán kertjeibe, a krizantémok szigetére ; 
amerre Isten napja világit, mindenütt idegen 
szó ütötte meg a füleket, idegen sirás zo-
kogott fel az idegen templomokban és ide-
gen vágyak hasították keresztül a rabtartó 
országok végtelenségeit. Mert ebben az idő-
ben minden ország reb ártó volt, akár va-
sat tett a rabok kezére, aVár nem. Társtala-
nul, anyátlanul, testvértelenül jártek ez ide-
gen férfiak a rabtartók között, akik nem ér-
tették a panaszos szókat, mert arra figyel-
tek. amerről az ő fiaik panaszo i szava hal-
latszott 

Földes Imre egv il-en messzi •« ke-ült ide-

Csortos Gyula 
Vígszínház: „A bálvány" 

Papp Rezső felv. 

gen életét írja le uj drámájában az isme-
retlen országban, idegen népek közölt. Az 
idegent K nába velette ki sorsa. Nem abba 
a Kínába, a:ol a XX. s ázad modern gon-
dolatai kezdenek már gyökeret verni és ahol 
az európai civilizáció legalább formailag 
nyilvánul, hanem az Ős Kínába, a tradíciók-
kal teli sokezer esztendős országba. Ennek 
az országnak kőfala.t nem kőből és agyagból 
épitetiék a kulik, ha neu háromszáz millió, 
háromezer esztendő haladásával visszama-
radt emberi lélek bornirtsága és a fehér faj 
ellen való gyűlölete von áthághatatlan érc-
akadályt a fehér ember hódításai elé. 

Földes Imre érzi, hogy az nemcsak szín-
padi, de nagy, világpolitikai probléma is, 
amelybe mindjárt a darab első jelenetében 
rávilágít. Ezzel a jelenettel már meg is kez-
dődik a cselekmény. 

Té-Jó, egy öreg kínai lépked lassú lépé-
sekkel a hatalmas Ta-O-Taj palotájának fő-
kapuja elölt. Előrejön a publikum felé, sze-
mé/el mintha ms«szi jövendők titokzatossá-
gában kutatna . . . A szolgalelkü, ravasz kinai 
utánajön, megszólítja, mire Tá-Jó titokzatosan 
felel ; 
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— Ne zavarj, most messze járok. Idegenek 
között. . . 

Az idegenek Európában élnek, fehérarcú 
ördögök, okik orra gondolnak, hogy egyszer 
majd ledöntik a kőfalat és meghódítják azt 
a háromszáz millió embert akiknek izmai-
ban sok energia, sok arany lakií az éhes 
európaiak üresedő kincseskamarái számára. 
Tá-Jó egy félbolond félbenmaradt mandarin, 
amolyan szent bolond, akinek a lelke előre-
ugrott az ezer esztendők mögül és megérezte 
azt, hogy ott Keleten is ki fog világosodni a 
humanizmus kulturája, az emberszeretet. 
Aminthogy Nyugaton is ki fog egyszer vilá-
gosodni. A fehér emberről beszélnek ketten, 
a katonáról, az idegenről, aki ott lakik a 
kutyeólbtn. Honnan került ide, senki sem 
tudja, sent i sem ismeri azt az országot, csak 
a bolond Tá-Jó nak szokott mesélni róla a 
fehérarcú idegen jázminillatos k'nai alkonya-
toson. A hazájáról intsél, amely négy folyó 
és három hegység között fekszik valahol 
messze ehová csak a bárányfelhő« viszik el 
a hazavágyakozó fogoly katona sóhajtásait. 
Az idegent már a hatalmas nagy Ta 0 Táj 
is észreve te, ez pedig nagy szó Kinában, 
ahol az ember kevesebbet ér az állatnál és 
egy zsák rizsnél. Az idegenről megtudta a 
hatalmas nagy ur, hogy különös tudományai 
vannak. A bányában megsokszorozta a szén-
termelést, mert megtanította a kina akat a 
dinamit használatára, az aranymosóban az 
ő utasításai után százannyi aranyat termel-
nek és a mérges sebü kínai gyermeket is 
meggyógyította, visszaadta anyjának. Vala-
melyik ausztráliai vad szigeten szentet csi-
náltak volna az idegenből, a kínaiak azonban 
megtanulják jőle, amit tud és gyűlölik érte. 
Attól félnek, hogy ez a hatalom egykor el-
pusztítja őket. 

A nagy Ta-O-Táj mérhetetlen kincse, ha 
talmo és gázdigsága között mérhetetlenül 
boldogtalen. Miéit lehet boldogtalan egy ilyen 
rettenetesen ríagy ur, akinek mi m'en szem-
rebbenése parancs, akitől ezer és ezer ember 
élete függ, a'<i akkor korbácsol, amikor kedve 
tarlja? Az őszszakállu, öreg alkirály szerelmes. 
Az öreg ember lázadozó erőszakosságával 
szereti ötödik feleségét, a szépséges, hatal-
mas asszonyt, akit hat csacsi aranyé't vásá-
rolt meg apjától,"' egy másik vidék főmanda-
rinjálól. A hatalmas asszony fiatalsása hiába 

forrong az öreg ember szerelme ellen. Kiná-
ban ennek így kell lenni. De ha a sokezer 
éves törvények parancsai győzedelmeskednek 
is a sziveken, a természetet, az életet nem 
tudják legyűrni. Ta-O-Tájnak egyetlen vágya 
még életében, hogy megmérhetetlen terje-
delmű virágos kertjeibe halála után az ő 
utóda üljön bele, minden álma csak az, hogy 
a gyönyörűséges Tajána fiúgyermeket adjon 
neki. De hiába, a szorr.oruság napjai epyre 
meghosszabbodnak,nem érkezik meg a várva 
várt vendég, aki teljessé tudja tenni az öreg 
kinai boldogságát és betetőzni életének mun 
káját. Hiába fordul jósokhoz, kuruzslókhoz, 
papokhoz, hiába ígér kir cseket, aki a meddő-
ség gyógyszerét elhozza neki. terméketlen 
csókok csattanhatnak csak el az ablak elölt, 
emelyen dus illatú nárciszok és bazsarózsák 
il ata érad be a fiatal, szerelemre vágyó 
asszonyka hálószobájába. 

M a kai Margit 
Vígszínház: „A bálvány" 

Arigtli -foto. 
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A hatalmas asszony valahogyan meglátta 
p.lotája előtt a fehérarcú idegent. Meglátta 
és a szeméből kisugárzó forróság elöntötte 
a lelkét. Azóta csak róla álmodozik, illatos 
szobáiban róla szövi ábrándjait, őt várja, 
mint ahogyan az idegen is a hatalmas asz-
szony arcának mosolygásával töltötte be 
vackának szomorúságát. A hatalmas asszony 
minden alkonyatfal arra hinfózik el, ahol az 
idegent láthatja. A szolgák már észre is 
vették, hogy véletlenségből mindig az idegen 
előtt ejt el virágcsokrából pár szálat, ame-
lyet a fehérarcú áhítattal emel föl a földről. 
Férje megtudja, hogy ez idegen belopta 

Csortos* Gyula 
Vígszínház; „A bálvány* Papp Reisû «ehr. 
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magát felesége szivébe, féltékenysége és ha-
ragja mérhetetlen hullámokkal önti el lel-
két. Bosszúját azonban csak akkor akarja 
az idegen felé zúdítani, amikor az már el-
árulta néki a titkok titkát; az asszonyi med-
dőség gyógyilószerét. A hatalmas kínai, aki-
nek hatalmát csak tudatlanságának mélysége 
múlja fölül, azt hiszi, hogy az idegen min-
dent tud, tehát ezt is tudnia kell. Beszélni 
akar vele, de palotájába nem engedi be, ő 
megy hozzá. Az idegen megmosoh ogja a 
hatalmas kínai ur kérdését és olyan faleletet 
ad reá, amilyent az ő hazájában mondaná-
nak ilyenkor. De a kinai nem nyugszik bele 
ebbe a feleletbe, azt mondja, hogy ha az 
idegen nem átulja el a titkot, akkor reggelre 
elküldi egy messzi fogolytáborba, Pszühalába, 
ahol már sok ezer idegen fogoly lelt éhha-
lált. Mit tegyen az idegen, naiv, egyszerű, 
otthoni mesék tapasztalatai alapján azt 
mondja a heta'mai urnák, hogy ma éjszaka 
holdvilágnál vizmosta parlon szedjen sárguló 
füvet és széles lapulevelet, ennak a levét 
öntse aranyszitán keresztül ez ara nypohárba 
és itassa meg asszonyával, akkor talán meg 
fog érkezni a nagy keitek várva-várt ura. A 
kinai ravaszság azt hiszi, hogy győzelmes-
kedelt és a titoknak birtokában most már 
nem fontos számára az idegen. Kiadja a 
parancsot, hogy hajnalra vigyék el Pszüha-
lába, a -nely száz napi járásra van innen és 
ahonnan soha többé nem kerülhet a hatal-
mas asszony szeme elé. A hatalmas asszony 
éppen akkor ismét arra viteti magát, ismét 
elejti a virágokat és egy selyem ken dît. Tá-Jó 
megfejti az idegennek, hogy a selyemkendő 
azt jelenti : jer ma éjjel hozzám, nyitva lesz 
a kapum, várni foglak. 

Az ide (en szive föllángol. Most már nem 
bánja, ha hajnalban Pszühalába viszik, de 
ez az éjszaka még az övé, ezen az éjszakán 
elveszi a hatalmastól a kis kinai mandula-
virág Síivét - - . 

Az éjszaka elközeledik. A hatalmas asszony 
szobájában, hűséges négy palotahölgye tár-
saságában készülődik az első szerelmes 
órára. Illatositókkal és szépitőkkel. éksze-
rekkel és selymekkel díszíti magát, hogy 
jobban tessék a fehérarcú embernek. Férje 
gyanítja a titkos készülődést és bizonyítékot 
akar szerezni mardosó féltékenységében. 
Csődé latosképen a selyemkendőkre go.ndo'. 
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emelyek ott hevernek a kis asztalkán. Sorba 
kéri őket, mindegyikre emlékszik, csak egyre 
nem, arra amelyet az idegen szorongat most 
a szivén. 

Mondja is a kinai asszony, aki ha kinai 
is, mégis csak éppen olyan asszony, mini 
más asszony : 

— Szerencse, hogy minden asszonynak 

Varsányi Irén 
Vigszinház : . A bálvány Angelo fotogr 
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Sz.rémy Zoltán 
Vigszinhá. : „A bálvány" 

Papp Rezső felvétele 

meggyógjitolta az idegen. Nem is titkolja el 
érzéséit a fehérarcú elölt, aki meg is csó-
kolja. Azt hiszi a naiv kis kinei leány, hogy 
ez a csók a fehérek előtt is éppen olyan je-
lentőségteljes, mint ná'uk, ahol ha egy férfi 
megölel egy leányt, ez azt jelenti, hogy fele-
ségül akarja venni. Utánales a hatalmes 
asszony kertjében és amikor az egy pilla-
natra távozik az idegen mellől, bejön a szo-
bába és féltékeny szavakkal panaszkodik a 
hűtlen szerelmesnek. A hatalmas asszony 
együtt találja őket és amikor meghallja, hogy 
miért jött e kis Zi, azt mondja ez idegennek, 
hogy most mér az ő szerelme ugy sem lehet 
egyedül az övé, menjen és vigye magéval a 
kis Zi-t. Természetesen az idegen hamar 
megmagyarázza, hogy a csók nála egészen 
jelentéktelen volt, mert: 

— Nálunk odahaza a csók egészen más, 
meg az ölelés is egészen más, meg a szere-
lem is egészen más, a házasság az meg 
aztán igazán egészen méf. 

A kis Zi szomorúan otthagyja a hatalmas 
asszony szobájában az idfgent, de előbb 

Vendrey Ferenc 
Vigszinház : „A bálvény" 

Vasadi Ottó leltétele 

eggyel több seiyemkendője van, mint amennyi-
ről a férje tud. 

A Ta-O Táj most már megnyugodva indu! 
el fákbés katonák kíséretében a vizmosta 
paîtra, hogy megkeresse a sárguló füvet és 
a széles lapulevelet, az idegen utasítása 
szerint. Szabad az ut a szerelem feíé, a 
selyemkendő előtt megnyílik a hatalmas 
asszony palotájának minden kapuja és az 
idegen bejöhet abba a szobába, ahová a 
Ta-O-Tój-on kivül férfi még be nem tehette 
a lábát. A hatalmas asszony mérhetetlen 
gyönyörűséggel részegedik meg az első csók 
izében, amelyről eddig fogalma sem volt. 
Apró kis kedveskedésekkel még jobban meg-
hódítja az idegen szivét. Azt hiszi róla, hogy 
ő a leghatalmasabb ember a világon, min-
dent tud és nem tud eleget csodálkozni azon, 
amikor megigazítja a 1 is órácskát, a lorg-
nont és azután a kis csörgőt, amelyet vala 
mikor kisfia kezébe szeretne adni ez asz-
szony. Hátha szükség lesz reá egyszer . • . 

Az idegen környezetében egy másik fiatel 
leány is szerelemre gyullad, a kis Zi, egy 
kinai szabónak a leánya, kinek testvérét 
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elviszi magával azt a fényes kabátot, amit 
édesapja csinált a gyereke meggyógyiiójának 
s sémára. Az idegen nki hogy, hogynem, 
rongyos magyar huszárattilában érkezett ide, 
ismét fölveszi magára a rongyos kabátot, hi-
szen ebben éppen ugy szereti őt a hatalmas 
asszony. És most jön a régen várt lángoló 

[ szerelem, csókok, vágyak kirobbanása. Meg-
beszélik, hogy el fognak szökni a pa'otából, 

I elmennek messze, Nyugat felé, az idegen ha-
[zájábs. De a szsrelenf Kináben sem diadal-
I inaskodik olyan könnyen. Váratlanul meg-
lérkezik a vizmosta partok mellől a hatalmas 

és ott találja feleségével együtt az ide-
Igent. Első pillanatban meg akarja ölni, mert 
Imost már mindent tud. De az asszonynak 
|élni kell, hogy megéikez-

lessen életének örököse, a 
lagy kertek hatalmas uj 
jra. Az idegen azt mondja, 
logy azért jött vissza, mert 
egyetlen szert elfelejtett 
negmondani, nmi szüksé-

ges a termékenyítő italhoz, 
rtikor kigyóméreggel mér-

gezett karddal tőr a ha-
lai mas ur az idegenre, az 

yugodtan, higgadtan áll 
lébe. Nem ijed meg egy 
illanatra sem, ismét 
gyanazon a ponton fogja 
leg a hatalmas urat, mint 
mikor Pszühilaba akarta 
iildeni. Fölvilágosítja ar-
il, hogy mjgtudta azt, 
5gy nem az asszonyban 
in a hiba, azért amiért 
eddő a házasságuk. Be-
nézett a szemébe, látta 
sarkéban szi*rázó kék-
nyt, amely azt jelenti, 
így az élet az öreg kinei 
•jben álloti meg, a halál 
ïgva benne fés kel. A 
j belenéz felesége sze 
ibe és most már meg-
bonázott ltlke meg is 
ja benne a kékfén; t 
ist már mit csinál-
I? Az idegen azt a 
ácsot adja neki, hogy 
al férfi szerelme kell 

az asszonynak, küldjön egyet hozzá. Üttesse 
le azután a fejét és ölje meg, de csak igy 
étkezhetik el, akit vár. Rettenete* lelki kínok 
gvölrik a férjet, kirohan a szobából, de az 
idegen tudja, hogv most már megnyílott ez 
ő utolsó szerelmes éjszakájának ajtaja. Pil-
lanattal később biár leereszkednek az asz-
szony lakosztályának nehéz vasfüggönyei, a 
férj magárahagyja a szerelmeseket és zokogva 
borul a szőnyegre, a hálószoba lezárt ajtaia 
előtt. . . 

4 harmadik felvonásban mér megérkezett 
a nagykertek uj ura A férj az idegent el-
küldte Pszühalába t fogolytáborba, hogy ne 
lehessen felesége közelében. De az asszony 
mérhetelen vágyódással vágyakozik reá, 

Vígszínház : „A bálvány" 
Bárdi Ödön 

Angelojfotogratia 
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meglátja, holtan terül el palotájának kertjé-
ben. 

A cselekmény befejeződött, a darabnak 
vége, az idegen hódító szerelme legyőzte a 
sok ezeresztendős tradíciókat, az apa maga 
elé tartja gyermekét és hárman együtt, a ra-
gyogó napsütésben elindulnak a magyar Al-
föld felé. 

A Vigszinház előadása á legtökéletesebb, 
amit drámai szinház produkálhat. Varsányi 
Irén ragyogó színész-zsenije csodálatot kel-
tően uralkodik az előadáson- Egészen át-

öltözött külsejében és lel-
kében is kinai aszszony-
nak, megdöbbentő rea-
lizmussal szinte színész 
fölöiti tökéletességgel ala-
kítja a hatalmas asszonyt. 
Ugyanilyen mértékben ki-
emelkedő szereplői az elő 
adásnak Fenyvesy Emil és 
Csortos Gyula, akik mind 
a ketten hosszú hasábo-
kon részletezhető művé-
szettel játszották szerepei-
ket. Makay Margit szivet 
gyönyörködtetően bájos 
kinai leán> a, Szerémi Zol-
tán mesteri megrajzolásu 
Tá-Jó-ja, Vendrei Ferenc 
mandarinja, Bárdi Ödön 
karakterisztikus epizódfi-
gurája, Horváth Lenke 
halk szavú kinai cseléd-
kéje és az előadásnak 
minden egyes legapróbb 
szereplője is megérdemli 
a dicséretet. A Vigszinház 
pazer bőkezűséggel állt a 
szerző rendelkezésére, a 
színpadok káprázatosan 
szépek. Földes Imre uj 
darabja ismét ujabb világ-
sikert jelent a magye 
színpadi irodalom szó 
mára. 

Csoitos Gyula (Az id ígan) 
Vígszínház : „A bálvány" Vasadi felv. 

Drégely és a kétely 
flkik nem irigylik 
Drégelyt a tolláért, 
azok is irigylik őt 
a dollárért. 

(LENGYELKE 

n;ncs más gondolata, csak ő. A félbolond 
kinai is a fehér embert várja vissza, aki egy-
szer vissza is fog jönni. A férj lelki kínjai 
már szinte elviselhetetlenek abban a tudat-
ban, hog rem ő a fehérarcú kisgyerek édes-
apja. Görcsösen összefonódik a keze, amikor 
látja és megakarja fojtani. És akkor, amikor 
az asszony szinte emberfölötti szerelemmel 
hívja lelkében gyermekének édesapját, a 
nárciszbokor mögött megjelent két erős kar, 
annak az idegennek karja, aki most már az 
egyetlen itt, aki nem idegen. Amikor a férj 
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A Színházi Élet törvényszéke elé e 
héten Földes Imre, „A bálvány" 
szerzője került. A súlyos vád az 
ellene, hogy aránylag rövid idő alaft 
huszonnégy színdarabját mutatták 
be sikerrel. A törvényszék bevonul 
és megkezdi a mindig .visszaeső" 

bűnös kihallgatását: 
Mi a neve 7 Földes Imre. 
Hol született ? Somogyországban , Ka-

posvárott. 
Hány éves ? fl büntető törvény értei» 

mében a vádlott nem tartozik önmaga 
ellen adatokat szolgáltatni. 

Mi a foglalkozása? Nem tudom bizto-
san. Vannak olyanok, akik azt állitják, 
— különösen a tisztviselőim, — bogy én 
iró vagyok ; vannak aztán olyanok is — 
az Írótársaim csaknem mind, a kritiku-
saim pedig kevés kivétellel, - akik azt 
állítják, bogy én v i l lamosigazgató va-
gyok. 

Mikor lett iró ? H középiskola harma-
dik osztályában. 

Mikor lett villamosigazgató ? Amikor az 
Úristen n a g y o n megharagudott rám. 

Szeret villamoson utazni ? Ó igen. Egy-
részt azért, mert nem kell f izetnem, — 
másrész t azért, mert a budapesti villa-
m o s vasút a világ legkitűnőbb közle-
kedőeszköze : gyors , kényelmes , f inom 
levegőjű, egyszóva l nagyszerű, Aki el-
lenkezőt állit, a t ta ne tessék hallgatni, 
mett az egy sem vi l lamosiyazgato . 

Mi volt az első darabja ? Péter király. 
13 éves koromban irtam. Benyújtottam 
az Akadémia egvik pályázatára. Nálam 
ez volt az első. Ott az utolsó lett. 

„A bálvány" hányadik darabja ? A bu-
szonnegyedik. De tetszik tudni, - azért 
mégsem vagyok öreg. 

Melyik dcrabját szereti a legjobban ? fl 
legközetebbit. 

Ki a kedvenc írója! Jókai. 
Ki a kedvenc festője 7 Mednyánszky. 
Ki a kedvenc szobrásza? Még nem tu-

dom. Majd ha meghaltam és valaki eset-
leg szobrot farag rólam, — az lesz az. 

Mi a kedvenc étele ? fl hal. 
Mi a kedvenc itala ? fl p iros bor. 
Mi a kedvenc nótája ? „Az én rózsám, 

gőgös , büszke . . (Lásd: Ezüst sirály 
III. felv.) 

Mit csinálna, ha megütné a főnyereményt? 
Cigarettát vennék, kérem szépen. 

Szeret utazni ? Nagyon. 
Szeret aludni ? flzt is. 
Hány órakor szokott felkelni ? Korán. 

Fél 7-kor. 
Hány órakor izokott lefeküdni? Korán. 

Fél 11-kor. 
Szereti a gyerekeket ? Imádom. Nemcsak 

az én gyerekeimet. Minden gyereket. 
Szeret szinhái ba járni ? Na hallja t 
És moziba ? Nnal 
Készül már az u j darabja ? Már rég el-

készült. 
Melyik darabjával kereste a legtöbbet? 

Uraságod adódetektiv? 
Szereti az operettet 7 Általában nem, csak 

ba én irom és Buttykay zenésiti. 
Fedezeit rrár fel vole kit 7 Többeket De 

s e m ők, s e m az irodalom nem volt bálás 
érte. 

És önt hi fedezte fel? Rákosi Jenő. 
Mi a véleménye . A bálvány" kritikáiról ? 

fl kritikák, «mint látni tetszett, igen ve-
gyesek . Amelyek a bázi főpróbán jelen-
volt kritikusok tolláról kerültek a lapok-
ba. azok jók voltak. Hmelyek pedig a 
ny i lvános főpróba után Íródtak, azok 
- bogy is mondjam c s a k ? — picikét 
mérgesek voltak. Egyesek az én fejem-
hez vágják, b o g y . — ők nem ismerik 
be l ső Kína életét. És azt is , hogy való-
sz ínűleg az én kitalálásom az, hogy ott 
egy o lyan népitéletszerü járvány ural-
kodik, amely a magtalan nők elkerge-
tését rendeli. Igen tisztelt Biróság ! Eb-
ben a kérdésben ne tessék ítéletet mon-
dani, mert nem egyforma elbírálásra 
igénvt tartó felek ál lrak szemben egy-
m á s s a l . Nekem ugyanis elég időm volt 
abboz, bogy be lső Kina életét tanulmá-
nyozzam, ellenben a ktit ikusaimtól iga-
zán nem szabad TOSSZ néven venni azt. 
ha a főpróba végétő l a kritika megírá-
sá ig rendelkezésükre álló 1 - 2 órát nem 
fordították belső Kina életének é s szo -
kása inak áttanulmányozására. 

Mit tud védelmére még felhozni ? Fiatal 
kezdő vagyok, kérem. 

Hitelesítse a jegyzökönyvet : 
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te 

Ü huszonö tös lépcső ié« 
A huszonötödik jubileum nem fiâgj è'éet, 

há égy darab huszonötödik előadásáról von 
szó, de igen nagy eset, ha egy szerző húszon-' 
ötödik darabjának előadását ünnepelheti. 

Még akkor is ritka eset, ha a huszonötö-
dik csak a huszonnegyedik. Földes Imre az 
kivételes szerző, aki most érkezett el a hu-
szonötödik darabjának küszöbéhez. Már csak 
pár villamosmegálló és itt lesz a huszonötös. 
Földes Imre már fenn is ül a villamoson, 
mér meg is irta azt a bizonyos huszonötödik 
darabot, sőt az is lehet, hogy előbb irta a 
huszonötödiket és csak azután a huszonne-
gyediket. Az ember azt hinné, hogy egy 
ilyen nagymultu szerző nem is tudná elso-
rolni összes darabjainak cimét, mint az a 
sokgyermekes apa, aki már a gyermekei 
nevét se tudja. Földes Imre azonban minden 
gyerekét — minden dabrabját — egyformán 
szereti és amikor megkérdeztük, egy szuszra 
elsorlota mind a huszonnégyet. Ezek : 

Császár katonái — Hivatalnok urak 
— Kuruzsló — Grün Lili — Halló — 
Terike — Ezüst sirály — Pardon — 
A király arája - Hadik huszárok 
— Két Hyppolit — Nincs tovább — 
Paradicsom — Az arckép — A lá-
n y o m — Otthon — Láthatatlan ember 
— Künn a bárány benn a farkas — 
— Rabiélek — Báró tramboulin — _ 
A vörös szekfü — A kapitány ur -n* 
Lajos és huszonnegyediknek A bál-
vány. 
Természetesen a kronologikus sorrendet 

nem jgen tarthatta be Földe s Imre, de ez 
már a majdani irodalomtörténészek mun-
1 ája lesz. 

