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SZOMORY DEZSŐ ! 
Irta: KARINTHY FRIGYES 

a felkiáltójel, a cimbenfoglalt 
ut®n> n e m megszólítás, -

•- jÍvIy nem is tudom, miért irtam le, 
Ijgfcsäi önkéntelenül szaladt ki a tollam 

alól, de most már ott hagyom, 
érzem, hogy jelent valamit — és 
talán éppen azt jelenti, amiről - ez= 
úttal megfontolás, elgondolás, kifeje-
zett kritikai, vagy esztétikai mon» 
danivaló nélkül - csak ugy kapásból, 
ex tempore, beszélni, irni, vagy talán 
énekelni akarok, szóval nyilatkozni 
róla - és még mindig nem tudom, 
nem kifejezőbbje, ha egyszerűen ki-
áltok egyet, néhány indulatszót ejtek, 
egy felkiáltójelet dobok fel. 

Valahol, irtam egyszer egy ország-
ról, a tökéletes tudás, tökéletes érzés 
és tökéletes életszenvedély hidegen 
csillogó világáról, talán az emberfölötti 
emberek országát akartam megirni — 
és azt állítottam, hogy ebben az ország-
ban a közlés, a beszéd nyelve zenei 
hangokból áll: énekelnek és muzsi-
kálnak egymásnak és ugy értik 
meg egymást, tökéletesebben, mint 
mi, szavakkal és fogalmakkal. És 
máshol irtam egy másik országról, 
ahol a beszéd nyelve puszta indulat-
szavakból áll s mégis megértik egy-
mást. Ha összevetem ezt és lefordítom 
az emberi szóbeszéd szegényes nyel-
vére, azt mondhatnám, hogy amit mi 
muzsikának nevezünk, az tulajdonké-
pen nem más, mint a k ö z l é s n e k , az 
érzések és indulatok kifejezésének, 
szóval a b e s z é l é s n e k olyan erős 
vágya, amelynek lázas árzásában el-
olvad és megsemmisül minden fogalom-
hoz-tákolt szó és csak a legősibb sza-
vak, az i n d u l a t s z a v a k maradnak 
meg. R muzsika tehát nem más, mint 
csupa indulatszóból összetett beszéd. 

Ugy éreztem mindig, Szomoryt ol-

vasva, vagy szavait lesve a nézőtéren, 
hogy amit ő csinál, az egy csodálatos, 
szinte példátlan kísérlet. Hogy is fe-
jezzem ki, hogy irjam körül? Mond-
juk így : adva van egy muzsikus-lélek, 
aki irónak született. Valaki, aki zenét 
érez és szavakban beszél. Vagy, »mit 
tudom én !«, talán egy elátkozott Beet-
hovenhez hasonlíthatnám, aki idegen 
bolygóra került, ahol nincsenek hang-
szerek, se hangszálak, ahol nem isme-
rik a hangjegyeket, — csak szavak van-
nak s ezekkel kénytelen kifejezni min-
dent. Micsoda lázas erőlködés indul 
meg, lihegő kapkodás, őrült torlasz, 
ahogy nekifog, megnézi a szavakat, 
próbálja összeilleszteni, összekoccan-
tani, csörgetni fülében és szivében, vá-
logatni köztük, szétdobálni, megint 
összerakni, - hogy valamiképen meg-
közelítse velük a viharnak azt a zen-
gését, amit lelkében kelt a csodálatos 
élet! Vakon, lihegve torlódnák egymásra 
a szavak s rohannak tova s ragadnak el 
— hajrá ! Nincs idő ellenőrizni, figyelni, 
körülnézni, - nincs idő megállapítani, 
mit mond, hová visz, megfelel-e ki-
fejezés mondanivalónak, tartalomnak 
forma, anyagoknak erő, »külalaknak 
belérték«, — nincs idő logikát keresni, 
ez az erő fölötte áll anyagának, tul-
könnyű neki, szétveti, felrobbantja, 
megsemmisíti s tovább nyargal, uj 
táplálékot keresni kifejező dühének. 

Fiz ifjú Nietzshe verse jut eszembe : 

Ja, icb weiss, wober icb stamme! 
Ungesättigt, gleich der Flamme 
Gliibe und verzehr icb mieb — 
Liebt wird alles, was icb Fasse, 
Koble alles, was icb lasse, 
Flamme bin icb sicherlich! 