Alig van a darabok közölt egy is, amely 
nek előadásához valamilysn különösebbel 
érdekes esemény ne fűződre; igy például a 
Két Hyppolilban lépett fel először Petráss 
Sári, a Paradicsom premiérjén ismerkedett 
össze a szerző a kis Szabolcscsil. akivel 
most a Vígszínháznál találkozott össze. 

Könnj en meglehet, hogy hamarosan át-
lépi Földes Imre a küszöböt és itt lesz a 
Huszonötödik — oc a k k ? r m é S a huszon-
negyedik is menni fog. 

Sze-émi Zoltán 
Vigszinhá : „A bá.vány" 

Papp telv 

Uj közmondás 
Madarat tolláról,, 
írót a dollárról. 

(LENGYELKE) 



B e / u í n i 
Irta: KARINTHY FRIGYES 

Most pedig beszélni fogok neked, 
édes öcsém, arról, hogy miképen 
lehet itt Pesten bemenni valahová, 
ahol az embernek semmi keresniva-
lója nincsen. Mi ketten tudjuk, mi-
lyen tanulságos dolog ez és mi száz-
ezren tudjuk, akik mind másképen 
kezdtük, mint ahol kellett volna vagy 
illett volna és akiknek mással kellett 
foglalkozni, mint amit szerettünk és 
tudtunk, mert az nem kellett azoknak. 
Én nagyon jól isme-
rem a te zavart mász-
kálásaidat utcákon és 
házak lépcsőin és elő-
szobákban és középü-
letek várótermeiben 
és tűnődéseid és félel-
meid és aggodalmaid 
— tudom fiam, te is 
olyanféle ember vagy, 
mint én voltam. A 
múltkor találkoztam 
veled egy előcsarnok-
ban, valami tudomá-
nyos előadás volt és 
te a szolgával beszél-
tél holmi bemenetel 
dolgában. Te, aki az 
emberiség történetét 
tanulmányoztad so-
káig és filózofusokat 
ol /ástál és az eszme 
fejlődésén szoktál bo-
rongani az utcán, na-
gyon okosan és vilá-
gosan és szelíden ma-
gyaráztál valamit a 
szolgának, világos lo-
gikával akartad őt 
meggyőzni és maga-
tartásodból nem hi-
ányzott a méltóság 
sem. De a szolga nem 
várta be a „quod erat 
demonstrandum " igéit 
— gorombáskodni 
kezdett veled és azt 
mondta, hogy neki ez 
§s ez lett parancsolva 

és az ur, ha jobban tudja, menjen 
a sóhivatalba, de jegy nélkül nem 
megy be. így esett, hogy a felolvasás 
nélküled zajlott le, bár, mint később 
értesültem, neked is fel kellett volna 
olvasni és éppen azért nem volt je-
gyed, mert te voltál a felolvasó. 

Ezen te töprengsz, mert nem tudod, 
hogy az emberek nincsenek beren-
dezve a te világos logikádra. Ne 
töprengj tehát, hanem hallgasd meg 
egy tapasztalt ember tanácsát. 

Arra a felolvasásra nyilván nem 
juthattál be, mert hiszen neked ottan 

Földes imre darabjai hódolnak .A bálvány" előtt 

Szaktnáry rajza 
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dolgod volt. Ezekkel szakíts. Ellen-
ben határozd el, hogy ma délelőtt 
például résztveszel az Opera egyik 
intim házipróbáján és elénekeled Lo-
hengrin egyik szerepét, igy, ahogy 
vagy. Ezt igy kell csinálni: Bemész 
oldalt egy kis ajtón, de jól vigyázz, 
nehogy olyan ajtó legyen, amire nin-
csen ráirva : „Tilos a bemenet " Ott, 
ahol ez nincsen, feltétlenül valami 
szolga ismerne rád és megkérdezné, 
hogy hívnak, bizonyítványt kérne és 
kikergetne. Ahol ezt olvasod : „Idege-
neknek tilos a bemenet", oda szépen 
bemész. Végigmész néhány folyosón, 
emberekkel, szolgákkal, alkalmazot-
takkal találkozol — nehogy megszó-
lidtsd akármelyiket! Mihelyt kérde-
zősködsz, vagy elárulod, hogy vala-
kit keressz, hogy dolgod van itt — 
elveszett ember vagy. Kijelentik ne-
ked, hogy az illető nincs is itt, so-
hase volt itt, nem is ismerik, külön-
ben is már reggel utazott el és tiz 

Horváth Lenke 
Vígszínház: .A bálvány" 

Vasadi Ottó felv 

perccel előbb ugyan a színpadon 
volt még, de tegnap meghalt. Nem 
— le sietve elmész az emberek mel-
lett, minden ajtóba benyitsz, szigo-
rúan körülnézel, mintha azt monda-
nád : „Ejnye, mi az, még nincsenek 
itt? Meg fogom őket büntetni!" Ha 
va'ami alkalmazottal találkozol, kia-
bál] rá biztosan : „Hallja micsoda 
disznóság az, hogy a kottáimat még 
nem hozták el", vagy „Mit lődörög 
maga itt, nincs semmi dolga?" Nem 
várod be a választ, erőteljes léptek-
kel tovább mégy. Nagy zajjal kinyi-
tod a páholyokat, keresztülszaladsz 
néhány folyosón. Végre zongoraszó 
üti meg a füled : arrafelé tartasz. Egy 
tapétaajtó áll előtted, ráirva : „Csakis 
tagoknak." Ezt berúgod, egy szolgát 
félrelöksz : „Na, marha, ne álljon az 
utamba!" Belépsz a homályos szín-
padra, ahol néhány civil álldogál és 
a karmesterrel próbálják éppen Lo-
hengrint. Odalépsz, leveted a kabá-
tod, ingujjra vetkőzöl és kiveszed 
egyiknek kezéből a kottát. Ha egy 
kicsit csodálkoznak, huzd össze a 
szemed és bosszankodva szólj igy : 
„Mi az, az uj rendező mé? nincs itt? 
Se a Duci? Se a Lojzi? Persze az 
embert nem ismerik meg aztán!" 
Mire ijedten és tisztelettel félrehú-
zódnak és eszükbejut, hogy éppen 
ma olvasták, hogy Titta Ruffo Pestre 
jön — pedig nem is olvasták. Erre 
te énekelni kezdesz, aztán odavágod 
a- kottát, hogy az nem járja, felve-
szed a kabátod, kikísérteted magad 
egy szolgával és esetleg pénzt is 
kérsz tőle hanyagul, hogy nincsen 
apró nálad az autóm. 

Ez az egyetlen módja annak, édes 
öcsém, hogy te Pesten bejuss vala-
hová. Ht. pedig tanácsaim már ké-
sőn érkeztek volna, mert időközben 
már agyonütött valaki, akitől meg-
kérdezted, hogy merre van a Király-
ucca — ajánlom kipróbált módsze-
remet Szent Péterrel szemben, aki a 
mennyország kapujánál megállít, hogy 
milyen érdemek alapján akarsz be-
jutni. 



SZÍNHÁZI ELET 15 

KISS JÓZSEF 

Irta : KM Uli Y GYVCA 

Akkor kezdett búcsúzkodni az élet-
től, amikor a nagyapjáról, a hires 
Litvákról irt élettörténetet. Az ember 
öregségére foglalkozik legtöbbet az 
őseivel, akikhez immár kívánkozik. 
Itt maradnak a földön a szerelem, a 
tüz, a szegénység, sőt az áhítat is, 
csupán a régen elment ősök várják 
már a közeledőt odaát a túlvilágon. 
Kiss József kedves fogadtatást kívánt 
magának biztosítani az állomáson, 
amelyet messziről 
látott : ezért zen-
gett vidám, hősi 
dalt a'nagyapjáról, 
akitől legjobban félt 
gyermekkorában. 
Ez a bizonyos Lit-
vák ugyanis vere-
kedő és korhely 
embervolt, aki ván-
dorlással, csavar-
gással töltötte az 
életét. Másforma 
ember volt, mint 
azok, akiket Kiss 
József maga körül 
a civilizált világ-
ban látott. Nyilván 
kiengesztelni akar-
ta az öreget ott a 
láthatáron, midőn 
késő aggságában 
verses-regényt kez-
dett irni róla, 

Talán sajnálta is az „öregke", hogy 
nem léphetett a nagyapja nyomdo-
kaiba, nem tanyázott pusztai csár-
dákban és nem kántorkodott kis hit-
községekben. Városi életet élt és a 
mindennapi pénzszerszésen kivül leg-
több gondja az egészségével volt. 
Talán harminc esztendeje betegeske-
dett és hetvenhét esztendős koráig 
vékony erszénykéje volt. Meleg fa-
zékfedők kisérték negyedszázadon át 
útjaiba, barátaihoz, a régi Otthon-
körbe és a vidéki felolvasásokra ; 
testi gyengeség akadályozgatta, hogy 

KISS JÓZSEF 

nem mehetett el mindenhová, ahol 
verseit szavalták szép színésznők és 
iskolás-leányok : öregsége állt útjába, 
hogy leszakítsa azokat a rózsákat, 
amelyek Magyarországon, a hevülé-
keny hölgyek tartományában, Balassa 
Bálint óta a költőknek felkínálkoz-
nak ; pénztelensége gátolta, hogy bol-
dog és gondtalan aggságot éljen, 
hogy életében elutazott volna, ahol 
Byron já r t . . . Talán ezért is szégyelte 

magát az öreg Lit-
vák előtt, akit se 
testi gyengeség, se 
üres zseb nem 
tartott vissza attól, 
hogy életében jól-
lakjon asszonynyal 
és fűszeres bo-
rokkal, hogy be-
vándorolja azt a 
világrészt, amely a 
Kárpátoknál kez-
dődik és a Bala-
tonnál végződik. 

Szobában és pam-
lagon irt az öregke, 
de kis bőrbekötött 
notesze oly regé-
nyes jószág volt, 
amilyent azoknak 
a költőknek kezébe 
képzelünk, akik va-
lóban hevertek is 
a nyárfa alatt, ha 

arról verset írtak, a valóságban is 
bemásztak a magas erkélyen, ha 
költemény témájukat itt keresték . . . 
Sok ilyen aranynyal szegélyezett 
könyvecskét megforgatott az „öregke" 
kabátja belső zsebében, amely köny-
vecskék a versek műhelyét jelképez-
ték. Itt rovattak fel hajszálnyi vékony 
betűkkel az .első sorok a világra ké-
szülődő versekből, itt töröltettek ki a 
szavak, hogy mások kerüljenek he-
lyükbe, itt gyurattak, esztergályoztat-
tak, mielőtt eleven emberi szem bele-
pillanthatott volna a titokzatos köny-
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vecskébe. Legutoljára az 1921-iki 
kora őszön, mikor a Margitsziget 
lombjai alatt találkoztam az öregké-
vel : két jegyzőkönyvecske is volt a 
zsebében és mind a kettő telve volt 
versekkel, amelyek ezidőtájt még nem 
jelenhettek meg, vagy még esztergá-
lyozás alatt voltak. — Bizonyosan 
nyugodtabb élete lett volna Kiss Jó-
zsefnek, ha e könyvecskék helyet 
olyanokat hord vala zsebében, ame-
lyekben valamely bankhoz szóló utal-
ványok foglaltatnak. 

. . . Az élet sok kontót csinált az 
öregnél, mert mindig hitelezőnek 
érezte magát e világban. Jó újságot 
szerkesztett vagy harminc esztendeig, 
de munkatársai túlnőttek lapján. Jó 
verseket irt szép könyvekbe, de jöt-
tek uj költők, akik népszerűbbek let-
tek. Talán sohase érezte a megelé-
gedettséget és a nyugalmat pályáján ; 

tartott jubileumokat, de tovább élt ; 
még mindig gyönyörű, ifjonti verse-
ket irt, amikor már tehetetlen 
öregnek kellett volna lennie ; uj köny-
veket tervezett sajtó alá, holott a ke-
vés papiroson már nem fért el a ma-
gyar irodalom, mint a rajkók a sá-
torban; tüz volt a lelkében, holott 
hamuvá és bánattá lett az élet kö-
rülötte ; panaszára senki sem hall-
gatott, mert mindenki panaszkodott, 
aki kevesebb hozzáértéssel forgatta 
a tollat ; félrehúzódott a lármások 
elől és hagyták, hogy ő magát is el-
felejtse. Költők, akik Magyarországon 
verseket irtok, jó például vehetitek 
az „öregke" életét, pályáját, halálát. 
Nem az a fontos, hogy jó verseket 
Írjatok az életen végig, hanem fontos 
az, hogy a kellő alkalommal biztos 
menedékbe vonuljatok a szánalma-
san elhagyatott öregség elől. 

BURIAN JUBILEUMA 
A Tristan legutóbbi előadása élőit l ekes ünneplésben r szesitetíe az Operaház személyzete 
Burian Károlyt, harmincéves cperaénekesi jub i l eu ia alkalmából Vagy féltucat hatalmas 
koszorút kapott a kiváló művész, akit a köszöntő szavak elhangzása után a Színházi Élet 
munkatársa lefényképezett a színpadom \ képen balró jobbra ez Opera következő tagjai 
állanak: Környei Béla, 2áborszkyné Havas G.örgyi, Gábor József, Venczell Béla. Burian 
Karoly, Szende Ferenc, dr. Dalnc.ky Viktor, ifi. báró Wlassics G ;ula — mögötte Szemere, 
Árpái és Szikla Adolf — Keiner István, Sándor Erzsi, Haselceck 0 ga, Máder Rezső, 

Mihályi Fere c és Hajdú Ilona 
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A gyermekjátszótéren 
Né/itíny jelenet a jubiláló „A gazdag lány" ból 

Szerdán 
edták öt-
venedszer 
a jubiláló 
Belvárosi 
Színház-
ban Sze-

nes Béla 
háromfel-
vonásos 

vígjátékát 
„A gaz-
dag lány* t 
Alábbiak 
ban a II-
felvonás 

Szenes Béla _ Stt it 'ad-
a jubiláló .A gazdag Ián> juk. B 

szerzője Labori telv. s z egénv 
nevelőnőnek, a Forrai Rózsi csodálatot ala-
kításában népszerűvé vált Fiäulein Maii-^ 
Hoffernak a beszélgetését az álnevelőnőv« I, 
a gazdag lánnyal, akit a jubiláris előadáson 
T/ffeos IIo"a játszott kitűnően. 
(A Városligetben, szemben a Fasorral, 
a Stefánia-ut jobboldalán van egy nagy 
sétatér. Ä nagy sétatér körül a nagy 
tértől fákkal, bokrokkal és egy körúttal 
elválasztva, apró félköralaku ferecskék van-
nak. Egy ilyen kis téren játszódik a má-
sodik felvonás. Ezekben a kis ligeti sze-
parékban estefelé rendszerint csak szerel-
mes párokat látni. Délután is csak azok 
szorulnak ide, akik "kint a nagy téren 
ünár nem találtak üres padot, inint az a 
kis társaság, mely a színen látható, mikor 
a függöny felgördül. Ä kis téren két pad 
van, egy balról, egy középen. Jobboldalon 
nincs pad. Ä jobb sarokban egy széles 
fa és néhány kiugró bokor természetes 
spanyolfalat alkot. Fr. Marie, Margit a 
középső padon ülnek. Marie az »Abend-
blatt« regényfolytatását olvassa, Margit 
kézimunkázik. Jobbról, balról a földön 
gyerekjátékok, a két gyerek oldalt az elő-

térben. ) 
Bubi: Hát játsszunk fogót. Jó? 
Médi: Jó. 
Bubi (nyafogva Fr. Marie felé): Fráj-

lein, szabad a Bubinak fogóóót játsza>-
niiiii? 

Marie (szigorúan): Nicht knaufen, Bubi. 
(Tovább olvas. ) 

Médi (ugyanolyan hangon, mint Bubi): 
Kiiiisasszony, a Bubiiiii fogót akar ját-
iszaniiiii. 

Margit: Gyere ide, Médi. Már megint 
milyen az orrod. Nincs zsebkendőd? (Meg-
törli Médi orrát. ) 

Marie (percre leteszi az újságot): Komm, 
Bubi. (Ö is megtörli a fiu orrát. ) 

Margit: Na, most menjetek szépen fogót 
játszani. 

(Médi, Bubi előremennek.) 
Margit (nyugtalanul körülnéz, mint aki 

vár valakit. Aztán észreveszi, hogy Fr. 
Marie sir): Miért sir, Fräulein Marie? 

Marie (szemét törölgeti, meghatva): Oh, 
van nagyon szép regény. 

Margit.- Ki irta? 
Marie: A »Neues Budapester Abend-

blatt«. Szok ezt olvasni? 
Margit: Nem. 
Marie: Kár. Az »Abendblatt« irja a leg-

szebb regényeket. Ez is szól von einen 
(Grafen és egy Armes Mädchen, aber wun-
derschön. (Tovább olvas. ) 

(Megjelenik Gárdos. Szin legszéléről 
fixirozva nézi Margitot.) 

Margit (ismét körülnéz, mint aki keres 
valakit, aztán feláll. ) 

Marie: Hová? 
Margit: Átmegyek a térre, keresek egy 

üres padot. 
Marie: És ha jön addig Ervin? 
Margit (halkan): Nem jön. 
Marie (csodálkozva): Ma nem !jön? 
Margit: Többet... nem jön. 
Marie: Eddig minden délután jött, most 

nem jön? 
Margit (int, hogy nem. ) 
Marie: Warum denn? 
Margit (vállat von szomorúan): Csak. 
Marie (érdeklődve): Tegnap történt ma-

guk között valami? 
Margit: Kedves jó Marie... Magának... 

majd... elmondok mindent. (Gyorsa» 
el balra.) 
, Gárdos (harmadéves joghallgató. Simára 
nyalt frizura, egyik kezében sétapálca, má-
sik kezében könyv helyett csak pár könyv-
lap, amikor Margit elment, közeledik, leül 
p másik padra és fixirozva nézi Mariét, 
aki a regényt o lvassa 'és közben lopva, 
de nagyon barátságosan viszonozza pillan-
tásait. Bubihoz): Hány éves vagy, kisfiú, 
mondd meg szépen. 

Bubi: Szépen mondom meg. 
Marie: Aber Bubi. (Hirtelen.) Komm. 

Bubi. (Sug valamit a fiúnak.) 
Bubi (Gárdoshoz): Bácsi kérem, hány 

óra? 
Gárdos (Mariéra mosolyogva): Hét óra. 
Bubi: Hét óra. 

1 Marit': Aber Bubi! Sag schöm: köszö-
nöm. 

Bubi (utánozza): Köszönöm. 
Gárdos (szünet után, csakhogy éppen 

mondjon valamit): Megjegyzem... az órám 
siet egy kicsit. 

Marie (nagyon barátságosan): Siet egy 
kicsit? 

Gárdos: Igen. 
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Marie: Az szokott előfordulni óráknál. 
Cidrdos: Igen. 

(Beszélgetés frnegakad. ) 
Gárdos: Kisasszony német, ugyebár? 
Marie: Igen, az vagyok. 
Gárdos: Nem is hittem volna. Nagy-

szerűen tetszik beszélni magyarul. 
Marie: Igen, eztetet mondták már má-

sok is. 
Gárdos: És — a 'barátnője szintén né-

met? 
Marie (hirtelen fagyosan): Ä barátnőm? 

Äz nem német. (Előveszi a regényt és 
olvasni kezd.) 

Gárdos (feláll): A térre ment át a 
barátnője? 

Marie (ridegen): Hogy hová ment, azt 
tessék kérdezni tőle. 

Gárdos (a szin szélére megy, néz a 
tér felé): Ha visszajön, majd megkérdem. 

Marie: Próbálja meg. De én nem aján-
lok. (Olvas. ) 

Gárdos (el ). 
Marie: Blöder Kerl! 
Médi: Kisasszony, én nem akarok fogót 

játszani. 
Bubi: Nem is igaz, én nem akarok 

fogót játszani. 
Marie: Játszatok mást. Játszatok Piroska 

•és farkast. 
Médi: Én leszek Piroska. 
Bubi: Nem is igaz, én leszek Piroska. 

Nem is igaz, én leszek a vadász. (Nya-
fogva.) Fräulein, ugy-e a vadász öli meg 
a farkast? 

Marie: Ja Bubi, a vadász öli meg a 
farkast. 

Bubi: És ugy|-e, a farkas akkor meg-
dögöl? 
< Marie: Ja Bubi, farkas akkor megdögöl. 

Médi: Itt jön a kisasszony. A kisasszony 
lesz a farkas. (Médi, Bubi indiántáncot 
lejtenek Margit körül, aki nagyon izga-
tottan jön, leül.) 

Médi: Kisasszony, te leszel a farkas. 
Bubi: Maga lesz a farkas. 
Médi: Tudod, hogyan kell? 
Bubi: Meg kell dögölni. Fräulein, ugy-e, 

a farkasnak meg kell dögölni? 
Marie (szigorúan): Bubi, menjetek ját-

szani. Atmehettek a térre, de ne meszh 
szire!... (Gyerekek visitva el. Utána kiált.) 
Bubií (Kétségbeesett mozdulattal.) Majd 
elgázolta egy kocsi ! 

Marie (csodálkozva): Maga szeme tele 
könnyekkel, liebes Kind. Ki bántott maga? 

Margit (szomorúan): Marie, édes jó 
Marie, milyen mások az emberek, mint 
ahogy azt én elképzeltem. Most is egy 
öreg ember megszólított és... Még az ilyen 
öreg... (Megrázkódva.) 

Marie: Pfuj . De azért nem kell sirni. 
Sirjon ő, hogy olyan (öreg. 

Margit: És nemcsak az öregek... 
Marie: Oh, ebben van igaza. Most ta-

'lálta a szeget bele a fejébe. Öreg, vagy 

fiatal, wurst. Most is volt itt egy egészen 
fiatal, akart kikezdeni velem, tudtam alig 
lerázni. Egyik férfi olyan gazember, mint 
a másik, én mondok. De azért nem kell 
sirni. Sírjanak ők, a fene őket ott esz, 
ahol vannak. 

Margit: Édes jó Marie, az élet olyan... 
Marie: Oh, mondtam, fogja megtanulni, 

milyen szegény lánynak az élet. Szegény 
lánynak az élet csak egy helyen szép — 
a »Neues Budapester AbendblatU-ban. És 
talán (az égre mutat) dort oben az ég-
ben. És az sem egészen jbiztos. 

Margit: Az éjjel gondolkoztam sok min-
denen... már ugy éreztem, ezt nem lehet 
tovább kibirni. 

Marie: Mit más ezer szegény lány 
tud birni, ki fogja tudni maga is m|ein 
'Kind. 

Margit (maga elé): Igen... százszor is 
elmondom: ha ezer szegény lány végigl-
csinálja... hősiesen egy életen át... akkor... 
(Hirtelen a valóra ébredve.) Marie, annyi 
minden történt velem az utóbbi időben, 
amiről magának fogalma sincsen, én ugy, 
de ugy megutáltam az életet, hogy arra 
gondoltam, legjobb volna leugrani a ne-
gyedik emeletről... vagy mit tudom én. 

Marie: Oh, liebes Kind, voltam én is 
igy. (Elgondolkodva.) Csak én a har-
madik emeletről akartam leugrani. De aztán 
mégis kibékültünk. Maguk is fognak ki-
békülni. 

Simonyi Mária és Foirai Rózsi 
Belvárosi Színház : „A gazdag lány" Laborl [elv. 
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Margit (a fejét rázza). 
Marie: És ha nem, lesz egy másik. 

Egyik férfi megy, a másik jön, ilyen az 
(élet, én mondok magának. 

Marie (kis szünet után könnyezve foly-
ta t ja ) : Én tudnék mondani Magának sok 
a férfiakról. Äz ördög vinné el őket, bele 
B pokolba. (Könnyeken át.) De ha elvinné 
löket, mi maradna nekünk? 
( Margit (keserűen): Most már tudom, 
hogy mit értenek »szerelem« alatt. 

Marie (tiltakozva): Oh, liebes Kind: a 
szerelem szép. Ä szerelem mint egy rózsa. 
A férfiak rózsán a tövis. Âzért a rózsa 
imégis szép, nagyon szép. Bizony, nagyon 
szép. 
'(Csend. A gyerekek messze a sétatéren 

énekelni kezdenek egy dalt. ) 
( Marie: Äz Ervin minden délután hoz 
ki ide magának egy; rózsa. Ez egy szép 
dolog tőle. 
< Margit (szomorúan): Ma... majd... nem 
hoz rózsát. t 

Marie (érdeklődve): De hát mi az, ami 
történt? 

Margit: Ma reggel, mikor találkoztunk, 
|már nem is köszönt és sokkal jobb igy, 
legalább kiismertem öt. 

Marie: Armes Kind. 
Margit (tettetett nyugalommal): Miért? 

Én nagyon örülök, hogy (köztünk végre 
Vége mindennek. 

Marie: Ismerek ezt. (Sóhajt.) Mikor azt 
mondjuk, van vége, akkor kezdődik csak 
(belül bent a Szívbe az igazi ramazuri. 

T. Forrai Rózsi 
Belvárosi Színház : . A gazdag lánv" 

Labori felv 

(Sóhajt.) A fene esz a férfiakat, én mon-
dom. 

Margit: Tegnap éjjel... 
Marie (közelebb ül, nagyon kíváncsian ) : 

Tegnap éjjel? 
Margit: Tegnap éjjel megint kopogott 

az ajtómon. Még ha visszagondolok rá, 
(akkor is... pirulok a szégyentől. 

Marie (megfogja Margit kezét): Oh, 
liebes Kind, azt hiszi, máshol nincs ajtó. 
Kopogott, és? 

Margit: Kopogott, elment, visszajött, 
Mjra kppogott. Ha nem enged be azonnal, 
Vége köztünk mindennek, azt mondta. 
1 Marie: Mondja, mondja, liebes Kind. 
Nagyon szeretek ezt hallani. 
' Margit: Azt mondta, hogy ő kimond^ 
hatatlanul sokat kinlódik és szenved... 

Marie: Csak hagyja szenvedni. Még egy 
tférfi se belehalt. f 

Margit: Hogy olyan keservesen hosz-
szuak az éjszakák... 

Marie:, Grossartig. Ha volna télen sze-
relmes, volna még hosszabbak az éjsza-
kák. Nyáron fogja kibírni. Na és aztán? 
( Margit: Aztán elment. 

Marie: És? i 
i Margit: És reggel láttam, hogy: vége 
mindennek. Haragszik. 
« Marie: Ismerek ezt. Még egyikét hétig 
csak egye őtet fene. Én mondok, leg-
alább még egy hétig nem beengedni. Ak-
kor fogja tudni megbecsülni, amit kap a 
szerelem. 

Margit (elképedve): Fräulein Marie! Hát 
hiég maga is feltételezi rólam? 
, Marie (szomorúan sóhajt): Liebes Kind, 
én magamról se feltételeztem. (Kis szünet 
után): Lehet, hogy bün... de nem hiszek... 
liebes Kind. Ha egyszer meghalok és oda-
fönt fogják kérdezni: Marie Hoffer, hogy 
(éltél lent a földön? Fogok mondani: Vol-
tam szegényi nevelőnő Budapesten. Fogják 
tnondani: Elég, a többit már tudjuk... 
(A térről ismét erősebben hallatszik az 

! ének.) 
Marie: Oh, én sokat gondolkoztam... 

Az élet, liebes Kind, mint egy tenger. 
Akinek van sok pénz, az olyan, mint uszó, 
akinek van egy izé... olyan hogy hívják... 
hólyag... mentőőv... Nem kunszt, ha kiér 
partra... Aki szegény, az usz izé nélkül. Ki-
kapaszkodik első kis sziklára, onnan megy 
(másikra és ha talál kis gyümölcs, akkor 
boldog és ha talál pár virág, akkor még 
boldogabb. Ojjé, de milyen boldog. És 
ha lát partot, mondja (sóhajtva) az messze 
van és nekem nincs míentőöv. 
• Margit (csodálkozva): Marie... hogyan 

jutnak ilyen szépek az eszébe? 
Marie (vállat von): Talán olvastam... 

a Neues Budapester Abendblattban. 
(Kis csend, majd balról valaki hangosan 
fütyörészve közeledik. Margit érdeklődve 

néz arra.) 
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ï créziáí 
felmentették 

Borzasztó es- t történt Far« gó Jenővel az 
elmúlt héten. A szerkesztőségben ült, 
amikor megszól lt a telefon csengője, vékony, 
gyerekhang jelentkezett a telefonban, az 

apukát, Faragó Jenőt 
kereste és «2t mondta 
szokatlan izgatottság-
gal: 

— Apuka, gyere 
haza, mert törvényszék 
van. 

Faragó Jenő el nem 
t rdla képzelni, mi 
tör énhetett, annyi ideje 
sem volt, hogy kér-
dezős ödjék. mert ott-
hon Ietstiék a íagylót. 
Kalap nélkül rohan! le 

» a lépcsőn, kocsiba 
vagta magat és vágtatolt hazefelé. Aggódó 
arccal rontott be lakáséba. Egyenesen a 
gyerekszobába ment, ahol komor ünnepélyes-
séggel ülték körül az esztelt felesége és 
gyermekei. Elmondották, hogy idehaza most 
rendkívüli törvényszéket tartónak még pedig 
egy borzasztóan súlyos családi ügyben, A 
vádlott Faragó Jenő iegk sebb gyermeke a 
hároméves Terézia őnagysága, aki ellen a 
mama a következő sú-
lyos vádakat emelte : 

1. Terézia az ebéd-
hél tányérból itta a le 
vest és amikor a tányér 
tartalma elfogyott, a 
tányért a földhöz vágta. 

2. Amikor testvére 
hivta, hogy jöjjön szín 
házat játszani, leöntötte egy cohár vizzel. 

Faragónak e őadták a vádat, ő terméssé-
tesen rögtön megkéidezte a vádlottat hogy 

mit tud védelmére 
fölhozni. A vádlott 
a következő vála-
szokat adta : 

1. Apuka kérem, 
minek nekem a 
tányér, ha én mér 
megittam a levest? 

Faragó Jenő, bár 
jogászi érzéke kü-
lönc sen fej lett, kény-

telen volt igazat adni Terézia őnegységá-
nak és a vád ezen pontja alól fölmentette. 

2. Igaz, hogy leöntöttem vizzel a testvér-
kémet. de az ugy tőrlent, hogy hivtam szín-
házat jászani, erre ő azt felelte nekem, hogy 
hagyjam bekében, mert ő mo -t nagy gőzben ta-
nul. Gondoltam, ha ő gőzben van, legjobb 
lesz, ha lehűlöm, ezért öntöttem rá a kancsó 
/ízet. 

Faragó Jenő úgyis mint apa, úgyis mint 
törvényszéki elnök, kénytelen volt elfogadni 
ezt a védeke-
zést is és a 
vádlottal sza-
badlábra he-
lyezte. A csa-
lád többi tag 
ja fölebbe-
zett, a tárgya-
lást csak a 
legközelebbi 
súlyos inci-
dens után 
fogják meg-
tartani. 

Schwaiz és a Citadella 
(Levél a Színházi Élethez) 

Igen tisztelt szerkesi tő ur 1 
A Színházi Élet annyi föntos és kevésbé 

fontos kérdésre felel hetenkint olvasóinak, 
hogy én is egész bátran merek az enyém-
mel előhozakodni. Ez a kérdés nemcsak 
az én pioblémám, de összes osztálytárs-
nőmé és barátnőmé és meg vagyok róla 
győződve, hogy szöget ütött minden értelmes 
színházlátogató fejébe. Arról a két viccről 
van szo, melyet Törzs súgott a Lear ki-
rályban Péchy Blanka fülébe. Mi lehet ez 
« két vicc, szerkesztő ur, hogy a gyönyörű 
Péchy nekipirul az örömtől, hogy a drága 
Törzs minden nagy bajában is belenevet a 
vattaszakáilába, mikor szó van róluk, mert 
folyton van róluk szó, kört lőttük forog a d -
rab, mindenki tudja, csak a szegény publi-
kum törheti a fejét, meg én, aki eddig azt 
hittem, hogy minden viccet tudok Pesten. 
A jogász bátyám is nagy viccspecialista ő és 
a barátai és a barátnőim unokabátyjai most 
gyárilag gyártanak mirdenféle vacak viccet 
a Citadelláról meg a Schwarczról és mind-
egyikről azt állítják, hogy az igazi. Szer-
kesztő ur kérem, tessék ezt elmondani a 
Molnár Ferencnek, hogy ne tűrje és izenje 
meg nekem inkább az igaziakat I Talán a 
szerkesztőségi üzenetekben valami virág-
nyelven? De ha pláne leírná egy kis cédu-
lára, a legboldogabb halandóvá tenne, mert 
nemcsak passzionátus vicc, de autogramm-
gyüjfőnő is vagyok. És ellenkező esetben ér-
zem, félévben megbukom latinból, a ta-
nárom mér egvszer megrótt, mert nem tud-
tam hol tartunk, — hisz sem éjjelem, se 
nappalom a Citadell» és « Schwarz miatt. 

Nagybecsű válaszát izgatottan várja 
Lear Eva 

VII. gimn. o. ten. 
(U. i. Ez persze nem az igazi nevem, de 

azt nem írhatom meg ilyen kérdésekkel kap-
csolatban, mert jó anyám kissé hirtelen 
kezű ) 
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Beszámoló-féle a Nagyendréről 
Két és fél hónap telt el a Nagy Endre Ka-

baré megnyitása óla s ezelatt az idő alatt 
tényleg ezzá lett, aminek zseniális vezetője 
tervezte : Budapest legelegánsabb szórakozó-
helye, mondhatnók igy is: a válogatottak szó-
rakozóhelye. Mert a kabaré mindössze száz-
ötven helyre van berendezve és ezért a száz-
ötven helyért valóságos versengés folyik. A 
kabaré esténként olyan, mint egy kedves 
intim társaság, amelynek összetartó lelke 
Nagy Endre, minden pillanatban uj szórako-
zásról gondoskodik. Az ő kezét, az ő másfél 
évtizeden át kipróbált rutinját érezni minden 
egyes produkción, a műsor fölépitésében, a 
s'ámok sorrendjén, az ötletek meglepő gaz-
dagságában s a ssereplők megválogatásában. 
ö maga mindenütt ott van, ir, konferál, ját-
szik és bizonyára nem túlzás, amit közön-
sége már rég megállapitott róla s amiért ő 
talán haragszik is egy kissé, hogy a legjobb 
magyar kabaré-színész ma kétségkívül Nagy 
Endre-

S minden, amit mond, ugy jó, ahogy 

Nagy Endre bemutatja a közönségnek 
Radó Terit ^PP 

mondja. Amikor ő bekonferálja, hogy a ka-
baré-előadást még nem kezdi meg, mert az 
a meggyőződése, hogy a közönség még nem 
melegedett föl s véleménye szerint nem je-
lentkezett még az a kellemes bágyadtság. 
amelyre 6 a kabaré sikerét ba? irozta, hanem 
először egy komoly, művészi szám jön, ek-
kor már megcsinálta a hangulatot a gyö 
nyörü hangú Várady Olga számára, akinek 
mostnai énekét a közönség minden este vi-
haros tapssal honorálja. Aztán még mindig 
nem a kabaré-előadás következik, mert be-
állít a színpadra a kabaré kisgazdája, Kabók 
Győző és vidám rigmusokban mondja el ak-
tuális mondókáit. Még csak ezután követke-
zik az örökösödési joggal kinevezett első 
szám, Radó Teri a Renaissance Színház 
tagja, akinek Negy Endrével való vidám je-
lenetei fölnyitják végre a jókedv zsilipjét. A 
Radó Teri jeleneteinek az a története, hogy 
Nagy Endre az első műsorban mókából meg-
szavaztatta a közönséget, megtartsa-e őt első 
számnak- Miután a közönség harminc estén 
át egyhangú lelkesedéssel szavazott a bájos, 
fiatal művésznő mellett. Nagy Endre a má-
sodik műsorban közölte vele, hogy állandó-
sította, mint első számot. Amit Radó Teri 
azzal hálál meg, hogy elénekli Negy Endré-
nek egy sanzonját mollban és dúrban. Ami-
kor mollban énekli, akkor ugyanaz a dal 
szomoiu, bágyadt, szentimentális, amikor 
dúrban, akkor vidám, hangos derültséget 
keltő. Az uj műsorban _A boldog meny-
asszony dala" cimü kupiét énekli. 

Azután egy l i s ventillációs szünet követ-
kezik, de Nagy Endrének még a szünet-kitöl-
tésre is van külön ideája. Ekkor szólal meg 
a tehfonhirmor.dó, amely Czobor Ernő elő 
adásában. Kálmán Jenő elmés napi hireit 
közli a közönséggel. Utána Magyari Lajos 
frenetikus hatású kupiéi következnek. A ja-
nuári uj műsorban Nagy Endrének bordalát 
és Kálmán Jenőnek „A vaggonlakó bánata" 
cimü brilliáns kupiéját énekli, de a törzs-
közönség újra és újra követeli tőle az első 
műsorban énekelt .Jaj, az a Budavári I" cimü 
kupiét, amelynek az a refrénje, hogy 

.Én nem tehetek róla, 
De én nem nag} on szeretem azt a 

[Budavárit I" 
Gách Lilla a Renaissance Színház tagja a 
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társulat dizőze. Diszkrét művészettel előadott 
halk hatású, bájos dalai épp ugy alaptónusát 
adják a kabarénak, mint Magyari mókái és 
Negy Endre konferánsza. Általán minden 
zsáner a legszerencsésebb képviselőjét küldte 
Nagy Endréhez, ami bizonyéra nem véletlen, 
hisz Nagy Endre válogatta ki őket. A com-
media dell' arte minden hónapban uj meg-
lepetést hoz ötletben, (őlépitésben, jáiékban. 
A második műsor Tragédia vagy vígjáték 
cimü tréfája után, amelyben Ághy Erzsi a 
Nemzeti Szinhaz naivája és Uray Tivadar 
a Magyar Szinház tagja ugyanazt a témát 
Shakespear-i és Molnár Ferenc-i szellemben 
játszották meg. egy Trialog kettesben cimü 
komédia következik, amelynek alcíme ez. 
hogy Ne hagyjuk az asszonyt szóhoz jutni I 
Természetesen ismét Ághy, Uray és Nagy 
Endre brillíroznak benne. 

A szünet után még folytonos emelkedést 
mutat a műsor. A siber cimü kisopera rend-
kívüli sikere után most egy nagyopera követ-
kezik ugyancjak Nagy Endre és Lányi Vik-
tor zseniális munkája. Az opera cime A kül-
telki Carmen és szerepel benne a kabaré 
fenomenális operai együttese : Gábor József, 
Nagy Izabella, Palló Imre, Várady Ólga, de 
hálás szerep jutott benne Magyarinafe, Czo-
bornak, sőt még a telefonhírmondónak is. 
Nagy Izabella, akit a Nemzeti szin-
házbeli sikere óta a Nagy Endre 
Kabaréban tapsol esténként a közön-
ség A faluban bucsu lesz cimü Nagy 
Endre—Lányi-dalt énekli az uj mű-
soron. Gábor Józseí megtartotta a Há-
rom kis nő cimü szenzációs hatású 
opera-paródiát, amelyért negyvenöt elő-
adáson át minden este percekig ünne-
pelték. Palló Jmre két Kacsóh-dalt ed 
elő, de a közönség nem felejtette el 
az „Elment a rózsám Amerikába" kez-
detű székely népdalt, amelyet a múlt 
hónapban hallott tőle és van olyan 
este, amikor nem hagyja el hel ét. 
amíg újra nem énekli. 

A műsor legvidámabb száma azon-
ban kétségkívül a Sokrates és Plátó 
jelenet, melynek most második számét 
adják Magyari és Nagy Endre. A két 
görög bölcs klasszikus nyelven a mai 
élet politikai, művészi és egyéb kér-

déseiről folytat vidám megbeszélést. 

»Marcsa, Marcsa szoká-
sod az Isten tartsa ...« 

Eleven, pezsgő élet uralkodik a Várszín-
házban, esténkint egyik kedves melódia a 
másik után röppen fel a zenekarból, köztük 
az illumináit emberek emlékezetes dala : a 
.Marcsa . •.." 

A boldog békeidők, a magyar huszárok 
romantikus élete elevenedett fel a keddi 
reprizen. A „limonádé" ezredes, aki sohasem 
iszik szeszt, csakis limonádét és a legfőbb 
ordré nála, hogy minden tisztje házas ember 
legyen. Azonban sehogyan sem akarja íeá 
nyát Grawenstedt hadnagyhoz adni, aki pedig 
máskép nem akar megházasodni. A máso 
dik felvonás fináléja a híres huszármulatás 
itt énekelik a „Marcaa" nótát* A keddi repri-
zen ezt a jelenetet betét is élénkitette : egy 
shimmy-paródia, amellyel az ezredes — 
Várnai László rendező és Budapest legfia-
talabb komikája Orbán Viola, mint Szeker-
káné — remekeit. Ebben a fináléban ígéri 
oda az ezredes a leányát valakinek és más-
nap, amikor mámorából felocsúdik képtelen 
vissza emlékezni rá, hogy kinek. S mikor 
kiderül, hogy az a bizonyos valaki Grawen-
stedt hadnagy, már nem lehet segíteni, az 
ezredes állja a szavát. 

A mulatságos Harsányi—Vincze operettet 
a Várszínház határtalan jókedvvel és nagy 
sikerrel mutatta be. A 
tapsokat j g f l M t egyformán meg-
érdemel- A r a l ^ ^ ^ ték. 

Várady Olga és Lányi Viktor 
Nagy Endre kabaré: „Uj műsor" Papp felv 
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INTIM PISTA, hogy hol volt az idén 
a legsikerültebb szilveszteri mulatság7 

— Régi tradíciókhoz hiven Beöthy 
Lászlóéknál volt a legnagyobb, leg-
érdekesebb és legvidámabb társaság. 
Senki sem akart elmaradni a meg-
hívottak közül és így történhetett 
meg, hogy eljöttek olyanok is, akik 
történetesen maguk is házigazdák 

voltak ez estén. így például Fedák 
Sárinál kedves, vidám társaság várta 
az éjféli óraütést, miközben Zsazsa 
ott mulatott Beöthyéknél és Somogyi 
Nusi is a vendégeitől szökött el né-
hány órára a Jósika-utcába. Később 
természetesen Fedák is, Somogyi is 
visszatért vendégei körébe. 

— Es a bohémtanyákon ? 
— A Fészekben és az Otihonban 

szintén vidám hangulatban ünnepel-
ték meg az uj esztendő megszüle-
tését. A legnagyobb mulatság mind-
két helyen a bakkozás volt, mert 
ezen az éjszakán csak hölgyek ré-
szére volt megengedve a játék. A 
dekoltált poentőrök nagy ambícióval 
és váltakozó szerencsével folytatták 
a játékot és természetesen sok nézője 
akadt a szokatlan mérkőzésnek. Nem 
maradt el persze a shimmy sem, 
annyira nem, hogy még délelőtt is 
akadtak táncoló párok és valóságos 
matiné lett a szilveszteri mulatságból. 
Nemsokára egyébként igazán lesznek 
matinék az Otthonban. A vezetőség 
elhatározta, hogy ezentúl minden 
hónap bizonyos vasárnapján érde-
kes irodalmi délelőttöket rendez, 
amelyeken válogatott művészeti és 
irodalmi attrakciók kerülnek a kö~ 
zönség, elsősorban a tagok elé. 

— Meddig marad még itthon 
Zsazsa? 

Kabók Győző 
deputécióba jön egy állami izraelitáért 

Nagy Endre kabaré : „Uj műsor" Papp felv. 

— Bizony már csak hetekről van 
szó, mert e hó 20-ika táján útnak 
indul a művésznő és 28-án Cher-
bourgban az „Aquitania" fedélzetére 
száll. A hatalmas Cunard-gőzös viszi 
Fedák Sárit Newyorkba, ahol február 
elején már föllép. Hajóra szállása 
előtt természetesen néhány ncpot 
tölt Parisban. Ki tudna ellei. Uni 



Gách Lilla 
Nagy Endre kabaré : „Uj műsor" Papp felv. 

annak, hogy átutaztában ki ne száll-
jon a Szajna pariján ? 

— Meséljen még valamit ! 
— A karácsonyi és újévi ünnepek 

alatt Budapesten volt Janovics Jenő, 
a népszerű kolozsvári direktor. Ka-
rácsony napján Berky Lilinél, a ko-
lozsvári Nemzeti Színház egykori 
primadonnájánál volt érdekes ebéd, 
amelyen csupa régi kolozsvári szí-
nész és színésznő vett részt. Petráss 
Sári most egész nap próbál. Délelőtt 
a Városi Színházban, délután a 
varrónőjénél. A Hamburgi meny-
asszonyban olyan ruhaszenzációkat 
fog bemutatni, amilyeneket még a 
legmerészebb fantáziájú kreálok sem 
tudnak elképzelni. 

— Kérünk most valami pletykát! 
— Nevekkel, fájdalom, nem szol-

gálhatok, de talán így is ráismernek 
a szereplőkre. Egy érdekes színházi 
házasság van készülőben, amelynek 
delikvensei nem ugyanannak a 
színháznak tagjai. A színpadon való 
együttműködés, a partneri viszony 
tudvalevőleg nagyon gyakran vezet 
házasságra, most azönban olyan 

müvészpár készül magára venni a 
rózsás láncokat, akik színpadon még 
sohasem találkoztak : 

— TalánÍéppen azért... Hova siet? 
wtó—VBocsássanakt meg, de végre is 
ki kell már magomat aludnom. Ma 
délután lefekszem és egyfolytában 
elszom akár hatvannégy óráig is, 
hogy pótoljam a karácsonyi és szil-
veszteri mulasztásokat. 

E L Ő J Á T É K A S Z Í N H Á Z H O Z 
H FÉRJ : 

fiz eszed bova lett, 
_ Már megint egy uj toalett? 

fl NO : 
No hallod, az egész csak 
tíz dollár, 
é s ha a régi ruhámban látna, 
mit szólna ehhez a Molnár? 

(LENGYELRE) 

REGGEL DÉLBEN. ESTE. 
A Pesti Hirlap szérkeszlö-
ségében arról beszéltek hogy 
mos! már a Pesti Hírlapnak 
déli lapja is lesz : a Magyar 
Hirlap, 

— Most már mi is hirdet-
hetjük, hogy „leggel, délben, esle" mint az 
Az Est — jegyezte meg a mindig kedélyes 
Pártos Bence. 

— Hogy-hogy — érdeklődtek a szerkesz-
tőség többi tagjai, (köztük Szenes Béla is. a 
Vidám dalok Szenes embere.) 

Pártos nyugodtan felelt: 
— Reggel : Pesti Hirle p. Délben : Magyar 

Hirlap. Este : A gazdag lány. 

Lányi Viktor és Magyari Lajos 
Nagy Endre kabaré : „Va rgonlakó" Papp felv. 
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Hamisjátékosok az Apollóban 
Ne lessék megijedni, a fenti cim nem 

annyit jelent, hogy az Apolló Szinpad mű-
vészgárdáját meghamisították és most csupa 
él-Szőllősi, ál-Herczeg játszik és azt sem 
«karjuk mondani vele, hogy fán tényleg 
sipisték szabc dúltak volna az Apolló intim 
nézőterére. Szó sincs róla. Hamisjátékosok 
vannak ujyan igen sok helyen Pesten, a ló-
versenyen, különböző lakosokban, nemkülön-
ben a vasúti kocsikban, nemkülönben Vá-
czott, esetleg Illaván a fogház vendégszerető 
ölében és vannak rendkívül sok helyen, de 
hálistennek az Apollóban csupán hamis 
hamisjátékosok vannak, ami ugy értendő, 
hogy hamisjátékosokat játszanak meg egy 
pompás darabban. Címe : Játékosok és Gogoly 
irta, az oro9z klasszikusok egyik óriás alakja. 

Az Apolló eddig is minden műsorában 
hozott legalább egy olyan darabot, amely 
mint a külföldi irodalom kis remeke, disze 
volt az egétz műsornak. A szerdai bsmulató 
egyszerre két ilyen darabbal kedveskedik a 

A Bálvány kínai hangszerei 
Földes l.-nre színjátékának az előadásán nem kis szere-
pet játszanak a felvonásonként többször is felzengő kinai 
hangszerek. A szinház igazgatóságénak csak a legna 
gyobb utánjárások u'ján sikerült ezeket megszerezni h öl-
esönképpen. A ho8szunyai u, kétkarú kemengél, amely-
nek a dobja tarka kig\óbőrrel van be/onva, különösen 
megcsodálják a színházban megforduló zeneértők. A ké-
pen balról jobra a Vígszínház zenekarának következő 
tagjni ülnek : Lóránt Sándor (king), Krista Ágoston (csin), 

Hirsch Hugó (kong) és Fischer Sándor (kemengé). 

publikumnak. Az első a fentemiitelt Gogoly-
darab : Hevesi Sándor alkalmazta magyar 
színpadra. Rövid és az orosz eredetre valló 
realista meséje a kalandorvilágba vezet. Nem 
a bűnt anyákra, hanem a fosztogatás elegán-
sabb helyére, a kártya otthonába vezet és a 
játékszenvedély ernyedt izmu, élesetzü go-
nosz hőseit mutatja be. 