Körülbelül ez az, amit el lehet mon-
dani »Szomory stilus«=áról, erről a hi-
hetetlenül jellegzetes, két egymáshoz-
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illesztett szóban már egyéni forma-
nyelvről, melynek lényege mégsem fe-
jezhető ki, nem intézhető el a »modor« 
nagy »modorosság« jelöléssel, - mert 
hiszen nem abból ismerhető fel, hogy 
bizonyos szólásformákat, szó- vagy 
mondatkötéseket, vagy neveket ismé-
tel, vagy állandósít. Más állandóság 
foglal itt egybe mindent, amit »Szo-
mory-stilusnak« nevezünk: az a szünet-
len tüz, amivel lángralobbantja ami-
hez nyul, amiből minden témája, min-
den meséje, drámáinak minden figu-
rája közös szinben ragyog fel — a 
tűznek mindenütt, földön és égen egy-
forma, egyformán felismerhető sárga-
vörös színében. 

Való igaz, hogy Szomory minden 
figurája »az« ő nyelvét beszéli. És 
miért érezzük mégis a legkülönfélébb 
lelkek, legdrámaibb értelemben vett 
»jellemek« hü ábrázolását, az élet tarka-
ságát, sokféleségét ebben a nyelvi 
egyenruhában? Éppen, mert azt adja 
belőlük, ami a tarkaságban közös és 
állandó, a valóságban is: az élet, az 
élőlények türelmetlen lángolása, hogy 
lappangó indulatukat és szenvedélyü-
ket kifejezzék. Ennek a mindenütt, 
mindenkiben jelenlevő indulatnak és 
szenvedélynek ád hangot, tör fel utat 
az, amit »Szomory-stilusnak« nevezünk, 

- Szomory ugy érzi, hogy arról, ami-
ről ő beszél s ami egyformán tángol 
királyok és koldusok lelkében, c s a k 
igy, c s a k ezen a hangon beszélhet 
király és koldus egyaránt. 

Csak igy, csak ezen a hangon! És 
ez a hang az ő hangja - ez a türel-
metlen, lihegő, ragyogó színeket do-
báló, pompás orkesztere a szavaknak, 
mely mindig, mintha afölött való el-
ragadtatását és örömét igyekeznék ki-
tombolni, hogy szólhat és beszélhet 
arról, amiről szól és beszél - mely 
nem elégszik meg avval, hogy ki-
f e j e z t e az érzést és gondolatot, — 
de közölni akarja velünk a kifejezés 
g y ö n y ö r é t is, ezt az önmagáért 
való mámorát a művésznek, aki meg-
bódult két csodától: önmagától és a 
világtól. Igy olvad össze Szomorynál 
két véglet: lira és drámaiság. 

Madách azt állítja, hogy a »művé-
szetnek legfőbb tökélye, ha ugy elbú 
(tárgya mögé), hogy észre sem veszik«. 
Szomory művészete kivételes tökéle-
tesség — nem tud elbújni tárgya mögé, 
mert átizzik rajta, felolvasztja, kitör 
belőle — ne alkalmazzunk rá követel-
ményeket, dramaturgiai tételeket : örül-
jünk neki és csodáljuk a művészetet, 
amivel uj drámáját megirta s a drá-
mát, amit művészete alkotott. 

Jármay Karola, Szeghalmy Erzsébet, Ladányi Valéria, Csepreghy Erzsébet és Darvas Lidi 
Magyar Színház : „II. Lajos" Angelo foto 
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ÍTlor-iORV DARABÉ 
MAC>AR/£I 

/A 

tositanak a 

s i s r 
Túlfűtött melegségü no-

velláskötetek, egy csomó 
nagysikerű színdarab, há-
rom nagyfonalu király-
dráma jellemzik Szomory 
Dezső eddigi pályáját és 
most hosszabb hallgatás 
után újra elénk lépett, 
hogy ismét megmutassa 
magát. „A rajongó Bol-
zay lány", a „Györgyike, drága 
gyermek", a „Bella", a „Hermi-
lin", a „Matuska" és a király-
drámák : „Nagyasszony", „Mása 
Antonia", „II. József császár" 
és mostan a „II. Lajos király" 
mind-mind egy ragyogó irópálya 
babéros állomásai. Különösen 
pedig az utóbb emiitett négy 
történelmi dráma az, amely Szo-
mory Dezsőnek örök helyet biz-
magyar irodalomtörténelemben. 