Játékosok, még pedig hamisjátékosok ki-
fosztanak egy földbirtokost, aki bár gazdag 
és jómódú, imga is hamisjátékos. A rabló 
fosztja ki a rablct: az élet különös helyze-
teinek egyike- Egy csomó markáns arcélű 
orosz figura, mindegyik a maga ügyességé 
vei akarja a másikat tönkretenni, örök egy-
másra agyarkodás az életük, aljas, késhegyig 
menő alattomos harc a kenyérért, a piszkos 
nyomor küzdelme a piszkos jómóídal, ez a 
.Játékosok". Gogolyt, mint általában az orosz 
óriásokat, jellemzi az éles léleklátó erő, az 
élet naturalista feltárása, az egyszerű dialó-
gusokba rejtett belső harcok s a szerző 

mindezeket a tulejdonait bele-
vitte ebbe a kis színművébe. 
Mintha egy szeletet vágna va-
lamilyen gyilkosan rossz fogházi 
kenyérből, ugy vág ki egy sze-
letet az életből és tes2i elénk: 
nézzétek I A színmű félelmesen 
elvetemült tipikus figuráit az 
Apolló-gárda legjobbjai alakí-
tották. A csupa-férfi darab fő-
szerepe Rózsahegyi Kálmáné, 
partnerei Herczeg Jenő, Sala-
mon, Pártos, Sándor, Áldori. 
Szentványi, Rittka és Peli Sándor. 

A második külföldi darab 
s erzője olasz: Roberto Bracco 
Don Pietro Carus6ját és vígjá-
tékait gyakran játsszák magyar 
színpadokon is. A szerdán be 
mutatót! darabjának cime : Kö-
zelharc. Jelenet egy kokott és 
egy tisztességes asszony életé-
ből. A szüzsé uj, eredeti és 
szerfölölt különös: a tisztessé-
ges asszony elcsábította a ko-
kott szeretőjét s a kokott eljön I 
a tisztességes ai szonyhoz vissza-
követelni a férfit. Mindjárt a jele- { 
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net kezdetekor megcsap a tisztességes la^ás 
békés illata.amelybe most hirtelen harcolni jön 
a kokott bódító parfőmje. S a párfőm,a sebem-
harisnya, a legújabb párisi divat, a kokott 
szédítő nőisége diadalmasan ragyog. Az ele-
gáns lakás bútorairól lerí a jóian törvények 
korlátolt szabadsága, a meghitt otthon meleg-
sége és ezek a bútorok most ijedten mered-
nek az idegen nőre, aki nem leány, nem 
asszony, nem feleség, csak nő s mint nő 
győztesen viszi el a férfit újra, akit csak pil" 
lanatnyilag csalogatott a langyos, cukros tea 
ize, a habzó pezsgő helyett. Csillogó, szelle-
mes dialógusok után a kokott visszakapja 
barátját és a tisztességes asszonyt csak a 
visszamaradt parfőmillat figyelmezteti, hogy, 
aki nemcsak nő, hanem asszony és hitves 
is, az legyen asszony, legyen feleség és csak 
a párja számára legyen nő is egyúttal. Szőllősi 
Rózsi s Haraszti Mici szavai pengnek a szín* 
padon, mint a kardok csengése. Művészetük 
teljében játsszák meg a vetélytársakat. Mélló 
partnereik Áldori, Szentiványi és Rittka. 

A harmadik darab szerzője magyar. Szám-
talan szép vers költője: Juhász Gyuia. A 
darab romantikus daljáték, c íme: Egy óra 
s arc. Häss, Fazekas Mihály, a Ludas Matyi 
énekese. Csokonai barátja megszökik a kollé-
giumból s beáll katonának. Napoleon idejé-
ben vagyunk, a .császár" árnyéka ráfekszik 
egész Európára és az elszászi huszáiok Vive 
l'empereur kiáltással rohannak a harcba, 
köztük Fazekas Mihály. A császár zászlóit 
az ő csapatjánál is diadal kiséri, elfoglalnak 
egy városkát s a parancsnok egy órai sza-
bad sarcot engedélyez. A lakosokat irtózatos 
félelem sápasztja el és kergeti eldugott pin 

'cékbe s egyéb búvóhelyekre, minden vagyo-
nukat a huszárok prédájául hagyva. Fazekas 
is beköszönt egy ily néptelenül hagyott pol-
gárházba, betéved a bibliothikába és meg-
üti szemét egy Rousseau-könyv. Istenem, 
Rousseau . . . per ize, hogy fontosabb neki, 
mint a szabad sarcolás : leül és olvasni kezdi. 
Közben bájos szerelmi idill fejlődik ki kőzte 
és egy kedves kisleány között, akit a házban 
talált. Szabad sarcolás esetén sok minden 
egyéb is szabad, de az idill mégis megma-
rad bájosnak, csak a vége szomorú. Letelik 
az óra, megszólal a trombita, a huszárnak 
indulni kell. S a nemesveretü daljáték véget 
ért. Ezt a naiv és melankolikus mesét Lo-

sonczy Dezső szőtte át csip'itefinom muzsi-
kával. Ross Jenő. Kondor Ibolya, Sándor 
József, Győry Matild és Berky Kató játsszék. 

A három darab mellett két kabarétréfa 
szerepelt a müsorcn. Karinthy a következő 
biztos népszerűségre számitható címet adta 
a darabjának : Mennyire tud marha lenni 
egy férj 11 A másik tréfa szerzője Barcza 
Béla, címe : Ruhatáros I 

A műsor ragyogó s egy ilyen ragyogó mű-
soron a magánszáinok is csak ragyogók le-
hetnek. 

Szőllősi Rózsi Hanns Heins Ewersről éne-
kelt s a mostan nagyon aktuális táncőrületről-
One-step, fox-trott, shimmy, sőt chu-chu és 
minden elképzelhető tánc uralkodik most az 
összes pesti zsurokon, estélyeken és mulat-
ságokon, ideje is, hogy eiz Apolló színpadára 
is bevonuljon, ha csak szövegalakben i*. 
Boross nótái a köztisztviselőkről és a Fi-fi-
ról szólnak. Kondor Ibolya egy bájos szeriőz 
dalt adott elő, cime : Én nem félek a halál-
tól, másik dala vérbeli pesti nóta : Pesti 
sétatéren. Áldori pedig eldalolta, hogy Milyen 
levelet irt ő egy lóhoz. 

. " " ' ''".ii 

BÁNHIDY JÓZSEF 
a Renaissance színház uj tagja. Debrecenből 
jött, ahol szerelmes bonviván szerepekben 

aratott jelentős sikereket. 
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Jó üzlet a színházi törvényszék 
A Nemzeti Színháznak van egy Móni nevü 

fóbiKorosa, aki a polgári életben Gerő névre 
hallgat é« igen kedvelt és népszerű a Nem-
zetiben. Móni vigan lubickolt a megbecsü-
lés arany tengerében, amikor is, hogy, hogy-
nem, egy súlyos hibát követett el és bár 
husz esztendeje nem fordult elő vele ilyesmi, 
mégit, — mivel a hiba olyan méretű volt, 
— kénytelen-kelleile 1 színházi törvényszék 

elé állították. A 
színházi törvény-
izék tagjai: Am-
brus Zoltán, 
Ivánfi Jenő, Csa-
thóKálmán jegy-

zőkönyvvezető 
ként, Zöllner tit-

kár működött közre. Nagy komolyan tárgyalt a 
törvényszék és Gerő töredelmes vallomása 
után meg is hozt-> a szigorú ítéletet: Gerő 
Arnold főbutorost 100. azaz egyszáz korona 
pénzbüntetésre marasztalta el. Mónit mélyen 
megrend telte az ítélet és csak akkor ÏT^UBO-

dott meg, amikor Csa-
thó Kálmán, a bíróság 
egyik tagja odajött 
hozzá és diszkréten 
száz koronát csúszta-
tott a kezébe. Esle a 
színpadon még mindig 
lehorgasztott fejjel jár-
kált Móni, amikor az 
egyik sötét sarokból 
hangja : 

— Móni. g^üjjőn idei 
Móni odament és még mielőtt egy szót 

is szólhatott, Ivánfi 
kezébe nyomott egy 
százkoronás bankje-
gyet. 

— Fájdalomdíj, — 
mondta a művész és 
otthagyta Mónit. 

Másnap Ambrus igaz-
gató hivatta a fő-

butorost. Móni szorongó szívvel lépett be az 
igazgaió előszobájába és az ottlévő Zollner 
titkárt megkérdezte : 

— Nem teccik tudni, hogy mit akar tőlem 
az igazgató ur? 

— Nem tudom Móni, — mondta Zollner és 
szép csendben megajándékozta a főbuto-
rost száz koronával. 

Most már önök is 
sejtik, hogy Móni 
Ambrus Zoltán szo-
bájából is ép bőrrel 
került ki és az igaz-
gttó is száz koronával 
járult hozzá a bünte-
tés megkönnyítéséhez. 

És most jön a poén : A pénztáros Gerő 
Arnold régi érde-
meire való tekintet-
tel kijelentette, hogy 
a száz korona bün-
tetést, havi 20 koro-
nás részletekben 
fogja levonni a fi-
zetéséből. ^ ^ 

Ki íetsscik legjobban 
a néxöiéren? 

Szerkesztőségünkbe nap-nap után érkez-
nek szabá'yszerüen kitöltött szavazólapok, 
melyek arra a kérdésekre felelnek meg : 
Budapest színházainak nézőterein: 

1. ki a legszebb asszony? 2. ki a legele-
gánsabb asszony? 3. ki a legszebb leány? 4. 
ki a legelegánsabb leány? 5 ki a legszebb 
férfi? 6, ki a lege egánsabb férfi? 

Ismételjük, civilekről van szó és pálya-
dijat azoknak, akikre a legtöbb szavazat 
esik a Színházi Élet diszok evelet á l t ki. 
Azon szavazók között pedig, akik mind a 
hat győztes nevét eltalálják, 10.000 korona 
• rtékü nyereménytárgyakat sorsolunk ki. 

felésüvitett Ivánfi 

Kivágva a „Színházi Élet" szerkesztőségébe 
_ (VII., Erzsébet-kőrut 24.) küldendő 

SZAVAZÓ-LAP 
a .Színházi Élet' szerkesztősége által kiirt pályáza-

ton a kővetkező feleletekkel veszek részt: 

1. Ki a legszebb asszeny 

2. Ki a legelegánsabb asszonv ? 

3 Ki a legszebb leány? 

4. KI a legelegánsabb leány? 

5. Ki a legszebb férfi? 

6. Ki a legelegánsabb férfi? 

Név: 

Lakás: 



SZÍNHÁZI ELET 29 

Kél dudás egy csárdában 
Színházak, o feumok, mulaiók, kabarék 

mind megelégednek, ha van egy komikusuk, 
egy ember, aki megkacagtalja a közönséget, 

aki mosolyt csal 
a szomorkodók 
arcára, egy vi 
tíám ember, aki 
deriis vidámsá-
got hoz tarsolyá-
ban. Ilyen em 
ber minden tár 
sulatnál csak 
egy van és csak 
a Royal Orfeum 

Sarkaai dicsekedhetik 
most a januári műsorban avval, hogy 
két komikusa van. Az egyik Sarkadi 
Aladár, a másik Kőváry Gyula, a kedves 
Cinci. A budapesti színházlátogató publikum 
előtt mindegyik népszerű, kedvelt és nyert 
csatája van annak a színháznak, amely két 
ilyen katonával indul harcba. A Royal Or-
feumnak most két komikusa van : Kőoáry 
Gyula és Sarkadi Aladár. Két dudás egy 
csárdában . . . mondják önök és talán hozzá 
is teszik : . . . nem fér meg. Tényleg Sarkadi 
és Kóváry is dudások, még pedig jó dudá-
sok és az ő mesterségükben kevés olyan jó 
dudás akad, de azért egészen jól meg van-
nak ők ketten. 

Sarkadi Aladár, a talpraesett, szellemes 
feleletek, ötletek, viccek, pesti kiszólások 
nagy mestere, az ő külön, utánozhatatlan 
stílusával szinte iskolát teremtett a komikusi 
szakon. Minden szavát harsogó kacagás 
kiséri, minden mozdulatában van valami rejtett 
célzatosság, minden gesztusa nevetséges, 
gioteszk és Sarkadi Aladár távol áll attól, 
hogy művészietlen eszközökkel harcoljon a 
közönség tapsaiért. Sarkadi Aladár ma már 
fogalom, darabokat irnak neki, testére, 
hangjához, modorához szerepeket irnak és ő 
mindent, egy lelkiismeretes, becsületes szí-
nész, ambiciózus törekvésével old meg-
Nála nincsen jó vagy rossz szerep, mert 
Sarkadi mindenből, a legrosszabból is tud 
jót. ma-adandót, felejthetetlent csinálni, ő 
az igazi komikus mintaképe, a mosolyt fa-
kasztó, mulattató ember, akinek annyi vi-
dám órát köszönhetünk. 

Kő vár y Gyula, ez a kedves, igazi izzig-
vérig pesti komikus, aki ugy darabban mint 
a függöny elêtt, amikor konferál, mindig szel-
lemes, eszközei 
művésziek, fino 
mak és mindig 
eltalálja a kö-
zönség szivéne< 
gongján azt a 
hangot, amelyet 
éppen meg kell 
ütni Kőváry 
Gyula már régen 
jó nevet vivott 
ki magának a h ő áiy 
budapesti művészvilágban, de talán erre 
nem olyan büszke, mint arra, hogy ő 
a mindenki sze/etett Cincije, akit ki-
vétel nélkül mindenki kedvel és egy-egy 
mondásán hónapokig élősködnek a pesti 
zsurok .szellemes" világfiai. Cinci azonban 
nemcsak a színpadon szellemes, nemcsak a 
káviházban sziporkázik az ötletektől, Cinci, 
akkor is tud, ha leül az íróasztalához, erről 
pedig éppen a másik dudás, Sarkadi Aladár 
tudna beszélni, aki mostanság nagy sikert 
arat az .Aladár Amerikába meg>" cimü 
Kőváry szkecks ben, amely,'a Royal O.feum e 
hónapi műsorának gerincét képezi. És Cinci 
a saját színpadi sikereire sem olyan büszke, 
mint arra, ha valamelyik kollegája sikerrel 
szerepel az ő darabjá an. 

Sarkad i nagy sikere pedig végtelenül bol-
doggá teszi Kőváryt és Sarkadi viszont 
örömmel tapsol Cincinek esténként a .Gyula" 
alakításáért. így fér meg két dudás egy 
csárdában. 

A Royal Oifeum nagyon büszke az ő ké 
komikusára, de büszke is lehet és nemcsak 
őrájuk, de az uj esztendő egész műsorára 
is, amelyről bizony elmondhatjuk, hogy jól 
kezdődött a Royal Orfeumnak az 1922-»s év. 

MOHÁCS 
Hős vértől pirosult gyásztér sóhajtva 

köszöntlek. 
Nemzeti sz inbázunk nagy e seménye : 

n Mohács ! 
í (LENGYELRE) 



30 SZÍNHÁZI ELET. 

Erzsi és a fu 
Igazi sláger műsorral kezdi meg a Fővá-

rosi Orfeum az 1922 e* esztendőt. 1922 első 
műsora minden tekintetben a legnagyszerűbb 
kezdet, nemcsak frappáns artistaszámokban 
gazdag, hanem irodalmilag is kiválót nyújt. 

A januári műsor külön érdekessége Molnár 
Aranka, a Vigszinház művésznőjének ven 
dégjátéka. Ráskai Ferenc .Erzsi" cimü szkecs-
csében. Molnár Aranka nemelső izben ven-
dégszerepel e Fővárosi Orfeumban, a publi-
kum még jól emlékszik tavalyi nagy sikerére 
és emlékszik egy pár nagyon szép alakítá-
sára, amelyben a Vigszinház közönségét 
gyönyörködtette. Az „Erzsi"-ben ismét pom-
pás alakításra nvilik alkalma Szerepét mintha 
csak rá szabták volna. Csupa szív és jóság 
Erzsi, a szegény leány, aki szerelmes egy 
gazdag fiúba. És a fiu is szereti a leányt, 
de állandóan sötét kétségek gyötrik, hogy 
Erzsi nem csak a gazdagságát szereti e, hogy 
szeretné-e akkor is, ha szegény lenne és 
magánkívül, nagy szerelmén kivül mást nem 
tudna adni ? Ilyen és ehhez hasonló gondo-
latok keserítik él a fiatalembert, aki sehogy 
sem tud ezeknek nyomasztó súlyától szaba-
dulni. És elhatározza, hogy próbára fogja 
tenni a fiatal leányt. A leglehetetlenebb mó-
dokon akarja kicsikarni Erzsiből lelke mélyén 
őrzött legfeltettebb gondolatait. Valósággal 
kínzója lesz Erzsinek, ennek a tiszta és 
őszinte, ragyogó leánynak. A szerelmes leány 
állja a próbát, mert hisz egyetlen pillanatig 
sem gondolt a férfi pénzére. Megelégedett 
sóhaj zug fel a nézőtérről, mikor Erzsi diadal-
masan és tisztán kerül ki a próbából. 

csa Jubileum 
Ráskai Feienc nagyon finom irodalmi esz-

közökkel dolgozta fel ezt a témát. Olj an közel 
hozza a nézőhöz a cselekményt, hogy a szin-
háztan mindenki együtt sir és sóhajt, szen-
ved és örül a szereplőkkel. Erzsi nehéz sze-
repét Molnár Aranka tökéletesen játszotta 
meg. Kívüle Váradi Lajos, Nóvák Mihály. 
Ferényi Sári és Víg Miklós osztozkodtak a 
sikerben. 

Még egy darab szerepel a műsoron, egy 
ötletes vígjáték mehnek szerzője dr. Torkos 
Béla és a címe : „Furcsa jubileum*. Arról 
szól, nogy tgy fiatal házaspár félévi házas-
sági évfordulóját akarja megünnepelni. De 
ez az ünneplés nem megy egészen simán. 
A nagy nap délelőttjén a fiatal asszony apja. 
Kender János, szármátok gyáros beállít laká-
sába, karján egy fiatal menyecskével. A cse-
lédségnek meghagyja, hogy senkinek ne szól-
janak az idegen hölgy jelenlétéről, mert a 
hö'g/et jubileumi meglepetésnek szánta. 

Kezdődik, illetve kezdődnék a jubileumi 
ebéd, mikor levelet hoznak a fiatal férjnek, 
dr. Halasinak, amelyben arról értesitik, hogy 
a mai nap folyamán házi hozzák törvény-
telen gyermekét. Nagy a rémület a Kender-
házban. A fiatal asszony. A drienne előtt el-
titkolják a levél tartalmát. Halasi és apósa 
oedig tanácskozni kezdenek : mitévők legye-
nek? Egyetlen megoldás van csak, hogy az 
öreg Kender vallja magáénak a gyereket. De 
Kender rémülten tiltakozik ez ellen és be-
vallja vejének, hogy aznap reçgel megnősült 
és mit szólna a gyerekhez ifjú hitvese ? Ekkor 
betoppan Zordon Péter temetési vállalkozó 

Molnár Aranka, Váradi Lajos 
Fővárosi Orfeum : .Erzsi* Rö kel telv. 
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és beígéri, hogy öt percen belül elhozza a 
gyereket. Halasi elrohan hazulról. Kender uj 
hitvese pedig, aki a másik szobában volt el 
rejtve, előjön és kérdőre vonja férjét. A férj 
tagad, de az asszony tudni sem akar róla 
többé. Ettől kezdve gyors egymásutánban 
bontakozik ki a szövevényes esemény. Ki-
derül, hogy a gyerek az uj felesig gyermeke 
és annak apja : Halasi. Az újdonsült anyós 
azonban hamar elintézi a dolgot, uj menyé-
nek megmagyarázza, hogy a gyerek nem az 
öreg Kenderé, hanem egyik barátjáé, aki 
meghalt és Kender csak szánalomból veszi 
magához az árvát. Kender nem érti ugyan 
a dolgot, de mert látja, hogy ezzel a magya 
rázattal mindenki beéri, sőt örülnek neki, 
tehát ő is belenyugszik, 

A pompás humorral megirt darabban Hu-
nyadi Emil, Antal Erzsi. Noudfe Mihály. 
Petényi Sári, Ferenczy Károly, Gombócz 
Vilma és Nagy Jenő aratnak nagy sikert. A 
Fővárosi Orfeum mindkél darabját Ferenczy 
Károly rendezte avatott kézzel. 

Az uj műsor másik részét jobbnál jobb 
artista- és varieté számok töl-
tik ki. Legelőször Lieszkovsz-
ky és Nádassu balettszámáról 
kell szólni, amely eseménye 
lesz a klasszikus táncokat 
kedvelő közönségnek. A leg-
nagyszerűbb artista számok 
vonulnak fel egymásután. 
Fred Walton, aki himbáló 
kötélen mutat be vakmerő 
produkciókat. Bemos billiárd-
zsonglőrök bámulatba ejtik a 
nézőteret pompás mutatvá-
nyaikkal. Sokat lehet mulatni 
Keszely bábszínházának és 
bámulni kell Du Prelle-l és 
beszélő kutyáját. Egyike a 
legjobb artistaszámoknek 
Green et Wood és a 3 Ril-
vos akrobaták, amelyeknek 
nem győz eleget tapsolni a 
közönség. 

Az artista részről meg kell 
éllapitani, hogy minden egves 
száma szenzácisan ' érdekes. 
Uj«zerü dolgok, tele ötlettel, 
bravúros vakmerőséggel. Az 
egyik szám ala't megfeszült 
idegekkel lessük, hogy mi 
fog történi, remegünk az ar-
tistáért, aki félelmet nem is-
merve dolgozik és fantasz-
tikus mutatványokat produ-
kál, máskor nevetünk a jóizü 
humorral fűszerezett varieté 
számokon, amikben annyi 
az ötlet, mint egy víg áták-
ban- Egy szó. mint száz, a 
műsor artista és varieté része 
a legnagyobb igényeket is 
könnyen kielégíti. 

Ezzel még nem merült ki az uj műsor, 
mert az orfeum két tehetséges tagja, Perényi 
Sári és Vig Miklós énekelnek még magánszá-
mokat A Fővárosi Orfeum minden számá-
val biztosította, hogy az újév első műsora 
semmiké, pen sem marad az előző évek 
nagyszerű műsorai mögö.t. 

A bálvány 
H szerzők, bárhogy tagadják, 
imádják a maguk darabját. 
Földes tehát most bálványimádó, 
s mégis 
moso lyog vá az ég is ; 
s o h s e hittem, 
hogy egy bálványimádónak 
telt házakat ád az Isten. 

(LENGYELRE) 

Váradi Lajos, Molnár Aranka 
Fővárosi Orfeum : „Erzsi" R a c k e i ,eiv 
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,Fanny első s z í n d a r a b j a ' 
Bernhard Shaw-
nak, a szikrázó szel-
lemű Írónak ez a leg-
újabb szinpadi mun-
kája, a Renaissance 
Színházban való be-
mutatóval egyide-
jűen könyvalakban is 
megjelent. Igen so-
kan szivesebben is 
látják Bernhard 
Shawt könyvalakban, 
mint színpadon, mert 

igy — különösen azok, akik a színházak 
világában élnek — jobban elmélyedhet-
nek voltairei elmésségein és molierei öt-
letességein. Ez a páratlanul ragyogó mun-
kája például a »kritika befolyásólhatab-
lanságáról« szóló hallatlanul merész, igazi 
shawi gondolat lerögzitése. fl !gróf, —-
hogy nagyon rövid foglalatát adjuk a da-
rabnak — leányával Velencében él. H 
leány életében mindég csak szépet látott, 
palotában lakott, gondolán járt. Egyetlen 
vágya, hogy atyja adassa elő a leányi 
darabját igazi színészekkel és igazi kriti-
kusok előtt, anélkül, hogy bárki is meg-
tudná, hogy ki a darab szerzője. És »Fanny 
első színdarabja« színre kerül a négy leg-
réprezentativebb kritikus: az öreg világlá-
tott, a keserűen epés, az intellektuel és a 
könnyelműen tudatlan kritikus előtt. S a 
darabon, — amelyben erkölcsöt, erkölcs-
telenséget, társadalmi lehetetlenségeket, 
züllöttséget, szerelmet, humort, mindent ta-
lálunk, — a kritikusok hajbakapnak, flz 

egyik ibseni badar-
ságnak bélyegzi, a 
másik y>Shaw fizioló-
giai képtelenségének« 
tartja és igy tovább, 
amig ki nem derül, 
hogy a darab Fan-
ny é, mire a kiitiku-
sok elragadtatással 
megtapsolják a — 

I színészeket... Ä vég-

^ " S telenül szellemes da-
rabot Hevesi Sándor, 

Bernhard Shaw kongeniális fordítója ül-
tette át magyarra ragyogón. 

* 

A pompás darab az Athenaeum nép-
szerű Színházi könyvtárában jelent meg, 
ahol még a következő darabokat adták 
ki: flrmont és Gerbidon: A gyémántköszö-
rűs. Háromfelvonásos vígjáték. Ford.: 
Heltai Jenő. — Romain Rolland: Eljö 
majd az idő. Dráma. Ford.: Papp Dezső. 

— Ärmont és Bousquet: A nagyságos asz-
szony táncosa. Háromfelvonásos tréfa. 
Ford.: Karinthy F. Lengyel M.: Taifun. 
— Lakatos: L. : Zafirgyürű, Kényes kis-
asszony, 1870. Három egyfelvonásos. — 
B. Shaw: Blanco Posnet, melodráma, A sors 
embere. Tréfa. Ford.: Hevesi S. — Ka-
rinthy F. :: Hökömszinház. Kis tréfák. — 
Shakespeare: Tévedések vígjátéka. Ford.: 
Rákosi ]. — Lakatos L.: Ä fakir. Űtfelv. 
dráma. — Heltai Jenő: Tündérlaki leá-
nyok. Háromfel v. szinjáték. — Wacht-
hausen: A negyvenéves asszony. Szinmü. 
Ford.: Salgó E. — Tiers és Croisset: 
Hazatérés. Négy felv. vigj. Ford.: Heltai 
•J. — Hevesi S.: 1514. Tört. dráma öt 
ifelv. — P. Wolff: Naplemente. Háro/n-
ífelv. szinmü. Ford.: Heltai J. — Wlllemetz 
és Sollar: Fi-Fi. Háromfelv. operetr. Ford.: 
Heltai J. — Bern. Tristan: Az apacs. 
— Bernstein: Utánam. — Bródy S. : / 
\dada. — M. Burkhardt: Clo méltósága. 
— Clémencean: A boldogság fátyola. 
Ford.: Heltai J. — Csehov: Van/a bácsi. 
—Donnay-Heltai J. : Lysistrata. — Flers-
Caillavet és Rey-Heltai J. : A legszebb 
kaland. — Földes I.: Terike. — Garrick; 
Szerelem vására. — Hajó S.: A pletyka. 
— Hevesi S. : Görögtűz. — Hevesi S . : 
Császár és komédiás. —- Lakatos L. : Férj 
és feleség. — A menyasszony. — Äz itx 
fölsorolt színdarabok a Színházi Élet köny-
vesboltjában megrendelhetők. 

Kálmán Andor: Ember, ki a lelke után 
szalad. (Ifjúság kiadása. ) Egy fiatal diák-
sziv vergődéseit tárja elénk Kálmán Ändor, 
ki lázongó vérének minden erejével veti 
magát az élet hullámzó fergetegébe. A 
fiatal lélek csapongó fantáziája, az élet 
•negkötöltt formáival 
való folytonos viasko-
dás, a vér fellobba- ^ ^ ^ ^ 
nása és a lélek ős- ^ H M t ^ 
állati háborgása a 
kultura és önfegyelem 
ellen, jellemzi főkép-
pen ezt a könyvet, 
melynek minden sora 
(az ifjú iró finom irásmüvészetét dicséri. 
;KáImán Andornak evvel a munkájával 
csaknem egyidőben jelent meg a »Klotild« 
cimü könyve is, amelyet ugyancsak az 
I f júság könyvkiadó adott ki, a boldog, 
békebeli viszonyokra emlékeztető szép ki-
vitelben. Egy reménytelen szerelem száz-
ezernyi fájdalma sir ki ebből a kis köngv-
ből, amellyel a szerző a »Modern Művész^ 
Társulat« pályázatának második nyertese 
lett. 

Kálmán Andor 
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MUvészház asság 
A művészházasságok megszokott sablon-

jától lényegesen elüt ez, amely rr.ostaná-
ban kellemes feltűnést kellett egész Buda-
pesten, különösen zenei körökben, ahol az 
„ügy" mindkét szereplőjét jót i; merik. Egye-
lőre csak egy hymen- hirről van szó, emely 
kedvesen csen-
dülő záróak-
kordja egy ré-
gebben indult 
idillnek. Olyan 
az egész, mint 
egy romantikus 
regény. 

A világhá-
ború idejében 
az egyik buda-
pesti hadikér 
házban sebe-
sülten feküdt 
bizonyos Vla-
hoviis Pál ne-
vű, fiat il ka-
tona. A hadi-
kórháznak tö -
ténetesen dr. 
Dalnoki Viktor, 
az Operaház 
kit úr. ő orvos 
baritonistája 
volt a főorvo-
sa, aki huma-
nitárius mfikö-
dése közben 
sem tudja ze-
nészi mivoltát 
megtagadni. 

Nem csoda 
tehát, hogy Dal-
nokinak feltűnt 
egyszer, milyen 
kitűnő tencr.a 
van en^ek j 
fiatal Vlaho-
vitsnak. akt n.ost már ezentúl nemcsak 
sebészi, hanem énekesi szempontból is 
kezelni kezdett oly sikerrel, hogy az 
újonnan felfedezett énekes nemsokára mér 
egészségesen áilt ez Otereház zsűrije előtt 
egy próbaéneklésen. A muzsikális képességű 
fiatal katonaliszt, D Inoki vezetése elatt, oly 
kitűnő énekessé fejlődött, hogy az Operaház 
azonnal szerződtette. 

Vlahovits azután Dióayné Handel Berta, 

D1ÓSY EDITH és VLAHOVITS PÁL 

az Opertház egykori, khálő énekmüvésznő-
jérél folytatta tanulmányait, elti tudvalevő-
leg a legkiválóbb magyar énektanárnők 
egyike és csakhamar nagy sikerrel mutatko-
zott be az Operaház színpadán mint Ro-
dolphe, a Bohémélet egyik elfedésén. Diósy-

éknál mepis-
' merkedetta fia-

tal énekes Dió-
sy Edithlel aki 
zenei tehetsé-
gét részben 
anyjától, rész-
ben alyjátó1, 
Diósy Bélátó', 
a jeles zení-

esztétikustól 
örökölte és 
nagy, biztató 
sikerrel indult 
akkoriban neki 
az énekesnfi 
pályának. A 
fiatalok gyor-
san megértet-
ték egvmást de 
ez idillnek vé-
ge szekad', 
mert Vlahovi's 
Pál Németor-
szágba került, 
Diósy Edith 
pedig Hollan-
diába ment 

hangverseny-
köru ra. 

Két év telt el 
azóta. A rrult 

esztendőben 
azután megér-
kezett ujabb 

németországi 
körútjáról Dió-
sy Edith és 

örömmel j-lentette be szüleinek, hogv e'je 
gyezte magát Marion Pállal, a gerai udvari 
színház tenoristájá al s egyben leszerződött ő 
is a gerai színházhoz, amel>et meg Reus 
Ernő he.ceg vezet Ez*a Marion Pál pedig 
rem más, mint ez egykori Vlahovits, aki uj 
művészi névvel nagy sikereket ar folt az 
óta, hogy eltávozott tólünk és Münchenben 
találkozott ismét ifjú kolléganőjével, ekivel 
legköze'ebb már örök szövetségre lép. 



A világ legjobb Car m en je Budapesten 
Cahier asszony, a tüneményes hangu 

művésznő, aki a világnak csaknean az 
összes első színpadjain szerepelt és aki 
legutóbb 1911-ben járt nálunk, a napok-
ban ismét Budapestre érkezett. Az Opera-
ház hivta meg, hogy egészen kivételes 
képességeiben gyönyörködhessünk. A mű-
vésznőt Ritz-szállóbeli lakásán kerestem föl, 
hogy a »Színházi Élet« olvasóinak mond-
jon egyet-mást életéről és szerepléseiről. 
Lekötelező szívességgel fogadott bennün-
ket és a következőket mondotta el: 

— Azt hiszik felőlem, — talán a ne-
vem után, — hogy francia nő vagyok. 
Ez tévedés. Én amerikai születésű vagyok, 
de érzelmeim, ha furcsa is talán ez a 
kifejezés: nemzetköziek. Mi, művészek, az 
(egész világé vagyunk! Én, mint művész, 
teljesen semleges vagyok. Az igazi mii-
vésznek semlegesnek is kell lennie, mert 
hiszen az a hivatása, hogy a nemzetek 
között az egymás iránt való szeretetet 
intenzivebbé tegye a művészet összekötő 
kapcsai által. 

— Még magánéletemben, ha ugyan van 
egy művésznek magánélete, mert maguk 
újságírók még azt is kifürkészik, sem va-
gyok más. Sportolni szeretek. Ez az egye-
düli szenvedélyem. Vitőrrel vivők, úszom 

K:őmel Aurélia, 
a 11 éves táncfenomén január 8 én 

rendezi első táncestélyét a Vigadóban 

és vitorlázom. A legutóbbi nyáron is teljes 
öt hónapig éltem a yachtomon. (A mű-
vésznő a svéd királyi jacht-klub tisztelet-
beli tagja.) Ki sem mozdultunk férjem-
mel együtt. Ott laktunk: én magam főztem 
is. Még cselédségünk se igen volt. Egyedül 
akartunk lenni! Onnan Londonba mentem, 
ahol a női vitőrversenyen Vettem részt 
Büszkén vallom be: az első lettem. 

— Sikereimről beszéljek? Istenem! a 
legnagyobb és legszebb sikeremet Helsing-
forsban arattam. Az ottani fehér gárda 
részére jótékonycélu előadást rendeztek, me-
lyen én csupán tiszteletből léptem föl. Az 
előadás után a katonai kormányzó szárnyé 
Segéde följött a színpadra és átnyújtotta 
a gárdisták koszorúját. Mikor elutaztam, 
díszszázad kisért ki a vasúthoz és a vonat 
elindulásakor megszólalt a katonabandfa. 
A finn nemzeti hymnuszt játszották. Soha-
sem tudom ezt a jelenetet elfelejteni. De 
!ők is szivesen emlékeznek reám — legalább 
is azt hiszem — egy millió finn korona 
folyt be a szereplésem alkalmával. 

Megkértük a művésznőt, mondjon va-
lamit Budapestről. 

— Budapesten 1911-ben jártam utol-
jára. Egy dalt tanultam meg akkor, még 
most is emlékezem, igy van valahogy: 

»Ä szerelem sötét verem, 
Bele estem.« 

— Tovább nem tudom. Mondja, — 
kérdezte a művésznő — milyen a kiejté-
sem? Érti, hogy mit mondottam? Meg-
nyugtattuk a művésznőt, hogy nagyszerűen 
beszél magyarul. (, 

— Lássa, ennek igazán örülök. A múlt-
kor is igen kellemes impressziókkal tá-
voztam el Budapestről. Nem a vendég 
sablonos elismerése, amit mondok, hanem 
őszinte szavak. Nagyon kevés helyen érez-
tem magam1 olyan igazán otthonosan, jól, 
mint itt a magyar fővárosban. Termé-
szetes, hogy boldogan jöttem ide újból, 
bár az utam kissé kiesett annak a ven-
dégszereplő turnénak irányából, amelyre 
most indultam el. Rotterdamba, New-
yorkba és Délamerikába készülök, de mi;-
telőtt erre a hosszú útra elindultam volna, 
eljöttem önökhöz. Az Operában és a Vá-
mosi Színházban fogok énekelni, ezenkívül 
egy hangversenyen is föllépek, melyen Má-
der Rezső kisér. Az Operában Delilát éne-
kelem. A Városi Színházban a Próféta 
Fides-ét és a Troubadour Azucénáját. Ár-
tól volt szó, hogy a Carment is elének-
lem, de ehhez, miután ezt a szerepet ma-
Soktól lényegesen eltérő fölfogással ját-
szom — több próbára lett volna szükség. 
Remélem, sikerülni fog a pesti közönséc 
szeretetét újból megnyernem. Budapestről 
12-én fogok elindulni a Majna melletti 
Frankfurtba, onnan 17-én Rotterdamba me-
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gyek, hogy ott hajóra szállva, Amerikába 
hajózzak... 

Azután a zenéről kezdett a művésznő 
beszélni. Fantasztikus lelkesedéssel emliti 
meg egyes örökbecsű zeneköltő müvét. 
Szeme ügyi csillog, mint az a collier, ame-
l.'yet a svéd királytól Ikapott és amely egyet-
len ékszere a világ leghíresebb Carmen-
jének. 

Rendkívüli intelligenciát árul el arca és 
különös szerencséje isten áldotta ének-
hangja mellett, hogy a lakja szinte va-
lamennyi szerepre alkalmas. Budapest ze-
nekedvelő közönsége rendkívül érdeklődés-
ivel várja madame Cahier föllépéseit, ame-
lyeken a művésznőt bizonyára kivételes 
képességeihez méltó ünneplésben fogja ré-
szesíteni. 

Madame Cahierrel együtt Budapestre ér-
k e z e t t f é r j e is, Monsieur Cahier, a k i a 
legnagyobb svéd napilap szerkesztője és 
aki feleségének nemcsak kísérője, hanem 
fontos diplomáciai küldetése is van. Érde-
kes, hogy Cahier ur is szenvedélyes 
sportember. Különösen a vitorlázást üzi 
előszeretettel, de mint mondotta, a boxo-
Jásban is több külföldi versenyen vett részt 
és nem egyszer megnyerte az első dijat. 

(<*. N.) 
Mint értesülünk, Madame Cahier egyet-

len budapesti hangversenyéi; a Vigadó-ban 
t a r t ja e hónap 9-én. R hangverseny este 
8 órakor kezdődik. < 

A K o n c e r t k ö z l e m é n y e i 
Január 8. Friedrich Buxbaum, a Rose-

quar et. celíistá a és Szathmáry Tibo r szonáta-
estelye, népszerű helytrakkal a Vigadóban. 
Mütoron: Bee hoven- Mozart-, Mendelsohn-
szonnták és Regsr : Suit; solo cellora, Buda-
pesten először. 

Jaiuár 8. K'őmel Aurélia, a 11 éves tánc-
fínomén első táncestélye a Vigadóaan, fél 
6 órakor. 

Január 18. B. Radó Lili dalestje. (Zene-
akadémia, fél 6 ) 

Januir 21 0 Bucsdr Déla zongoraestélye, 
(Zeneakadémia fél 6 ) 

Január 22. A Budapesti Konzert Zenekar 
bemutatkozó estje. Vezényel Fleischer Antal 
k-rn'gy A zen» kir önálló számokon kívül 
Haynal Elrrét. Vencell Bélát, Milassin Máriát 
és Kentner Laj ost kíséri. 

F o d o r h a n g v e r s e n y e i 
Beethouen-szeptett és Schubert oktett az 

Op ra elsőrangú művészeivel, o!c-ó hely-
érakka (10 - 60 koronáig) január 13 

Oroszyne' Koritsánszky Rózsi dalestje ja-
nuar 14 

Kőszegi vonósnégyes III- kamaraestje ja-
nuár 17. 

Bartók Béla II. zongora- és szerzői estje 
január 18 

Vera S c h w a r z 

Érdekes zenei esemény fz'n'nelye 
lesz január 25-én a Vigadó nagyter-
|me. Ekkor mu'atkozik be a pesti 
közön égnek Vera Schwarz, a berlini 
P p e r t h í z ünnepeli énekesnője. A ki-
váló művésznőt a legjobb hirek előzik 
p5g. igy. mint ismeretes, ő helyeltesiti 
Bécsbei az Amerikában turnézó Je-
Htza Máriát, ekinek méltó utódja ké-
Den ünnep îlik. A bécsiek már ugy 
negszerették Vera Schwarzot. hogy 
íem i sekar ják elengedni. Ezért ha-
asztódott el a művésznő pesti hang-
•ersenye háromszor is, most azonban, 
înuár 25-én egészen bizonyosan meg-
;sz hallatlanul érdekes műsorral. A 
angversenyen kivül, amelye! a Nem-
etközi hangversenyiroda rendez, Vera 
chwarz az Operában is fel fog iépi i , Vera Schwarz 



36 SZÍNHÁZI ELET. 

A mozi kulisszatilkfii 
Éppen ugy, mint a színháznak, a mozi-

nak is sok olyan titka, fortélya és intimi-
tása van, amelyekről csak azok tudnak, 
akik benne élnek ebben az örökké for-
rongó, mozgalmas szakmában. E sorok 
irója arra törekedett, hogy hatalmas 
mozipublikum érthető kíváncsiságát ezen a 
téren is kielégítse, ezért képben és Írás-
ban igyekszik bemutatni azokat, akik a 
filmművészet korifeusai, részben pedig el-
mondani, hogy ma, amikor, sajnos, ma-
Igyar filmeket csak elvétve és kevés szám-
ban láthatunk a magyar filmgyártás pan-
gása miatt, hogyan jutnak el hozzánk a 
Világ minden részéből, a külföld művé-
szi, látványos, tanulságos és mulattató film-
jei. Ä magyar filmipar, mely huszonöt-
éves múltra tekint vissza, valójában csak 
az utóbbi évtizedben, illetve az utóbbi 
években érte el fejlődésének azt a fokát, 
mely európai színvonalra emelte. ' Fárad-
ságot nem ismerő, áldozatkész emberek, 
kitartó, SZÍVÓS munkájának gyümölcse ez. 
Bécsbe, Berlinbe, Milánóba, Rómába, Pá-
tísba, Londonba, Stockholmba, Kopenhá-
igába és Newyorkba nyúlnak el azok a 
Szálak, melyeket a magyar filmipar és 
kereskedelem úttörői szőttek. Ennek kö-
szönhető, hogy ma már majdnem egy'-
időben gyönyörködik a mozik közönsége 
Newyorkban és Budapesten Mary Pickford 
ragyogó művészetében és egyidőben mulat 
Charlie Chaplin, Zigoto, Fridolin, Ham 
és Dam ötletes, groteszk és könnyekig 
kacagtató burleszkjein. Magyar nevektől 
ihangos állandóan a bécsi és berlini film-
börze, hol a világ minden filmgyártó álla-
mából összesereglett márkák képviselői ad-
ják, veszik és cserélik képeiket. Itt kel-
nek birokra egymással a Pathé bólogató 
(kakasai, a Nordisk földgömbön álló jeges 
medvéivel és a Star szárnyas denevérjei 
a Corvin páncélos lovagjaival, hogy; minél 
több országba szerezzenek hirt, nevet és 
(dicsőséget saját filmjeiknek és ezzel kap-
csolatban Íróiknak, rendezőiknek, iparművé-
szeiknek, operatőrjeiknek és színészeiknek. 
Innen hozzák gondos és alapos szemie 
után a magyar filmvállalatok vezetői azo-

kat a filmeket, melyek azután hivatotté 
arra, hogy szórakoztassák és tanítsák 
mozik közönségét. 

Rendszerint gazdagon megrakodva té 
,nek vissza egy-egy ilyen külföldi kirá 
dulásról a vállalatok képviselői. Ekki 
kezdődik valójában az igazi munka. N 
vet adni a gyereknek, illetve a filmne 
mely hangzatos, rövid és sokatmondó 1 
(gyen. Egy jó név már fél sikert jelei 
Lefordítják a film szövegét magyarra 
elkezdik reklámozni, ami annyira jellet 
izője a mozinak. Szakbemutatót rendezn 
a filmipar-, kereskedelem- és sajtó t 
Szére. Ä bemutatón dől el tulajdonkép 
a kép sorsa, hogy áll-e, vagy bukik? í 
ker esetén az úgynevezett 'bemutató szí 
•házakkal indulnak meg a tárgyalások, 
bemutató színházban eltöltött hét nap a! 
pozza meg azután a kép további népszei 
Bégét a kisebb fővárosi és vidéki mo; 
részére. Nagy utat tesz tehát meg a fii 
îmig a gyárból a publikum elé kerül. 
Színházi Élet e számában megtalálja 
'olvasó mindazokat, akik ezen a hos; 
utón végig viszik a filmet. 

Pál Oszt 

A Concordia 
filmpályázala 

Magyar tárgyú filmpályázatot hirde' 
la Concordia a »Színházi Élet« hasábjí 
iamelyre tömegesen érkeznek a pályám 
kák. De nemcsak jeligés leveleket kapu 
hanem érdeklődő és tudakozódó levele 
is az eredményről. Tessék nyugodtan 
ivárni január 15-ikét, amikor a pályí 
határideje lejár és a szakemberekből i 
>zsüri összeül. Gondos és nehéz mun 
igényel az ilyen hatalmas anyag fe 
bírálása. Figyelmeztetjük a pályázni akt 
kat, hogy pályamunkáikat most már : 
gősen küldjék be és az érdeklődőket, h 
legyenek türelemmel és vegyék fig 
'lembe, hogy a zsűri tagjainak időre" 
szükségük, mig az anyagot feldolgoz; 
hogy kihirdethessék az eredményt. 
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,ord Nelson 
Aranybetükkel van beirva Anglia történel-
ébe lord Nelson admirális, a trafalgari 
főző neve, A trafalgari győzelem alapozta 
eg Anglia világhatîl mát a tengeren. Lord 
elsonból nemzeti hős lett. De minket most 
:m a nagy admirális, a győztes és diadal-
as hős érdekel, akit az egész birodalom 
inepel, akinek áhítattal és tisztelettel, ej ik 

a nevét, hanem a magánember, aki öreg 

korában is lángolóan szeret egy asszonyt, 
korának legcsodálatosabb szépségű hölgyét: 
Lady Hamiltont• Sorozatos győzelmeinek 
kulisszatitkait a ragyogó Lady Himilton bu-
doirjában kell keresni. 

Ez a nagyszerű asszony, aki szerette és 
istenitette az öreg tengeri fókát, eszének és 
szépségének minden bóditó fegyverét latba 
vetette a legmagasabb politikai körökben, 
hogy segítségére legyen ez admirálisnak. És 
Lord Nelson, aki majdnem mindent, hírnevet 

1. Ungerleider Mór. 2. Geiger Richard. 3. Virter Ferenc. 4. Erdős Vilmos. 5. Miklós 
Tibor. 6. Kovách Emil. 7. Siklósy Iván. 8. Schuchmann Antal. 9. dr. Szabó Ödön 

Papp Rezső felvételei 
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és dicsőséget köszönhetett neki, öreg szivé-
nek minden csepp vérével szerette ezt az 
asszonyt, őéite harcolt és őérte halt meg. 

A trafalgari ütközetben érte a halálos lövés 
és miközben fent a fedélzeten véres verej-
tékkel dolgozott legénysége, hullámok csap-
kodták a hajó falát, golyók süvítettek, hajók 
gyulladtak ki, dühöngött és tajtékzott minden 
körülötte, ő a hajó mélyén feküdt halálos 
sebével és lá7a* S7éjie! csôko'ti a csodála-

tos Lady Hamilton arcképét, aki gyermekének 
anyja volt és lázában sóhejtgat a e aev«t. 

Diadalmámorban úszott L >ndon. Zász'ókat 
lobogtatott a szél. a győzelem kihajtott az 
utcákra mit.denkit, aki ép volt és száze7er 
torok üvö'töíte Lord Nelson nevét, a trtfal-
gari győzőét, aki megmentette a hazát. A 
száguldó tömeg pár percre mecéll, m gjöti 
a híre, ho s y az admirális halott. De nem 
soká rondolnak rá, tovébH s í d r ' d i k hallat. 

j I. Kampis János. 2. £as Ede. 3. Roboz Aladár. 4. Nan.ényi M. Mihály. 5. Wirtschoffer 
Sáncor- 6. Rákosi Béla. 7. Antal Jc zsef, 8. Engel Fülöp. 9. Kovács Dezső 

Pí'PP Rezső felvételei 
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lan tumultusban a tömeg. Csak egy asszony 
nem moidul, egy csodálatosan szép asszony, 
aki karjában kis gyermeket tart : Lad» Ha-
milton, kezében Lord Nelson gyermekével. 
Ki törődik most egy asszonnyal, egyáltalán 
semmivel sem törődnek, a halott admirálissal 
«eir, csak a nagy trafalgari győzelmet éltetik. 
És a száguldó íömrg, a vad hejrás roha 

násban eltiporja a szenvidő asizonyt gyer-
mekével és üvöltve gázol át rajtuk és végig 
rohannak a városcn . . . 

A „Lady Hamilton" folytatását, .Lord Nel-
son utolsó szerelmé"-1 szombattól, január 
7-től 13 ig játssza az Uránia, biztosan éppen 
olyan nagy sikerrel, mint az első részt ját-
szotta. 