Uj drámája „II. Lajos király" nem olyan, 
amire középiskolákban, mint a történelmi tra-
gédia típusára hivatkoznának, de hiszen 
nem is ez a fontos, mert talán ennek is el-
jöhet az ideje. „II. Lajos király" valóságos 
költemény, csupa líra, csupa szín, csupa bu-
jaság, csupa 
tobzódás a 
szomorúság-
ban, elmerü-
lés a szavak 
zenéjében, 
hangsúlyá-
ban és min-
denben, gesz-
tusban, forró-
ságban, meg-
értésben, si-
mogatásban, 
amelyek eb-
ben az élet-
ben szépsé-
get, finomsá-
got és valami 
vigasztalást 
jelentenek. 

A téma gi-
gászi nagy-
sága alatt a 
kisebb tehet-
ségek bizto-
san összerop-
pantak volna, 

J 

Magyar Szinház : 
A budai vár Corvin-terme 
„II. Lajos" 

de Szomory Uezső erös 
kézzel fogta meg a vá- IÏ 
lasztott tárgyat, fölényesen U ^ T ? 

jv® kezelte a rendelkezésre álló 
.'"'"sj, anyagot és dicséretére le-

gyen mondva, elkerülte 
mindazt a lehetőséget. 

J amely a mi időnkre emlé-
keztető tárgyban vezércikk-

szerű dikcióknak adhatott volna 
alkalmat. Szomory nem adott 
semmit, csupán, hogy színházból 
hazajövet ott hordjuk magunk-
ban néhány felejthetetlen szavát, 
égnek törő mondatát és vele sír-
junk a szerencsétlen II. Lajos 
sorsán, hogy átérezzük nemze-
tünk nagy szerencsétlenségét. Ezt 
akarta Szomory Dezső és ezt el-
érte drámájának extátikus tul 
forróságával, víziószerű, nagyszerű jeleneteivel, 
néhány klasszikusan szép mondattal, amelyek 
megérdemlik, hogy aranyba véssék, de feltét-
lenül megérdemlik, hogy iskolákban tanítsák. 

A budai várpalota diszes termeben vagyunk, 
a háttérben színes ablakok, lépcsőlabirint, a 
falakon pazar domborművek, a kupolán lati. t 

felírások és 
szemben ve-
lünk hat hol-
ló, amelyek 
minden szó-
nál ékeseb-
ben bizonyít-
ják, hogy ezt 
a várat Má-
tyás király, 
az igazságos 
építette. Rö-
vid idő és 
mégis milyen 

különbség 
Mátyástól— 

Lajosig ! Az 
erőskezű Hu-
nyadi, a bá-
tor, derék lo-
vag ésagyön-
geszivü, be-
teges, sápadt 
Jagelló : II. 
Lajos király. 
Mennyi kü-
lönbség a két 

Papp felv. 
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Törzs Jenő (II. Lajos) 
Magyar Színház : „II. Lajos" 

Angelo fotografia 

ben van a kard, már vágna, már hadakozna 
a szellemekkel, amikor megszólal a barát hal-
kan, szinte magához : 

— Királyom ! 
— Te vagy az, Georgius ? — hangzik a 

panaszos hang Lajos ajkáról. — Te vagy az? 
— En vagyok. . . 
Mint két bús hangszer búg a hangjuk, mint 

két beteg lélek fogóznak össze : a barát és a 
király. 

Lajos elmondja Georgiusnak őszintén, hogy 
nem tud aludni, fél, gondjai vannak, veszélyt 
érez, remeg az éjszakától, számolja a perce-
ket, hogy mikor virrad, világosságot akar, 
nagy világosságot, fényességet, amely elűzi 
az árnyak, megnőtt, rettentő óriások ezreit. 
Szeretné felgyújtani a napot a mennybolton, 
hogy mindig égjen, hogy sohasem legyen éj-
szaka, mindig fényesség árassza el Budát, ezt 
a szomorú nagy magyar falut, amelyben csak 
néhány ember vig és azok sem gondolják 
komolyan. A napnak azonban parancsolni 
nem lehet, a nap türelmes, nem sietős a dol-
ga, még nem akarja elűzni Lajos király ár-
nyait, pedig az árnyak egyre nőnek, növek-
szenek, a kincstár üres, a királyné, mint fehér 
szellem jár a palotában, a török már Péter-

Virányi Sándor (Szapolyai) 
Magyar Színház : „II. Lajos" 

Angelo fotograi ia 

koronás fő alakjában, jellemében, harci 
készségében, tudásában és minden cse-
lekedetében ? A budai palota két lakája 
között, mennyi ellentét, mennyi fizikai el-
tolódás. A palota épitője, a nagy Mátyás, 
nyiltszivü, szókimondó, egészséges, egye-
nes gondolkodású ; a későbbi lakó, a kis 
Lajos, csüggedt, esett fejű, szomorú, tépelődő 
Hamletje a magyar történelemnek. Oh, milyen 
messze estek egymástól az uralkodói erények. 