1. Heuser Péter. 2. Bársony Jczsef 3. Heller Adolf 4- Tüchten Jenő. 
5. Faragó Rezső. 6. Tüchten Harry. 7. Feldmann Izsó. 8. Wellnpr M<-'r 
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A rnozizongorás 
Pereg a film. Külváros naiv népe 
Az izgalomtól lázasan liheg. 
Elnyeri-é a kincset a kalandor ? 
Győznek a küzdő, szerelmes szivek ? 

Rohanó képek sodra szinte szedit. 
Gyorsvonat, autó, repülő cikáz. 
A hajszához vadul veri a ritmust 
Az öreg, vaksi mozizongorás. 

S amig keze a billentyűkön vágtat, 
Elébe tün egy másik filmdarab : 
A nagy mozi : az Élet csodavásznán 
Saját tragédiája leszalad • .. 

Látja az ifjút, büszkén és merészen, 
A lelke csupa égi muzsika. 
Álma : Beethoven örök koszorúja, 
S idejutott, a moziba . .. 

Pereg a film- De én a ta'ka képet 

1. Guthi Imréné. 2. Várnai István, 3. Gerő Józsefné, 4. Szigeti László, 5. Faludi Sándcr, 
6. B Pásztor Béla, 7. Colussi Béla, 8. Schwärm Lipót, 9, Ungár Dezső. 

Papp Rezső felvételei 
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1. Várdai Tóiorné, 2. Schwarzenberg B-îrnat, 3. Friedmann Lajos, 4. Meiseis Blank-j. 
5. Fodor Ad 1', 6. Walter F. Nándor, 7. Gottlieb Béla. 8. Osztrák Árpád, 9 Heller Gyula. 

10. Hermann Zoltán, 11. Kaufmann Béla. 12 Szegő Vilma. 13. Berger Ilona 
Papp Rezső felvételei 

Nem látom, csak a kopott öreget. 
Am'nf a képhez, rokkant életéhez 
Szomorú finálét vereget. . . 

És ugy érzem, hogy meg kell őt ölelnem 
— Míg torkomban dobog a zokogás — 

.Testvérem, a mi műsorunknak vége, 
Maheíü ik haza, együtt, őszi éjbe', 
Két letört, öreg mozizongorás ..." 

SAS EDE 
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Sándor Mátyás III. 
é s Mtin&îg o nö 

A Kartiará-

ban* Buda-
pest mozilátogató közönségét. Báthory Pé-
tert Antekirt orvos egyik viz alatt járó 
elektrikjén, világtól eldugott birodalmába, 
Antekirtába viteti. Itt gyógyul fel lassan „ 
súlyos sebéből a rejtélyes ember szuggesz-^: 
íiv ereje folytán halottnak hitt fiu, itt tudja 
meg, hogy megmentője nem más, mint 
Sándor Mátyás, vértanú atyjának rettent-
hetetlen hajtársa, a fellegvári szökés egyet-
len élő részese. Ä gróf elmeséli Péternek 
élettörténetét. Sándor Mátyást a viharzó 
tengerből azon az éjszakán egy hajó men-
iette ki. Ä távol Keletre kerülve, meg;-
fordult basák udvaraiban, titokzatos mágu-
sok gyógyító tudományát sajátította el, ez-
által mérhetetlen vagyonra és hatalomra 
tett szert. Igy elérkezettnek látta az időt 

arra, hogy visszajöjjön és megbüntesse az 
árulókat. E bosszú végrehajtásában íkell 
segédkeznie Báthory Péternek. Ezalatt Ra-
guzában meghal Torontál Simon mártír-
sorsot tengődő felesége és Szávát — kivel 
az asszony közölte, hogy nem a bankár 
leánya, — a halottas ágytól ragadja cl 
Sárkány ármánya. Rabszolganőjének, Na-
mirnak, segélyével egyik rejtett kéjlakba 
viszi, hogy itt tarthassa meg a kikényszeri-
tett nászt. Sándor Mátyás ismét hajóra 
száll. Catanea környékére jutva, támadásra 
csalja Sárkány felbérelt bandita-hadát és 
híveivel egy menedékházból, a »Casa In-
glese«-böl, legörgetett sziklákkal zúzza ha-
lomra őket. Mikor a banditák túlereje 
már-már mégis győzedelmeskedik, az ön-
feláldozó Pointe Pescade egy hólabdában 
legurul a völgybe s igy kellő pillanatban 
hozhat segítséget; a rettenetes Cap Matifou 
pedig a gyülevész had vezérét, Zironét, 
egy lángoló kráter mélyére hajítja. Igy 
Sárkány elvesztette legelszántabb cimborá-
ját sa í jas céljainak megvalósítására egyre 
kevesebb eszközzel rendelkezik. 

Ezenkívül még egy ritka szép ké-
pet ád a Kamara. A »Mindig a wőa 
a legtökéletesebb olasz filmek közül való 
és külön érdekessége, hogy P. Menichelli 
nővére, Dora Menichelli, kreálja benne a 
főszerepet. 

„Mir.dip a nő I" 
Főszerepben : Dora Menichelli 

Kemara Színház Star-lilm 
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A k é í s ^ I v ű a s s z o n y 

Tanja Fedorowna a kétszivii asszony. 
Csodálatosan szép nő, akit 'környezete bál-
ványoz. Mindenki neki hódol, rajongásig 
szeretik a férfiak, de Tanja senkivei sem 
törődik, csak a vőlegényével. Azonban, egy 
íalkalommal, mikor külföldre utazik, meg-
ismerkedik Edgar Stark-kal, akit megsze-
ret. Edgar kedvéért otthagyja a vőlegé-
nyét és a férfi kedvese lesz. Boldogan 
élik napjaikat, Tanjának gyermeke szü-
letik. De ismét összeakad vőlegényével, 
'aki nem tud nélküle élni, megbocsájt Tan-
íjának és Tanja hálából a felesége lesz. 
SÄ gyermek Edgárhoz kerül. Azonban a 
fiatal anya nem tud gyermeke nélkül élni, 
íneglátogatja őt és ekkor a szerelmes Ed-
ígar kéri, hogy maradjon örökre nála. Tan-
'jában küzkődik a szerelem és az anya ra-
ígaszkodása a hitvesi hűséggel. És mert 
Tiem tudja eldönteni, hogy mit tegyen, 
öngyilkosságot kísérel meg. Utolsó pilla-
natban menti meg őt Edgar, aki időközben 
értesítést kap, hogy Tanja férje hirtelen 
meghalt. Végre egymásé lehetett a két 
szerelmes. 

»R kétszivii asszony«-t Elena Nagrods-
kaja regénjéből irták filmre és a Magyar-

Osztrák Filmipari R.-T. monopóliuma. Ezt 
a nagyszabású, érdekes, gyönyörű kiállí-
tású filmet, amelynek főszerepét Lya 
Mara játssza nagy- művészettel, a Mozgó-
kép-Otthon mutatja be január 6-án. »Ä 
kétszívű asszonnyal« egyszerre lesz be-
mutatva a »Boldog gyermekkor« cimü két-
felvonásos amerikai Ooldwyn vígjáték. 

A3 anyósak gyöngye 
Ilyen címmel uj filmszkeccs készül, 

amelynek szövegét Vágó Géza, zenéjét 
Hetényi-Heidelberg irta. Szerepeit Arányi 
József, Cseh. Iván, Breznay Anna, Vértes 
Tilla és Oöncze Julia játsszák, ötletes, 
vidám »Äz anyósok gyöngye« film és szín-
padi része, nagyon sokat lehet majd mu-
latni rajta. 

Burian jubileumára 
Kivánok Önnek kedves Trisztán 
Száz bordó tokajit, de tisztán. 

(LENGYELKE) 

Mozgókép Otthon 
Jelenet „A kétszívű asszony"-ból 

Magyar-Osztrák-film 
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India csodái 
és Legyen Igazság ! 

Két nagyszabású, pompás filmet mutat 
í>e legközelebbi műsorán az Omnia. Äz 
íegyik a connaughti herceg utazása a rej-
télyek országában. Ennek a filmnek első 
/részében már majdnem mindenki gyönyör-
ködött, akit érdekelnek Kelet exotikus vi-
dékei. A második rész szintén tele van 
nagyszerű eseményekkel, szines tájfelvé-
telekkel. Elvonul előttünk a csodálatos vA-
tros, Ägra, aztán a XIV-ik Századból épí-
tett Taj-Mahel kapu, Fatephur lakói, 
ia z elhagyott város, Delhi és a hatalmas 
forgalmú Bombay. 

Ä másik film: »Legyen igazság!« Gra-
inier Oktáv, hires ügyvédről szól a film, 
aki magábazárkózoti, komoly ember. Senki-
ivel és semimivel nem törődik, érzéket,-
ilen, rideg. H a a kötelességéről van sző, 
minden mást feláldoz. És feláldozza sze-
írelmesét, aki őérte követett el bünt és 
inkább meghalt, semhogy elárulja Oktá-
vot. De Oktáv sem tudott semmiről és 
ia legkegyetlenebb ridegséggel engedi, sőt 
lelősegiti, hogy kimondják szerelmese fe-
llett a halálos ítéletet. A leány ártatlansá-
gáról csak annak halála után győződik meg, 
mikor megtalálja imakönyvébe a bizonyig, 
tékokat azon az oldalon, ahol irva vtan: 
»Ne itélj, hogy ne ítéltessél...« Granier 
kétségbeesésében erre főbelövi magát. < 

ODEON 
ft S>R0JE€T06»ftPH MOZIJA 

Jan 5 - 8 . N e w y o r k r e j t e l m e i IV . 
NOBODY XV I . éi 

S o p r o n v i sszavé te le 
Jan. 9 - 1 1 . TILOS VÁROS és 

Az á ruház g y ö n g y e 

FŐVÁROSI NAGYIflOZGÖ 
• • • • • • a n RákAozl-ut 70. • • • • » • » « • 

Jdnuár 9-től két sláger 
I N D I A R E J T E L M E I 

Főszerepben: Lil Dagover és Conrad Weidt 
és 

KARC A HÓMEZÖKÖN 

CARMEN MOZGÓ IB, ERZSÉBET-
8. 

Jan 5—8 i l 
A f e k e t e behöc 

cirkusz'étványosség 5 felv. 

Jan. 9 -11 ig 
Oriäsi f i i m a f t r a k e i « 

Januar 9-!ől 

Lisszaboni futár 
és 

A titkok szigete 

VII.ERZSÉBET-KÖRUT 26 
TELEFON: Sói*ef !29—47 

Mozgókép-Otthon LYA MARA Magyar-Osztrák-tilm 
, \ kétszlvfi asszony"-ban 

Jan. 5 - 1 2 ig 

Elsör&ngu f i l m s l á g e r e k 
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A. tengerszemű hölgy 
Főszereplők : Gunnar Tolnäs és Maiken Katia 

Játssza jan. 9-től 15-ig a Royal Apolló. 
Eigil Trolle gróf, megismerkedik egy 

táncosnővel, aki egyáltalában nem olyan, 
mint pályatársnői és leányos finomsága, vi-
ruló szépsége akkora lángra lobbantják a 
fiatal grófot, hogy ez csakhamar kérőként 
lép fel és eljegyzi szerelmesét-

A jegyesek leutaznak a gróf birtokára, 
ahol a család nagy ideg:nkedéss 1 fogadja 
a varieté-művésznőt, akiben csak a táncos-
nőt letiák. A gróf nem sokat tö.ődik ezzel, 
önfeledten él szerelmének, mikor egyszeire 
mindennek végeszekad: Molly, a táncosnő-
menyasszony hirlelen nyomtalanul ellünik. 
Egy viharos őszi éjszakán azonban ugyan-
olyan váratlanul visszatér Molly : magya-
rázattal tartozik és elmondja érdekes, szo-
morú élettörténetét, amel yei egyben eltudná 
oszlatni a g ófi család minden aggályát, 

meri kiderül, hogy Mo ly.— grófkisasszony. 
Féjdalom, az atyja halálos ágiénál fogadal 
mat tett, hogy unokabétyjáhcz, Mirko gróf' 
hoz megy rőül. Mikor azonban a fogadalom 
beváltására kelült a sor, Molly keservesen 
csálé doit. Kiderült, hogy Mirkó gróf, aki 
megrögzött alkoholista, csupán a pénzéért 
akarta feleségül venni és a szerencsétlen 
lány inkább elszökött a szülői háztól és tán-
cosnő lett. Mnko gróf azonban nem nyugo 
dott. Felkutatta rejtekhelyét és magával vitte. 
Molly azonban újra megszökött. 

A szerelmesek most mér bizakodva te-
kintenek a jövő elé, de egj szerre csendőrök 
jelennek meg és letartóztatják Szonja Molly 
grófkisasszonyt. Mirko grófot ugyanis Szonja-
Molly ujabb szökése után holtan találták 
szobájában és minden jel aira vall, hogy 
a leány gyilkolta meg. Eigil gróf azonban 
megvan győződve menyasszonya ártatlan-
ságáról. Most már azonban semmi sem áll 
a szerelmesek boldogságának útjában. 

Maiken Katia és Gunnar Tolnäs 
Royal Apollo „A tengerszemű hölgy" cimü filmen Nordisk film 
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Renaissance divatrevüjén is szerepelt. 
Ämire, Istenem, shimmyk, tangók és egyéb 
zsarnokok ficánkoló uralkodásainak idején, 
erősen szükség van. Äz anyaguk néha lakk, 
de inkább antilop és leginkább arany, 
ezüst brokátból, vagy a toalett anyagából 
készültek. 

Fejdisz 
Ä shimmy csodálatos elektromos rezgései 

igazán minden egyébre jók, mint a művészi 
frizura konzerválására. Fej disz nélkül tehát 
nem bálozhatunk. A'eujeld Samuné, Türr 
István-utcai üzletében, szives volt meg-
mutatni munkatársunknak néhány gyönyörű 
fejdiszét. Többnyire zssttből, tollbói és fő-
leg aranyi meg ezüst csipkéből vagy fém-
anyagból készültek, fiatal leányok stilizált 
virágkoszorúkat kapnak. Érdekes, hogy idén 
nemcsak bálban, de zsuron, sőt színház-
ban is fejdíszt viselnek. 

Hí é k s z e r 
nagyon fontos tényező a farsangi világban ! 
Ä legszebb dekoltázs is üresen, szegényen 
fejezi be a tüneményes toalettet. Valasriji 
hiányzik még... Erről a »valamiről«, csil-
logó semmikről, hideg kavicsokká mere-
vedett forró asszonyálmokról a Bálint és 
Dán Kossuth Lajos-utcai cég főnökeit in-
tervjuoltuk meg: mondaná el, mi a divat 
Ékszerországban. 

Ä gyönyörű boltban finom »ujszag« ter-
jeng, tényleg, jő helyen járunk, itt minden 
<aj és igy valóban a legdivatosabb. Äz 
üvegszekrények, hét lakattal zárt fiókok 
legelőkelőbb lakója a gyöngy. Finom sá-
padt pompája győzött a régi uralkodón, 
p brilliánson. Nem fontos, hogyi kifogás-
talan nagy példányokból álljon, gyönyö-
rűek az apró gyöngyből virágszerüen font 
füzérek, melyeknek a végén finom ötvös-
tnunka lóg. És az idei divat jólelkű: gon-
'dol Évának kevesebb földi javakkal megál-
dott leányaira is. Ä gyöngy mellett szere-
pet juttat a rekonstruált drágaköveknek, 
az oíyan rubinnak, smaragdnak, zafírnak, 
tnelynek a felső rétege igazi. Iparmüvészi 
izlés tökéletesen pótolja sok gyönyörű da-
jabon a drágakő oly költséges, sőt gyakran 
kellemetlen »proccos« szikrázását, gyönyö-
rűek például az email apróságok, kis tűk-
lök, lornyonnyelek, tárcák, melyeken az an-
gol ezüstből készült finom omaimentika 
ápró gyémántok benyomását kelti. Kedves 
férfiékszer a? elefántcsont frakklánc. 

Farsangi apróságok 
Indul a farsang és ;a lázas munka 

egész Budapesten. Rendező-bizottságok ülé-
seznek gondfelhős homlokkal, fehér szo-
bákban lányok imádkoznak, — jaj , csak 
szép lenne... — tánciskolákban vad és 
buzgó előtanulmányok, a tapőr már szédül, 
de a párok soha; anyák mérlegelnek ra-
vasz lehetőségeket. Soha igy még farsan-
got nem vártak, mint 5dén Pesten. 

R legnagyobb munka azért mégis Divat-
országban folyik. Ha nem ís olyan, mint 
egyszer régen, boldog békevilágban, de 
talán ambiciőzusabb még. Egy kis sétát 
tettünk Divatországba, hogy tájékoztassuk 
olvasóinkat néhány fontos farsangi részlet-
kérdésről. I 

Cipők 
terén három válfaj : az eszkarpen, a szandál 
tís az azsurcipő vezet, — mondja Szilvásy 
imester (Vasvári Pál-utca 1.), a tánccipők 
(legilletékesebb szakértője. — Nagyszerű 
'a divat idén, soha ilyen változatos, eredeti, 
szép és mégis praktikus műremekek nem 
mozogtak még a parketten. Ä szandálok 

rüszlön összefutó négy szijjacskája és a 
icsattos cipők virágsziromszerüen képezett 
finom szövevényei ugyanis nemcsak szépek, 
tde tartják, rögzitik is a bokát és a láb-
fejet. (Lásd a mellékelt ábrát, mely a 
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Itt a farsang 

ez a cime annak a képnek, amelyet könnyűszerrel megkap, Jha a fenti szét-
szórt rajzszeleteket kivágja és helyesen összerakja. Akik a farsangi képet 
pontosan összeillesztve beküldik, azok között 10 üveg Ditt Gott-likört, Triple 
secct, Chery Brandyt, stb. sorsolunk ki. Beküldési határidő 1922 január 15. 
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óriási termeken haladtak keresztül, me-
lyekben egy-egy csatlós öltözetű férfi tar-
totta az égő fáklyát, aki szoborként meg-
meredve várta, mig a furcsa pár el nem 

- [tint előle. Sárika kitalálta, hogg ezekben 
a háborúkból visszatért vitézek 4 ártották haj-
'dan a győzelmi tort. Egy faburkolatos te-
remben, melynek mennyezetéről ódon fa-
csillár függött le, hosszú asztal állott, kö-
rülötte öblös bőrszékékkel; a leánynak 
eszébe jutott, hogg a váruraknak valamikor 
pallós joguk volt s egy pillanatig élénken 
látta képzeletében a nyomorult bűnöst, aki-
nek a fejére itt a halálos Ítéletet kimond-
ták. Kicsit összeborzongott, de aztán mo-
solyogva kérdezte kísérőjétől: 

Ä földalatti törtönöket is meg akarja 
mutatni nekem? 

— Nem, ezzef már nem teszem próbára 
az idegeit. Ez a látvány nem azoknak való, 
akiit a kulturát emlegetik. 

Éjfél volt, mire a Sárika hálószobá-
jához értek; egy távoli óra komor zen-
géssel tizenkettőt ütött. A férfi megcsókolta 
a leány kezét, aztán eltűnt az árnyékban, 
mint ama zordon idők hősei, akik közül 
hírmondónak itt maradt... 

— Egyedül természetesen nem szabad 
kimozdulnom a börtönömből? — kérdezte 
másnap délelőtt az öreg asszonyt, mikor 
hosszú, egészséges álmából felébredt. 

— Szépséges angyalom, hogyan gon-
dolhatsz ilyet? Urunk megparancsolta, 
hogy minden parancsodat teljesítsük, — 
fennek a várnak most te vagy az úrnője. 
Kívánod, hogy a kertbe menjünk vagy 
meg akarod nézni a lakosztályt, ahol va-
lamikor Rudolf császár lakott? 

— És nem félsz, dadus, hogy kere-
ket oldok, tia ilyen szabadjára engedsz? 

— Oh, szivecském, miért mennél el 
innen, mikor az egész világon itt lehetsz 
a legboldogabb? Tejbe-vajba fürösztünk és 
a mi Urunk türelmetlenül várja, hogy ud-

.— Gálszécsy gról ! — kiáltott fel Sárlka és eeyszerre 
megértette már azt a titokzatosságot, ami három nap 

óta töitént vele. —" 
Gáspár jajza, 

mibe a kulturát, amit az ujabb korszakok 
megalkottak? A maga hite szerint minden 
haszontalanság, amit az ükapáira követ-
kező nemzedékek kitaláltak? 

Ä férfi elnézett a fenyveserdők fölött, 
melyek titokzatos foltokként sötétlettek a 
kibukkanó hold ezüstjében. 

— Azt hiszem, hogy minden haszontalan-
ság, —- szólott elgondolkodva. — Az élet-
nek csak egy célja lehet: az, hogy minden 
izgalom és nyugtalanság nélkül töltsiiik el 
lazt a rövid időt, amíg a halál csöndessége 
körül nem vesz bennünket. A maguk kul-
túrájának ebben nem igen vehetjük hasz-
nát... 

Visszatértek egy másik lépcsőn, mely 
ismét végeláthatatlan folyosókra vezetett: 

— Uj holmi talán kétszázév óta sem 
került ide, azt merném mondani, hogy uj 
érzés sem; az én jelkem talán ugyanaz, 
mely az idők messzeségében valamelyik ős-
apám testi hüvelyét elhagyta. Az öreg fákon 
még megláthatja a betűket, melyeket déd-
nac,yam;ám szerelmes vőlegénye vésett rájuk. 

— És az emberi haladás nem érdekli 
az óracsináló császár óta? Nem veszi sem-
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varlásodra siethessen. De elmenni különben 
is lehetetlenség volna, hiszen a kapu-
ban éjjel-nappal fegyveres őr vigyáz. 

— Aki a szökni készülő rabot lepuf-
fantja, mint a nyulat, ugy-e, dadüska? 
Nem, nem fogok kereket oldani, hiszen 
az egész világon itt érzem magamat a 
legbol dogabbnak. 

Nappali világításban más volt a vár, 
mint az éjszaka homályában; a dombos 
kert bokrai közt gyíkok sütkéreztek, pil-
langók himbálóztak kecsesen a virágokon 
g a filagoriába, melyben megpihentek, lát-
hatatlan madarak hangversenye hallatszott. 
Ilyen zenét az operett-szinésznő még soha-
Isem hallott. Eszébe jutottak a sláger-
számok, melyekkel élete legnagyobb si-
kereit aratta s kicsit szégyenkezve igy 
szólott magában: 

„És Sárika leborult az imazsámolyra" 
Gáspár rajza. 

— Ez a zene, melyet a világ terem-
tése óta en suite játszanak, mégis csak 
cülönb, mint az összes zenetolvajok me-
lódiái-

Sétájukban rábukkantak a vár kápol-
lá jára : a Madonna, az oltár fölül, mo-
jolyogva nézett a fiatal leányra, mintha 
>zt kérdezte volna tőle: 

-— Csakugyan boldogtalannak érzed ma-
jad, hogy idekerültél? Én asszony va-
jyok, előttem bízvást feltárhatod a szi-
kedet... 

És Sárika leborult az imazsámolyra, 
íomlokát a kezére támasztotta s behunyt 
zemmel, ájtatosan imádkozni kezdett: 

— Kegyes égi szűz, aki este, mikor 
i sötétség a világra bocsátkozott, mindig-
itt lebegtél ágyacskám fölött, aki megh-
allgattad legtitkosabb kérésemet, aki szép 
uhákkal, kedves fiukkal és jó szerepek-
e! édesítetted meg életemet, aki a mord 
lirektor kezét vezetted, mikor szerződ ér 
emet aláirta, aki nagyobb sikereket juttat-
áí nekem, mint a szőke kócbabának, 
kibe ez a középkori alak szerelmes, — 
h kegyes égi szűz, ne engedd, hogy e 
zomoru rabságban elpusztuljak! Nyújtsd 
ílém áldott kezedet és szabadíts ki innen, 
— de azért nem kell, hogy nagyon siess: 

neked, aki a szivekbe látsz, bevallom, 
hogy egyelőre még szivesen viseleín a 
rabság keserveit. Engedd, hogy viszontlát-
hassam jó szüleimet, hűséges udvarlóimat 
és kedves közönségemet, — de majd csak-
akkor, ha megint térdenállva könyörgök 
Hozzád! Sürgősnek, oh kegyes égi szűz, 
mécj e pillanatban nem sürgős a dolog... 

Mikor a zsámolyról felállt, egy rácsos 
vasajtót látott, mely mögött kanyargós 
lépcső vezetett a mélységbe; a sírbolt 
volt, ahol a vár porrá lett lakói pihentek. 
Az öreg asszony nagy kulcsot vett elő a 
zsebéből : 

— Akarod megnézni a kriptát is, virág-
szálam? Itt pihen a szépséges Anna 
'grófnő, akinek köntösét a testeden hordod... 