Éjszaka van, szomorú árnyak ereszkednek 
a budai várpalotára, furcsa kisértetek járják a 
fényes, hideg termeket, az előcsarnokban 
Georgius barát ül, néz merőn maga elé, ta-
lán a jövőt fürkészi, a jövőt, amely mér fé-
lelmetesen veti árnyékát a királyi palotára. 
Mindenütt vigan vannak, a szomszédos há-
zak kivilágítva, a gazdag főurak mulatnak, 
kacagnak, vigan csendül a kupa, nagy ha-
hók, hajrázások törnek elő az éjszakából, 
néha, mintha vig kacagás törne elő, vala-
honnan a közelről. Nem, nem a királyi pa-
lotában mulatnak, hogy is volna ott valaki-
nek arra kedve, ideje, aranya ; a szomszéd-
ban szól a vig ének : a nádori kastélyban, a 
hercegprímás rezidenciájában isszák a sűrű-
vérű magyarok a sürü vörös magyar borokat. 

A király nem tud aludni. Fáradt, kimerült 
és mégsem tud nyugodni, valami láthatatlan 
gigászi kisértet fekszik a mellére és nem tud 
nyugodni. Kijön a nagyterembe, ott találja 
Georgius barátot, megijed tőle, már a kezé-
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.Hal) meg értem a Drávánál* — 

Darvas Lili és Virányi Sándor 
Magyar Szinház : „II. Lajos" Angelo fotografia 

várad alatt áll, talán azóta meg is indult Bu-
da felé . . . Ki tudja ? 

Zörgetik a kaput. Nemesek, apródok, futá-
rok a lépcsőkön, kipirult, ideges, izgatott ar-
cok villannak meg a sötét háttérben. Kint a 
•vad, fekete, borzalmas éjszakában, valaki 
zörgeti a kaput. Néha lankadtan, aztán uj 
-erőre kapva veri öklével a hatalmas ajtót és 

a király ijedten neszel a zajra. Vájjon mi 
jön ? Kintről pedig vad, rekedt, fáradt hangok. 

— Hahó ! A királyhoz . . . 
—- A királyhoz . . . — továbbítják az ajtón-

állók és beeresztik a jövevényt, sok sebből 
vérző, szomorú ember, futár, Tomory katonája. 
Messzi mérföldekről jön és nyomában a tö-
rök paripák lehelletét hozza. Vére megfesti 
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„Utoljára . . 
Törzs Jenő, Darvas Lili 

Magyar Színház : „II. Lajos" 
Angelo fotografia 

a királyi palota lépcsőit, tépett ruhájának sara 
bepiszkítja à finom szőnyegeket és néhány 
pillanat múlva ott fekszik a király és királyné 
lábainál, hogy a haldokló, gyenge hangján 
elmondja mindazt a borzalmas dolgot, amit 
látott, amit átélt, elmondja siető szavakkal, 
mert érzi, hogy „nem lesz ideje mindent meg-
ismételni." Panaszos ajkán, mint szomorú 
refrén tér vissza a kiáltás : 

— Pétervárad ég ! . . . 
Lajos remegve hallgatja a futárt, aki már 

elveszti minden erejét és a régi marathoni 
futóra emlékeztető hősiességgel, bátorsággal, 
merészséggel kérdezi : 

— Hol szabad meghalnom ? . . . 
Néma a csend. Azt mondják neki : 
— A király lábánál. . . 
De Lajos, a gyenge uralkodó elhárítja ma-

gától e borzalmas látvány lehetőségét is és a 
futár, a Tomory katonája kimegy az előcsar-
nokba, hogy néhány perc múlva Georgius je-
lenthesse egyszerűen, kissé szomorúan, de 
nem sok részvéttel : 

— Meghalt. . . 
Lajos elhagyja a termet. Fájó gondok gyöt-

rik, minden olyan szomorú körülötte, minden 
olyan sivár, istenem, mit is mondott a katona: 
Pétervárad ég ! És jönnek a törökök, jönnek 
Buda ellen és mindennek nemsokára vége 
esz. 