Sárika nem felelt, mert egy vörös már-
ványtábla kötötte le figyelmét; a betűk 
már majdnem lekoptak róla, de azért el 
tudta olvasni a felírást: 

y>ltt pihen az Urban Gálszétsy 
Ádám gróf, aki koronás Ura 
védelmében vesztette cl ifja életét 
a mohátsi sikon. Tsontjait idve-
zúlése után két esztendővel hor 
zatta ide gyötrött sziv'ii édesatyja, 

anno MCXXV/I/...« 
— Gálszécsy gróf! — kiáltott föl Sá-

rika és egyszerre megértette mindazt a 
titokzatosságot, ami három nap óta történt 
vele. 

A férfi, aki eddig foglyul tartotta, már 
az első pillanatban ismerősnek tünt fel 
előtte, bizonyosan tudta, hogy ezzel a ke-
mény és imponáló arccal már találkozott 
valahol, de hiába kutatott emlékei közt: 
e pillanatig nem birt tisztába jönni vele, 
hogy hol látta: hiszen Gálszécsy grófot 
az ország minden újságolvasója ismlerte. 
Ki ne hallott volna a legendákról, melyek 
a különös, bátor és megközelíthetetlen 
arisztokratáról beszéltek? Mindenki tudta, 
hogy a gróf a leghiresebb oroszlánvadá-
szok egyike, aki valósággal keresi a ha-
lálos kalandokat, hogy utazási könyveit 
a világ minden müveit nyelvére lefordí-
tották, s hogy Londonban épp annyi a 
barátja, mint az indiai klubokban. 

(Folytaíjuk.) 
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KecsslcerímeM 
Nem lehet abbahagyni a kecskerimek 

közlését. Már kóvályog a fejünk' a sok rím-
től, de az olvasók oly ötletes, kedves, mu-
latságos verseket küldenek be, hogy hétről-
hétre ki kell tolnunk a kecskeköltők; Ver-
sengenek lezárását. E héten is százszámra 
kaptuk a kecskekölteményeket. Csak a leg-
jobbakat adjuk itt le avval az elhatározás-
sal, hogy most már végérvényesen lezárjuk 
ia nemes versenyt. 

Salamon Rózsi, pécsi modern költőnő 
komoly kecskerimet küldött be a következő 
cimmel: 

A kacaj álarca mögé bújó titkos köny-
nyezőhöz! 
Mért látom a kacaj mögött a Jnult 

fájó »voltját?« 
Miért érzem én is velük húsba 

vájó foltját? 
Jó lenne a kacajt hinni, — nem 

kutatni mételyt, 
Ö, de üldöz, az ismerés, kell jmutatni kételyt. 

Mit tesz egy kikosarazott kérő? 
Kosarat kapott a szép legény, 
Mit tehet egyebet, tovább lép szegény. 

(W. M. Petrozsény.) 

Egy papucshős ritka pech-el kártyázik 
s egy nagyobb összeg kijátszása szerint 
szokásához hiven kecskerjnben kiált fel: 
Istenemre mondom, ez már aztán szép tét, 
Meg kell nyernem, másként feleségem 

tép szét. 
(Kovács Jánosné.) 

László, nagy ünnep lévén, kitűzte a há-
romszínű lobogót, de megcsúszott és le-
esett az utcára: 

Ä háztetőn vigan leng a zászló 
S az utcán sirva zeng a László. 

' (Egy elkeseredett kecskeköltő.) 

Pista nézeget egy kimúlt madarat, arra 
'megy barátja Jóska és a következő pár-
beszéd fejlődik M köztük: 
Jóska: Mit csinálsz itt, madarat bontasz? 
Pista: Eriggy innen, t a d a r a t mondasz. 

(Nufa és Kov.) 

Vizárus leányka panasza: 
Ilyen kuncsaft nem kell, vagy fizet, 
Vagy pedig kap »majd, hà fagy« vizet. 

(Dóna /oly.) 

Két ur a Dunaparton. Az egyik nagyon 
ideges, a másik nagyon nyugodt. Meglát-
ják, hogy a vízben egy hulla úszik: 
Ideges: Vizben úszik egy nagy hulla! 
Nyugodt: Engem hidegen hagy. Nulla. 

(L. Z. P.) 

A háziasszony elkésett az ebéddel s 
idegesen kérdi a szakácsnőtől: 

Szakácsné, már forrt a torma? 
Mondja, hol a torta forma? 

Földrajzi tanulmány két ország éghaj-
lata különbségei fölött: 
Oroszországban dühöng a téli szél, 
Olaszországban enyhe a tenger széli tél. 

(Kosch Imre.) 

Egy elegáns tiszt ur a péknének udva-
rol. A péknê egy pillanatra egyedül ina-
vad a tiszttel. Mikor a segéd visszajön, 
a következő megjegyzést teszi, amiből sejt-
hető, hogy mi történt a pékné és a tiszt 
között: 
/Hova lett az a sok tiszta liszt, 
Biztos, attól csupa liszt a tiszt. 
|Mig a nagysága a tiszttől lisztes, 
Addig a tiszt haja, liszttől tisztes. 

(F. György.) 

Megérkeznek a katonák és az őrmester 
jelenti: 

Itt vannak már sorban, párban, 
Folyton jöttünk porban, sárban. 

(Menyhárt K-) 
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Vígjáték egy felvonásban. — Irta : LIPTAI IMRE. 
Színre került az Apolló Színpadon a következő szereposztásban: 

Péll Pál, miniszteri titkár . . Herczegh Jenő Klára, unokahuga Szöl'.ősy Rózsi 
Gyáli Bála, mérnök Szentiványi Fe:enc Péteri 
Nedeczky Antónia Győry Matild Katalin Bstky Kató 

Minden jog fenntarva. —-
Klára: Ügyre? Ahogy a kis versbe 

van: »Zene, zene, muzsika — táncol a (kis 
Zsuzsika — addig jár ja egyedül, — mig 
a párjához kerül...« Szóval: Zsuzsa!... De 
én csak ugy hivom: Tóni... izé... Zsuzsi... 
Meg ahogy jön. (Konyakot ad az asztalra.) 

Páll (az asztalhoz megy ) : Remélem, ő 
is velünk tart a tizenhetesnél? 

Klára (ijedten mosolyog): ö i s ? . „ (Hko-
nyakot mellé önti, mert tanácstalanul néz 
Gyálira.) Hogyne!... H á t ő is?.. . itt van?... 

Qyáli (kényszeredetten): Äzt hiszem... 
remélem... ugy tudom... Amikor jöttem... 
határozottan láttam... (Rábeszélő és bo-
csánatkérő pillantással néz Klárira.) 

Klára (Pálihoz élénken, vidáman): Hát 
persze... O is... 

Páll: Nem szeretnéim elmulasztani az al-
kalmat... (Céltudatosan.) Nem! A világért 
ee, hogy megismerhessem... 

Gyáli (megfeledkezve nevet): Na hát 
én is kiváncsi vagyok rá... 

Páll: Mit? Te se ismered?... 
Klára (meglöki Gyálit): Dehogy sem! 

Mit beszéli Hogyne ismerné Zsuzsát?! 
Gyáli (hebeg): Persze... De csak ugy 

»án pásszán«... futólag... »par renomé«... 
hírből... ahogy mondják... névről... hogyne... 
személyesen... 

Klára (élénken mentő beleszólással): 
Igen, majd mindjárt... maga is... mindjárt 
megismerkedünk... mindnyájan... minden-
nel... mindenütt... Csak, csak... most für-
dik... 

Páll (elragadtatással): Fürdik! 
Klára: Igen... Majd mindjárt bejön, ha 

lolyan nagyon érdekli... Kint van... Azt hi-
szem, az erkélyen! 

Páll: Rz erkélyen fürdik?! 
Qyáli (ijedten): Az erkélyen?! Klári! 
Klára: Ó! Most már szárad... Az er-

kélyen... Ott szokott... A napon... napoz... 
És valami könyvbe... 

Páll (bólint): Lapoz!... (Nevet.) 
Klára (nevet): Ï... igen... Lapoz... 
Páll: Nem lehetne behivni?... Esetleg?... 

Talán?... 

Klára: Be... behivni? (Gyálira néz.) 
Most?... Na most? (Hirtelen Pálhoz.) H á t 
persze... egyszerűen be kell hivni!... Lássa, 
milyen szórakozott vagyok... (Kacéran köze-
ledik Pálhoz.) De ez nem csoda... tudja.. . 
hogy eljött... hogy itt van... hogy először 
Van itt... Furcsa, de egészen megzavart... 

Páll: 0, boldog vagyok... nagyon boldog 
vagyok... Magam is alig vártam, hogy... 
laiig várom, hogy... Mihelyt egyszer... (hátra 
tekintget) ...a kedves húgát megismerem. 

Gyáli: Ez milyen óvatos! 
Klára: Jó, jó... Látom már, hogy addig 

magával nem lehet beszélni... hát men-
Sen és hivja be... 

Páll: Én?... 
Klára (hirtelen hozzáfordul. Látszik, 

!hogy meg akar tőle szabadulni. Vidáman): 
Igen... Lássa, ez nagyon kedves lesz... 
Kimegy az erkélyre... lábujjhegyen... Be-
fogja hátulról a szemét és azt mondja: 
kukucs!.., ÉS bemutatkozik.;. Mert nekem... 
meg kell nézni mjár, mit csinál az az 
Antal aVval a teával olyan sokáig... 

Páll: Igen?... Hát jó... Kimegyek, be 
fogom a szemét... kukucs.... De nem fog 
megharagudni? 

Klára: ö, nagyon kedvas lány a Bori... 
PáU: Bori?! 
Klára: BiriL. 
Páll: Biri?! í 
Gyáli (hangosan): Zsuzsi! 
Klára: Zsuzsi!... Zsuzsi!... 
Páll: Jó! Merre van az erkély?... 
Klára (hátravezeti a nyíláshoz és balra 

mutat): Ott... az én szobámon át... Aztán 
balra, aztán előre, aztán ki!... 

Páll: At, balra, előre, kl! Jó... (El.) 
Klára (előre siet): Na végre kint van' 
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Gyálihoz. ) Most beszéljen gyorsan. Mi 
ez? Mi ez? Megőrültek?... Mit akar ez 
'a Páll a húgommal?... Mit hazudott maqa 
neki? 

G y ált (gyorsan): Megtudtam, hogy ez a 
ravasz betyár, aki kinevet engem, mert 
nősülök... megtudtam, hogy csak akkor ud-
varol egy lánynak, ha huga is van. 

Klári: Ahá! Ahá!... Nem értem! 
Gyáli (hátra lesve, gyorsan): Az> t 

mondja: Ez a vészkijárat, hogy1 ne kell-
jen megházasodnia! Mert egyszerre mind 
a két lánynak udvarol és ha megszorítják, 
előáll azzal, hogy mind a kettőt egy-
formán szereti és nem tud választani... 

Klára: Âhà! Ä kis óvatos!... Nézze meg 
az ember... 

Gyáli: Már el akart menni, mert el-
szóltam, hogy maga egyetlen lány, de 
visszatartottam azzal, hogy... (Hirtelen.) 
Vigyázzon! Jön!... (Otthagyja.) 

Klára: Na megállj! (A zongorához siet. 
Leül, zongorázik és énekel.) 

Páli (megjelenik egy könyvVel. Nemi néz-
nek rá. Páll néhány pillanatig hol egyikre, 
hoi a másikra néz. Âztàn komolyan meg-
szólal, Gyáli vállára ütögetve): Kukucs!...» 
(Klári zavartalanul zongorázik és énekel.) 

Gyáli (mintha most venné észre): Nos?... 
Mi az? 

Páll: Zsuzsa nincs az erkélyen!... Csak 
fez a könyv volt ott... Meg egy nagy üveg 
savanyu uborka... 

Gyáli {meglepődve): Nincs?... Äz er-* 
kélyen?... Hallja, Klári... Ä Zsuzsa nincs 
az erkélyen. í 

Páll: Talán visszament a kádba!... (GU-Í 
nyosan nézi Gyálit. ) 

Klá/a (abbahagyja az éneket): Mi?... 
Nem találta... Na, majd mindjárt meg-
keresem én magam! Mert látom már, hogy 
nem tud nélküle élni... Maga, Béla, szóljon 
(addig az Änti néninek, hogy hozza már 
azt a teát... (El.) 

Gyáli: Igen. Azonnal. (Jobbra indul. 
Visszaszól.j Hallod! Nagyon furcsán vi-
seled magad, ahogy azt a Zsuzsát forszí-
rozod... 

Páll: Nem? Majd ugy csinálom, mint 
te, hogy egyszerre csak nyakon csípje-
nek... Eredj csak! (Gyáli el. Páll előre 
jön és megelégedetten kezet szorít önmagá-
val. ) 

Klára (A baloldali ajtón belép. SemmC 
változás nincs rajta. Csak a modora miá's. 
Hideg, affektált, szenvelgően prűd és 
nyafka. At akar menni a szinen. Mintha 
most látná meg Pálit. Kimérten.): Pardon... 
(Folytatni akarja az útját.) 

Páll: Nos?... Maga se találja?... 
Ugy-e?... , 

Klára (visszafordul): Kérem?... 
Páll: A Zsuzsát!... A Zsuzsikát! 
Klára: Ki keres? 
Páll: Ki?... Mi?... hogy?... Tessék?... 
Klára: Azt tetszett mondani, hogy keres-

nek... 
Páll: A Zsuzsát!... Nem magát. 
Klára: Én vagyok. Es kihez van szeren-

csém? 
Páll: Mi, mi, mi, mi, mi!?... Ne tréfáljon 

Klári... 
Klára:, Ja a Klárit!?... Igen... Most ment 

'ki az erkélyre, majd szólok neki... Kit 
mondjak? Ki keresi?... Vagy má.- beszéld 
lek?... 

Páll: Ne, ne, ne izéljen Klári... Nézze... 
Ne... 

Klára: Összetéveszt kérem... (Biccent.) 
Jó napot. A\ajd szólok neki. (El.) 

Páll (utána bámul): Jó napot. 
Klá/a (gyorsan, élénken be): Jó, jó 

tudom. Jövök már!... (Énekel.) Lálá, lállá, 
lálá, Iá!... Lálá, láliá, iá lá lá! Uram! Ha 
ugy tetszik!... A tea!... 

Páli (bámul): Jó!... Nagyon jó!... Engem 
akar leforrázni?... 

Klára: Leforrázni? 
Páll: Evvel a Zsuzsával? .Nagyon j ó -

Szóval magának nincs huga? Csak el akar-
ták hitetni velem. 

Klára: Elhitetni? Hát nem beszélt vele? 
Itt volt? 

Páll: Maga!... 
Klára: A húgom. 
Páll (nevet): Nincs is huga... Akkor 

is a nővére. Maga mondta: »Ugy nézek 
én ki, mint akinek huga is van?« De 
nővére sincs! 

Klára: Hugóm vagy nővérem... ugyan, 
'az a félóra, amivel én hamarabb jöttem 
a világra... Nem sokat számit... Csak ké-
sőbb egyeztünk meg, hogy jó: legyen ő a i 
idősebb, hogy hamarabb mehessen férjhez... 
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De nem tud. Mindenkihez olyan utá la tos-
Nagyon kérem össze ne tévesszen vele... 

Páll (bámul): Ne, ne, ne... Ne izéljen... 
Klári? 

KIáia: Mit neizéljek?... Hal l ja , Páll, 
maga nagyon furcsán viseli magát... 

Páll: Én? 
Klára: Igazán kiábrándit... pedig egész 

haditervembe került, amig végre itt van... 
A\it gondol, olyan nő vagyok én, aki hazu-
dik... 

Páll (rábámul): Nem? Maga nem?... 
(Közelebb.) Nézem csak! (Nézi.) Csakí-
ugyan... (Szünet. Bólint.) Hazudik! Olyan 
inő! El akarja velem hitetni, hogy van egy 
ikertestvére... A Zsuzsa! 

Klára: Hát ez a halálom. Minden uj 
ismerősömmel ez a komédia. Amig rájön-
nek, hogy megismerjenek, melyik vagyok 
<>n és melyik a Zsuzsa!... Borzasztó! Hogy 
ilyen vak legyen egy férfi. (Mellé áll.) 
Nézze... nézzen hát jól meg. Nem látja, 
'íogy az én szemem koromfekete. Az övé 
inacskaszürke!... Látja?... Nekem1 itt egy 

bkis gödröcskétn van, ha nevetek. (Nevet.) 
i.átja? Neki itt egy ránc van. Egy vén 
lánc! 

Páll: Ugyan! Attól a félórától? Annyival 
öregebb? És hopp! Megvan! Látja hazudik! 
Nem is ő az öregebb. Maga mondta, hogy 

.csak ugy megegyeztek, hogy legyian ő az 
öregebb. 

Klára (utánozza): Hopp! Hogy meg-
vagyok! Szent Isten!... (Fejcsőválás.) ,Hi(sz 
inem a kortól tvanj neki itt a ránc, hanem a 
dühtől ! 

Páll: Dühtől? • 
Kláia: Hogy nem tud férjhez finenni. 

És hogy mégis én fogok hamarabb férjhez 
menni. Azért is! Mégis! H a megpukkad 
'is az én drágalátos Zsuzsám... Mert tudja, 
azért vagyok rá bősz, hogy visszaél azzal, 
hogyi összetévesztenek vele... Ahány ember-
rel megismerkedtem, azt mind kiábránditja, 
amikor azt hiszik, hogy velem beszélnek, 
•de vele beszélnek, hogy aztán már nincs 
'módom meggyőzni őket, hogy helyettem vele 
•beszéltek! (Diadalmasan néz rá.) 

Páll (bambán, meredten nézi és egy pil-
lanat múlva, mint akinek nagyon melege 
van, fuj. Kiveszi a zsebkendőjét és az egész 
fejét idegesen törülgeti): Hü!... Nagyon 
taeleg van itt! 

KÍáia: Apropo! Rummal issza a teát, 
vagy citrommal? Jöjjön! 

Páll: Nem, nem rummal. Azt hiszem jég-
igei !... De várjon csak egy kicsit... H á t any-
nyi bizonyos, hogy én most magával beszé-

lek. Ugy-e? Maga a Klári!... Igen. Korora-
tfekete a szeme. És itt... itt van a gödröcs-
kéje... Bájos, huncut kis verem. De mielőtt 
bele esem... Ne haragudjon... én szeretnék 
meggyőződni... én szeretnék a Zsuzsával, 
a Zsuzsikával beszélni... 

Klára: Jó!... Tessék... Beküldőm! 
Páll: Nem! Nem! Majd én megkeresem! 

(Balra indul.) 
Klára: Tessék... Ahelyett, hogy... ahogy 

gondoltam... beszélgetnénk egyedül, bizal-
masan, őszintén... és megmondanám, hogy 
friár amikor először megláttam... mindjárt 
jolyan furcsa idegesség fogott el... 

Páll (megfeledkezve): Igen, igen,.erről 
beszéljünk... (Megfogja a kezét.) Rám is 
olyan hatással volt a maga nagyszerű egyé-
nisége... Azóta folyton valami bódító illatot 
érzek magam körül... Ugy repülök benne 
lés mindig maga felé... 

Klára: Én azelőtt olyan szabadnak érez-
tem magamat... Olyan könnyűnek, mint egy 
llepke... És most... nem tudom... r.apok óta... 
mintha be lennék zárva a saját érzéseimbe, 
ahonnan nem tudok kimenekülni semerre... 
Sehol semmi kijárat... 

Páll (eszébe jut. Elkiáltja): Kijárat!... 
Igen, igen... (Balra indul.) 

Klára: Mi az? 
Páll: Nagyon szép, nagyon kedves, amit 

mond... És mindjárt folytatjuk... csak 
előbb... csak előbb... megkeresem a Zsu-
zsát! 

Klára: A Zsuzsát?!... Jó! Addig utána 
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nézek egy kicsit a teának. Siessen. (Jobbra 
indul.) 

Páll: Sietek!... (Szerelmesen.) Sietek!... 
'Klári ! . . . Vagy izé I . . . Zsuzsi ! . . . Vagy 
hoggis!... Majd mindjárt megtudom!... (Int 
lés gyorsan a baloldali ajtón el.) 

Klára (a jobboldali kilincsen volt a keze, 
nyitotta is az ajtót, de rögtön, amint Páll 
távozott, nevetve visszaszalad balra és leül 
a nagy székbe. Majd adok én neki!... Meg-
állj!... Ä könyvet, amelyet Páli az erkély-
ről imént lehozott, a kezébe veszi. Olvas). 

Gyáli (jobbról jön. Vidáman): Kezét 
csókolom!... Tessék!... (Jobbra mutat.) Te-
rítve van, Klárika ! 

Klára (Az előbbi játékkal Zsuzsa modo-
rában.): H Klári kiment avval az úrral 
az erkélyre!... 

Gyáli (egy pillanatra megdermed, aztán 
mint aki rájön, nevetni kezd): Ja? Értem... 
Keresi a Zsuzsát... Ä Zsuzsikát! 

Klára (rendületlenül folytatja a játé-
kot): Engem ne keressen se ő, se maga... 
Engem hagyjanak olvasni... Nem vagyok 
fedvátiesi a-társaságukra... 

Oy áll: De Klári! 
Klára (int): Äz erkélyen!... Kéresn hagy-

jon!... (Olvas.) 
Gyáli (dermedten): De Klári! 
Klára (fölkel): Jó! Majd én hagyom 

itt!... Micsoda neveletlen emberek... (In-
dul.') ! 

Gyáli: De az Isten áldja meg, csak 
hem akarja velem! is elhitetni... Hiszian 
az egészet én eszeltem ki... hogy magának 
•van egy huga... 

Klára: Nem tudom £nit eszeltek ki a 
Klárival... Azt intézze el vele... Én azt sem 
tudom, kicsodák (maguk?... Az1 e,m)ber a tej át 
otthonába... ne lehessen egyedül... 

Gyáli (tétován): Pardori... Akkor... 
(Menni készül.) Megyek... (Könyörögve.) 
De Klárika... 

Klára (vissza ül): A Klári flörtöl egy 
úrral... Én nem szoktatni... En Zsuzsa va-
gyok... Persze a drágalátos testvérem bi-
zonyosan eltitkolta, hogy van egy nővére is, 
aki most jött haza a zárdából... De vanL. 
'Ha fél is ;ap a kacér teremtés, hogy majd 
'velem is szóba áll valaki... De az a vaMri 
nem maga! Mert magára nem vagyok kí-
váncsi... 

Gyáli (tétován): Klári!... 
Klára (feláll és megvetéssel méri végig ). 
Gyáli (ijedten és zavartan): Zsu... Zsu-

zsa ... Hát. . . maga... csakugyan?... El akarja 
Velem hitetni, hogy maga: van?! 
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Klára (végignézi): Kérem hagyjon, 
mert megsértem!... 

Gyáli (hátrál): Bo... bocsánat... me... 
megyek már... (Bámulva hátrál.) 

Páll (megjelenik a középső nyilasban. 
Derűsen): Hopp! Jó, hogy itt vagy!... 
(Diadalmasan.) Ahá! Most mindjárt rá-
lövök! (Nevet.) Klári?... Zsuzsa?... Most 
megvan! (Nevet.) Persze! Zsuzsika nincs!... 
Sehol sincs! Természetes! Mert itt maradt 
(a Klári!... Kérlek még egy szobát mtag-
inézek, addig tartóztasd fitt a Klárit!... 

Gyáli: Nincs itt!... 
Páll (előbbre jön): Mi... Nincs... (Nézi 

Klárit. ) 
Gyáli: Nincs... (Még mindig megdöb-

benve mutatja.) Zsuzsa őnagysága van itt! 
(Bámulva jobbra kihátrál.) 

PáU (megdermed): Zsu... Zsuzsa... 
őnagysága...?! Maga van itt és Klári?... 
(Elneveti magát.) Persze egy ilyen ostoba 
embert (Gyáli után mutat.) azt be lehet 
csapni... Mi? 

Klára (felugrik. Zsuzsa modorában): 
Ez mégis csak szemtelenség, hogy miit 
merészelnek ebben a házban! Persze, mert 
iaz én finom kis testvérem olyan szemér-
metlenül közlekedik az urakkal... 

Páll: Közlekedik?... 
Klára: Hogy valósággal a nyakába ugrik 

az ilyen figuráknak... 
Páll: Figura?! 
Klára: Én már megkértem magár, bár 

azt se tudom, hogy kicsoda és milyen jogon 
szaladozik össze-Vissza a lakásunkban... már 
megkértem, hogy ne tévesszen össze azzal 
a férfibolond kacér teremtéssel... de leg-
alább is megtehetné, hogy békét hagyjon... 
Kicsoda maga?... 

Páll (bámul): Páll Pál... ha megengedi... 
De ne... ne... izéljen... nézze... 

Klára (megve'.éssel): Hogy hebeg: Pál... 
Pál... És ez e g j férfi... 

Páll: Kérem én nem hebegek. Én folyé-
konyan is Páll Pál vagyok. Oda-vissza: 
Pál... És férfi!... Tudniillik a családi nevem 
is férfi... akarom mondani Páll... 

Klára: És mit akar tőlem? Hogy itt haj-
szol, kerget és ostromol és nem hagy élni... 
Mit akar tőlem?... Neun elég, ha a Klári 
Csupa láng maga miatt! 

Páll: (örömmel): Csupa láng?!... Iga-
• zán?!... 

Klára: Na látja. Legyen boldog... Meg-
mondtam... Ezt talán mégse mondaná meg 
ő maga, a szemébe... 

Páll: Igen, igen... Van benne valami... 
(Gondolkozik. A homlokát fogja.) Én már... 
kezdem elhinni... (Odarohan.) Mutassa a 
szemét!... A ráncát!... 

Klára: A ráncom?! Na kérem... 
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PálL (kijavítja): A kis gödröcskéjét, 
amikor nevet... Ja igaz! Az nem itt van! 

a Klárié!... 
Klára: Gödröcske a Klári arcán? Na 

hiszen! Különben lehet. Azért kell neki 
finnyi púder, hogy kitöltse. Az én arcomra 
nem jön semmi. Az friss és sima anélkül 
is... Nézze! 

PálL: Most csakugyan olyan a szeme 
mint egy: macskának... (Megfogja a kezét.) 
Milyen finom bőre Van! 

Klára (affektáltan): Hagyjon! Ne nyut-
ion hozzám!... Nálam nem' lehet!... Ne 
iérjen hozzám... Én máskép nevelkedtem... 

Páll (mosolyogva meginti): Na, na... 
Tudok mindent? Tudom, hogy maga min-
denkit, alti Klárihoz közeledik levesz a 
lábáról. 

Klára: Én? Ki mondta ezt? Ki mondta? 
Páll: A\aga az előbb. Itt!... Izé, dehogy. 

...A Klári! A Zsuzsa! Nem! Várjon csak 
én melyikükkel beszélek?... Mert hallatlan! 
Még egyformán öltözködnek is! Nem ér-
tem ezeket az ikreket! Nem elég, hogy a 
természet uniformisába vannak, még egy-
formán öltözködnek is!... Most tessék rán-
cocskákból, meg gödröcskékből megmon-
dani, hogy melyik is maga... (Rámered.) 

Klára (affektálva): A Zsuzsa!... (Kacé-
ran.) Azt hittem, hogy1 magának különb 
szemei vannak... A barnaszemü emberek 
okos emberek... 

Páll (most gyorsan belenéz egy kis zseb-
tükörbe. Megállapítja): Az vagyok! 
Barna!... Okos!... (Elteszi a tükröt.) Igen... 
És én ha tudni akarja... nagyon szeretem 
a maga nővérét... valahogy nagyon bele-
néztem abba a huncut fekete szem|ébe, 
de... de... ahogy nézem magát... a húgát... 
taeg kell, hogy mondjam magának, hogy 
én magát is szeretem... első pillanatra... 
igen... H a maga csakugyan a hu... a hu... 
izé... ugy tud a szivem húrján játszani... 
Én szeretem!... Magát is!... Illetőleg... Csak 
nem tudom most megint, hogy melyikük 
is van itt velem... 

Klára: Öh, ha maga komolyan beszél, 
akkor nem téveszthetne folyton össze ben-
nülhet... Akkor a szivének kellene meg-
súgni, hogy én... én a Zsuzsa vagyok... 

Páll: Igen, persze... A szivem az súgja 
is... De a szemem az tévedhet... És ha arra 
kérném, hogy később megint négyszemközt 
Szeretnék magával beszélni... Rettenetes 
Volna, ha amit magának akarok mondani, 
a Klárinak mondanám... 

Klára (gyorsan): Várjon! Ezen könnyű 
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segíteni! (Az hóasztalhoz szalad. A fiók-
ból kivesz egy: kék szalagot.) Ezt a kék 
szalagot kösse ide a karomra... Kicsi ko-
runkban is ezzel különböztettek meg Klári-
tól... (Pál, Klári bal felső karjára köti, 
a meglehetős széles kék szalagot.) Ugy! 
És most remélem1, már nem fog összetéveszt 
teni... 

PPált (bámul. A homlokát fogja): Hát... 
hát, csakugyan? Maga nem a nővére? 
Maga a huga?... 

Klára (a mellére onnjük): A Zsuzsa!... 
Páll (magához szorítja): Zsuzsa!... 
Katalin (jobbról jön. Meghökken.): Ke-

fcit csókolom... (Páll és Klára szétrebben-
nek.) Csak tessék..iizé... ne tessék... Tessék! 
Na nézd már, hogy; kalimpál a nyelvem 
H számba... Az Anti naccsága kéreti, hogy 
tessen ide adni a dessertkéseket Klári 
naccsága... 

Páll: Ahá!... Ne... Most!... (Figyeli Zsu-
zsát. ) 

Klára (teljesen Zsuzsa modorában. Nyu-
godtan.): H á t kértje el a Klári nagyságától! 

Katalin (bámul): Igen... Kérem... (Vár.) 
Klára: Na mit vár? 
Katalin: A dessertkéseket... A vitri... 

Vitri...olbul... Hogy ide adja a Klári nacsr 
csága. 

Klára (balszélről áll): Há t kérje cí... 
Katalin: Há t kérem... egyre kérenl . . 
Klara: De ne tőlem kérje... Ne a Zsuzsa 

nagyságától kérje! Nem lát ja? Nincs 
szeme!? A Klári nagysága nincs itt. Vala-
hol kint van. Én a Zsuzsa vagyok! (Mu-
tatja a karján a szaljágot. ) Nem lát ja!? 

Katalin (egy pillanatig még rámered, 
aztán hirtelen kirohan): Szent Isten!... (El.) 

Klára (Mintegy bizonyítás után.): Na? 
Látja!... 

Páll: Csakugyan. (Meggyőződéssel kitárja 
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p ka r j á t ) : Zsuzsa! Zsuzsa!... Hal la t lan , 
micsoda hasonlatosság. 

Klára (a kar ja iba sza lad) : Na most már 
elhiszi? (Hosszú csók. Utána.) De ezt re-
mélem nem fogja összetéveszteni!? (Je-
lentős tekintet után gyorsan el. ) 

Páll: Soha! Soha!... 
Gyáli (megjelenik): Gyere már, az asz-

talon a tea. Hivnak!. . . 
PáU ( temperamentumosán): T e a ? Mikor 

itt manna van!... Méz!... Tiiz... Pezsgő!... 
Barátom! Micsoda kijárat!.. . Ä ki járat miár 
triegvan! De igaz! H o l a vész!?... (Körül-
néz.) H o l van Klári? Te! Milyen szemér-
metlen a huga!... Milyen mesés nevelés! 

Gyáli (bámul): Te is beszéltét vele?... 
Páll: Meghiszem azt. Nem hallatszott 

ki? Pedig akkorát cuppant... képzelem mji-
lyen lehet a Klárié!... H i á b a mégis csak ő 
lehet az igazi! 

Klára (hátul jobbról megjelenik. A kar-
ján nincs kék szalag.) Nos jöjjenek kérem, 
Tóni néni már nagyon sopánkodik!... 

Páll: Csakhogy itt van Klári!... Alig vár-
tam... (Gyálihoz.) Eregy csak addig. . . 
(Mondd, hogy mindjár t jövünk... (Klárihoz.) 
'Vagy nem lehetne idehozni azt a teát!... 

Klára: H o g y n e ! Szóljon kérem a Tóni 
néninek! Vagy Zsuzsának!... 

Páll (hirtelen): Nem, nem! Neki ne 
mondd, hogy itt vagyunk. (Gyáli el.) 

Klára: Egész megfeketedik a teája. . . 
Páll: Nem baj . Úgyis csak akkor iszom1 

meg, ha olyan fekete lesz, mint a maga 
szeme... És ha kis gödröcskék is lesznek 
benne... mint itt, mint i t t ! (Meg a k a r j a 
ölelni.) 

Klára (kiszabadul): Pál!... D e Pá l ! 
Hogy lehet ilyen vakmerő! Meglá that ja 
valaki!... 

Páll: Ne fél jen semmit... Imádom! Sze-
retem! (Meg akar ja ölelni.) 

Klára (kisiklik): Milyen meggondolat-
lan. Meghal l ja valaki! 

Páll: ~öh én nagyon megfontolt vagyok! 
(Csókolni akar ja . ) 

Klára: Nem, nem. Magának nem hiszek. 
Maga olyan okos, ravasz, óvatos... ÉS bizcr 
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nyosan ilyeneket mondott Zsuzsának is... 
(Megfenyegeti.) Nagyon piros volt sa arca, 
amikor az előbb innen kijött... 

Páll: ö , ne higyjen semmi rosszat. Zsu-
zsa nagyon kedves, nagyon jól fogadott 
és én szeretem is... De magát. . . igazán 
szeretem... (Magához akar ja vonni.) 

Klára (magában): O a betyár! (Elta-
szítja.) Nem. Hagyjon!. . . Csak játszik ve-
lem!... Érzem, hogy nem1 komolyan beszél. 
Bizonyosan magát is az a ravasz Zsuzsa 
elhódította tőlem... Hagy jon! Hagyjon!Vá-i 
ïassza csak öt! (A zongora billentyűdre 
borul és sir.) 

Páli (maga elé): H a én választani 
tudnék... 

Klára: Pedig maga ez első férfi, aki 
megtetszett nekem... Okos, erős, érdekes 
és amit akar, azt tudja akiarni... 

Páll: És magát akarom! Nagyon! Mim-
idig!... Szeretem!... Äkarom!... (Mögötte áll 
átöleli és hosszan, csókolja Klári hátravont 
fejét . Mialatt Klári a zongorán halkan 
azt a da l t kezdi játszani, amit énekelt.) 

Klára: Szeretem! (Folyton játszik.) 
Páll: Szeretem! (Csókolja.). 
Antónia (halkan jön. Megelégedetten 

bólint. Kivárja a, csókot, aztán jelentős mo-
sollyal): És most lehet már a teát?!... i 

Klára (felsikolt): O!... Istenem! (Ki-
szalad. ) 

Páll: E... á teát? E... kezét csókolom... 
E bocsánat! 

Antónia: Ämint látom sok cukorral issza... 
Gyáli (szintén megjelenik és egy pillan-

tással Páll felé.i mintha azt kérdezné: »Na 
toost?!...« Érdeklődve lassan előre jön): 
Nem vagyok alkalmatlan? 

Antónia: 0 dehogy? Bár azt hiszem ezek 
után, ami itt történt a kedves barátjánaki 
lesz valami komoly mondanivalója, ami 
a családunkat illeti... De maga Béla szinte 
már hozzánk tartozik! (Kíváncsian néz 
Pálira .) Tessék helyet foglalni... 

Páll: Köszönöm! Köszönöm! (Äz Íróasz-
talnál álí. Gyáli balra. Antónia középen.) 

Gyáli: Ugy? Valami fontos nyilatkozat? 
Igazán kíváncsi vagyok... 

Antónia: Magam is. Nagyon érzem, hogy 
valami ünnepélyes mondanivalója van Páll 
urnák... 

Páli .(a gallérján igazgat): 0 , ami azl 
illeti... Magam is azt hiszem!... 

Gyáli: Nos? Nos?, Csak raj ta ! H á t hall-
juk! 

Páll: H á t kérem... (Bűvész mozdulattal 
a karján. ) ...nagyon egyszerű és természetes 
az én feladatom... Én korrekt ember vagyok 
|és azok után... és ezek után a legnagyobb 
ünnepélyességgel ezennel van szerencsém... 

IAntónia (fölemelkedik). 
Pált (hirtelen): Ne, ne kérem... (Gyön-
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géden visszaülteti. ) Még ne... mert ugyan, 
igen arról van,' szó, hogy legszentebb érzé-
seimet követve megkérjem' a kedves... (Gon-
dolkozik, a karjain; idegesen bűvész gesz-
tust csinál, azután a homlokához nyjul a 
tenyerével.) Hogy megkérjem... (Hirtelen.) 
De melyiket?.'... Istenem!... Mert én mind 
a kettőt egyformán» szeretem!... 

Antónia: Mind a kettőt?... 
Páll: Mind a ketőt. Klárit is és Zsu-

zsát!... 
Klára (középről lassan besomfordál An-

tónia mellé): Há t Istenem! Mit csinál-
jak?... 

Páll (Gyálira kacsint, aztán elmélyedve 
a gondolataiba, Antóniához): Ez az. Hogy 
mit csináljunk!... 

Antónia: H á t vegye el mind a kettőt! 
Páll (meatántorodik): Mit?... Mit!... 

Mind a ketlőt?... 
Antónia: H a mind a kettőt ugy szereti. 
Páll (eszébe jut a mentő ötlet): De 

kérem, kérem... csak nem mondja komo-
lyan, hisz ez bigámia. (Szinte vidámian. ) 
Nem lehet... Nem lehet... 

Antónia: De miért? H a mi beleegye-
zünk!... És nem muszáj csak az egyikkel 
megesküdnie! Ugy-e, Klári? 

Páll (konsternálva ) : O, asszonyom!... 
Vagy izé... Nénike, mit beszél! 

Klára (szendén): Én beleegyezem! 
Páll: De hova gondolnak, kérem... Mit 

szólna hozzá Zsuzsa?... 
Antónia (akinek közben lopva a kar-

jára kötötte Klári a kék szalagot, ravasz 
negédséggel lóbálva mutogatja):, Zsuzsa?... 
Ez a kis rongyos szalag? 0 is beleegye-
zik!... 

Klára (Zsuzsa modorában): H a imleg 
kell lenni... Én ugyan gyü|!ölöm Klárit, 
azt a kacér teremtést, de ha muszáj, 
megosztozom vele... 

Ciyáli (vidáman): A derby!... Gratulá-
lok!... 

Páll (megfogja Klári ikezét, lassan magá-
hoz öleli): Nahát, én milyen ló vagyok!... 
(Elragadtatással.) Drága!... (A közönség 
felé.) Hiába, nem! lehet tőlük szabadulni! 
Na de gondoskodni togok róla, hogy azok 
az ikrek... igaziak legyenek! (Katalin és 
Ferenc hozzák a teát.) 

» (Függöny.) 
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V„ Kecskeméti-utca S. szám, félemelet, az urivffág 
rendelkezésére áll. Telefon : J. 104—34 

A n g o l n ó l 
d i v a t s z a l o n Mme Mimi & Comp 

Eredeti párisi modellek. V . , HOLD-U. 15. 

RÉVAY-U. IS. KIS KOMÉDIA T«I . H-». 
1922. Január 1-101 uf mlisor 

Kezdete este V«8 órakor. Rot t és S t e i n h a r d telléptével 

I te 

Imperial Grill 
• Télikertbenl 

(Rákóczi-ut 90) 

Elsőrendű külföldi 
ének- és táncattrakciók I 

9 i ( f i i : lÉ is i szól a tűzhelyén 
Karácsonyi ének prózábap. — Illusztrált 
kiadás, 2 kötet tokban. Ara 154 korona 

Geriolles A. It: A rut Katalin 
Kötve 88 kot 

Kapható: a „SZÍNHÁZI ÉLET" boltjában 
Budapest. Vll kér.. Erzsébet körút 29. sz. 

Sándor i H M O N 
Cotty, H o u b l g a n , Roge t -Ga l le t 

G o e t h e : 
Az If jú Werther szenvedése 

fűzve 110 kor. 
kötve 725 kor. 

Scot Wal ter : A fekete törpe 
Ára 71.50 kor. 

Kapható a „SZÍNHÁZI ÉLET" boltjában 
Erzsébet-körut 29 

HarisnyőK, RezíyQb és sportruházati clkbeK nasyűrutaűza 
GUTTMANff BÉLA, BUDAPEST, ÍV., KORONAHERCEG-UTCA 6. 
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Sx&rUea^íöi iássen&ívM 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosítást 
öt színházi vonatkozó su kérdésre. Kézira-
tokat, rajzokat nem adunk vissza es azok 

megőrzésére nem vállalkozunk.) 
Sz, Károly. Köszönjük « figyelmet, d? 

nem hisezük, í o^y ez a páíyá at sikerrel 
járna kö^öaségürk közölt- — G Gy. Kár a 
büypgért. — K. efjé. VI., Teráz-koiut 44. — 
B. Pál, G. Lea, E flrtur. A kérde/.eti ci-
mekel megtalálhatják a „Színházi Élet" Al-
manachjában — flki sz ínésznő akar lenni. 
Ne legyen. Miga csak ugy gondolja, hogy 
r.z olyan könnyű páiya. Nagv ut van a rival-
dáig é3 nag o i tövises. Jól gondolja meg és 
csak akkor menjen, h i nagvon tehet-éges. 
— K. fl. E G. A kérdezettekről köz lebbi 
címet nem íuJunk. — l - l . Kecskeköhá cím 
és jelleg adományoztatik mindenkinek, aki 

"jó kecserimet költ. Ennyi az egész. 2. Az! el 
ke'l találni. 3 Milden esie játszk. 28 éves. 
— 5/18. R. I Nagyon szépek, de annyira 
el vagyunk halonoz/a versekkel, hog a leg-
nagvob'j sajnálatunkra nem hiszrá h tjük. 
— K. M. \ K s lord" nem kapható, a kér-
dezeti operettek szövegkönyve és joga Dr. 
Marion Sándornál (IV., Bécsi-u. l.t alatt 
kapható. — Sz. I. 1, Nem valószínű. 2. 
Háromezer korona. 3. Még nem tud;a — 
H. Zs. de. A nevezett iró levélben minden 
bizonnyal engedéljt ad erre. Tessék hoszá-
fordulni. A levelet az „Otthon"-körbe hhet 
címezni (Eszterházy-u. 4.). — B. I. 1. Soltész 
Annie- 2. Aradi u 22- 3. 20 éves 4. 2 éve. 
5. Rózsahegyi Kálmánnál. — D. I. Tessék 
beküldeni dr. Mirton Sándorhoz (IA, Bécsi-
u'ca 1.). Ha a darab jó, akkor ő elhelyezi. 
Mi -vvel nsm foglalkozunk. — Zijjoto 
árnyéka. Fordu'jon aB lvárt'-Meltyasowszky 
fllmi-íkolához (Rózsa u. 38/b). — Tavaszi 
rügyek. 1. Lend ai Lola. 2. 18 éves. 3. 
Nincs. 4. A er kában ezt a nevet használta. 
5. lg ín. — K. E Legközelebb irunk róla. — 
K. Kató. 1. Postautalványon is lehet elő-
fizetni. 2 Címezze a Fővárosi Orfeumhoz. 3. 
H-gádiis nem játszik a Triibyben. — V. L. 
A kérdezelt címeket megtalá'ja a »Színházi 
Élít" Alma-achjában. — Daisy. Szöllősi 
Róza Petőfi n. 11., Tisza Karola Andrássi ut 
83., MányoW Gi-i Pálff tér 2,, LáHass Juci 
S zo di u. 98/a. — Növendék., 1. Rózsahegyi 
Ká'^án. 2 Népszinház-i tea 22- 3 Szemé-
lyes n t-íssék jelentkezni. 

Bőr és s ilongf.niiturák lapos És redőnyös Íróasztalok, 
kárpitozot áruk, iotellek, székek, hálószobák gyári áron 

M K O H i m ő 

a legbärnulatosuM) hatású 
t t i ídegfcezeSésQ s z o n r e s s t S (üRkezelésssI 

&s r i n c s S t á v o l i l é 
Dohány-utca 12. Telefon hivó: Józseí 54-71. 8—4-lg 

INGyEHKÜLOr^f 
Király, Steinha?dt, Szőke stb 
művészek eredeti fényképei-
vel ellátott gyönyörű hang-

jegyzéket M G E R f sor és 
beszélőgépek áruuáza 

Budapest, Jőzsef-kőrut 1 5 . 

javítom a nálam vásárolt selyem és fátyol 

Teréivàroil SSSüSSS 

P H U T M F L I B K Á V É H Á Z , É T T E R E M I O M J f i U I f i VII. Dob-u.65. iErzsébet-körut sarkán) 
I isim • t f l d á m • mu la t ságos 
1 itünő ételek és italok. Elsőrendű szalonzene. 

régiségeket, e z 0 s t a t BRILLlâNST, 
rté 

„ i i i i ï , e z a s t o t U U . , M H . U . , 
f gyöngyöket teljes értékben vesz és elad 

ĉlimelzer Benő ponti városház, fokapu mellett 

TGKQHQïEGET, l O E l T O T I T a K R l K l T 
legmagasabb ^ S n a l g M H S S a Kazlnczy-utca 14 
árban veszek B ^ S í a i r ú & J V I » » T e l e f o n j . 134-45 

1 J I I S k i ' r u S P | o ! 
Órák, ékszerek nag} választékban ^"JetjUs eladás 

• C S I L I - K A B A R É C S I m p I S c i s s I m u s ) 
ÉSalak i twa i s m ö t m a g n y í l t 

H ^ á r - M t c a 4 * sz 
K a m a r a - m o s g ö v a E s z a m b á n 

K ö r ö n d i 
cipőgyár 

MIS., Mam-mtca 12. ««. 
Teletöm Jőxa. 39-49. 

A legfoteezsoitabb 
igénysteel Uielégltö 
Z c é M d r a r a l c í d r 
Ksmrn múriéSK és . 
ScUlön fszvlió ossetúly 



64 SZÍNHÁZI ELET. 

Sssinßaxi refivény 

-v, 

MAGYftESOIC T f t i . á g . K e z 6 l a E g . Y E 

Z E I G E R F E R E N C 
m a g y a r k á v é h á z é s v e n d é g l ő 

4424 WOODLAND AVE AMERIKA CLEVELAND 

Viktoria Szalon 
Művész-esték: 
Kezdete fél 10 órakor. 

VII., E r z s é b e t k ö r -
ú t 6. sz . T e l e f o n -
s z á m J ó z s e f 118—88 

R. T Ü R K B E R T A , 
S a r k a d i V i l m o s , 

Gá l l a l N á n d o r 
vendégművészek. 

Megfejfési haláridő 1922. január 10. 
A megfejtést lepünk 1922. évi 4 számá-

ban közöljük. 
A Színházi Élet 1921. 52. számában közölt 

rejtvény megfejtése: .Az agyafúrt köszörűs". 
A megfejtők kőzött a Köveikező dijekat 

sorsoljuk ki : 
I. dij : A .New-York" cimü regény, a szerző 

Pásztor Árpád aláírásával. 
II. dij : Varsányi Irén autogrammes erc-

Ill dij: Egy doboz „Floris" csokoládé 
bonbon. 

IV. dij : Egy üveg Eeu de Cologne .Fée" 
Wiítek. 

Hei) esen fejtették meg 2160 an. 
Az első dijat Kovécs Mici (Pécs, Szigeti-

országút 54., II. lépcső. I ), a második d jat 
Koszlelitz Ilona (D breccn, Patay utca 16.), 
a harmadik dijat Sajó Ibolya (Népszinház-
ulca 46. szám), a r.egyedik dijat Bleich Sári 
István-ut 21.) nyerték meg. — A vidéki nye-
rőknek postán küldjük el a dijakat, a pestiek 
jelentkezzenek érte a szerkesztőségben 4-6 óra 
között. 

Szerkeszti: INCZE SÁNDOR 
Kiadja a .Színházi Éiet r.-t. 

Igazgató: KIRA'-Y JENŐ 

Lakást 1 Mimit 
nitrirh pf nin l I ß A m á z o l UllilLllSIBID 1 Irt, takar II. 

R E M ! S 1 A 0 K M P Z T E l í H £ R T J £ 
BUDAPEST, VIII., JÓZSEF KÖKÜT 4. 

á t ' a a ^ i T ^ a 
Minden es te Vs8 ó ' a k o r kabaré:'s.«,.,- « .uuttrskoltik 

• Inden délután 5—7-ig katonazene. 
Családi mttsor. Kitűnő muv*. «ion.- Színház! 

vacsorák. Pontos kiszolgálás. Szolid árak. 

ÉS KELEKEK «»^m. 

Sz a b n i , wsrrnS t a n i t s k magáníanuiásis 

tankönyvem Kapható. Varrónőknek, taniíönéfcnrfc 
kfiifln tanfolyam. Kalapkészitéat olcsón vállalok » m « . 1 1 - n w e r f l i i m i 

kaS léi és dicsőn wisà-
rolhaî az 

y7~>/ 

f l é k f i i b s R . 

SAPHIR mester 
TÁNCMŰVÍSZSTS KÉPZŐJE 

Felelőn 174—26, Teráz-kCrut í/b 
b a k f i s - é s g y e r m e k -

M È a i S I ^ r u h á k é s k a l a p o k 
k é s z ü l n e k n a g y o n J u t á n y o s á n 
IV. , PÂRSSI-UTCA 1 . I, EH. 2 . 

GERO Hatesonfnélküli fűző (fűző és 
mégsamfüző) ésraeUtarfő kii-

VII., Király-u. 69. la szinhéznéS) 
Nyomta a Kultura könyvkiadó és nyomdo r.-t. Budapest, V.. Visegrádi u. 3. Telefon 13 31 