De most hirtelen zaj hallatszik a királynő 
„Van itt egy szép zsoltár ' 

Darvas Lili, Törzs Jenő 
Magyar Szinház : „II. Lajos" 

Angelo fotográfia 

lakosztálya felől, a királyné reménytelen sze-
relmese, a király vad ellensége, a közneme-
sek félistene, a királyi trón ostromlója, szivé-
től elvakultan a királynő hálóján át ront a 
palotába, hogy megvallja szerelmét, de Mária 
nem hisz neki és hü marad a gyenge Lajos-
hoz. Szapolyai szép szavai süket fülekre ta-
lálnak. Minden hiába. Amikor az ostrom már 
hevesebb, Mária néha erélyesen szól rá : 

— Jankó gróf ! 
Szapolyai be akarja bizonyítani szerel-

mét és módot keres erre. 
• — Halj meg a Drávánál I — mondja Mária, 

királynői tűzzel és felsőbbséggel. 
A jelenetet megzavarja Lajos, aki kardot 

ragad, amikor Szapolyait meglátja : 
v — Jankó gróf, huzd ki a kardod és védd 
magad . . . 

Lajos kezében elerőtlenődik a penge és a 
kihívásra Szapolyai már-már kardjához kap, 
de közéjük áll a királynő. 

Már kezd világosodni, a korhely várnép 
lassan hazatér a primás és nádor palotájából 
és kint az égen kivilágosodik az éltető Nap. 
Az éjszaka elmúlt, a szivekről leolvad a két-
ségbeejtő jégréteg. Mindenki örül, de a leg-
jobban maga a király, akinek ez a világos-
ság az árnyakat üzi el. Ujjongásra, mulat-
ságra hívja fel udvari népségét és mosolyogva, 
szélesen nevetve mutat fel a napra : 

— Nézzétek a napot, mint véres ostya, 
olyan az égen . . . 
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.Jobbágy !" 

Törzs Jenő, Darvas Lili, Virányi Sándor 
Magyar Szinház : „II. Lajos" Augelo fotogra'ia 

Az udvarhölgyek ujjongó dala kiséri a pen-
gő, aranyhangu hárfát : 

„Oh Máriám, oh Máriám..." 
A király arca mér felderült, de kívülről 

egyszerre csak zaj támad és a dalba különös 
hangok vegyülnek. Ijedt kiáltások, sikolyok, 
sirás, orditás és az udvari ember, akit kiküld-
tek, hogy nézze meg, mi légyen az, bekiáltja 
a terembe : 

— A véres kardot hordozzák Budán .. . 
És befejeződik az ének : 

„Oh Máriám, oh Máriám ..." 
* 

Ismét ott vagyunk a királyi palota termé-
ben. Lent az alsó helyiségekben Szapolyai 
emberei gyűléseznek és néha felhallani a vi-
tázó hangokat, az elégedetlen rendek előtt a 
királynak semmi tekintélye sincs, mindenütt 
szomorúság üli meg az udvari emberek lel-
két. A király még alszik és a teremben a bo-
lond beszélget Bornemisszával, az öreg, nya-
kas, királyhü magyarral. De ébred Lajos, 
nyugtalan, kereső, réveteg szemén meglátni 
az éjszaka minden kinját, fájdalmát. A mai 
napon országtanács fog összeülni, amely el-
határozza, hogy segítségére megy a szoron-
gatott Tomorynak, aki. hősies elszántsággal 

tartja fel a törököt, de hírnökei mondják, hogy 
maroknyi emberével már nem tudja tovább. 

Az országtanácson két párt áll egymással 
szemközt : a király hü emberei, a primás, az 
országbíró, a kincstartó, a püspökök, a pápai 
nuncius ; a másik oldalon pedig Szapolyai 
elégedetlen emberei, vadszavu, verekedésre 
kész, széthúzó magyarok. A pápai nuncius 
leveleket fogalmaz Brandenburgi Fülöphöz, 
VIII. Henrikhez és a pápához, hogy segítsé-
get kérjen a törökök ellen. A leveleket Lajos-
nak kellene sajátkezüleg leírni, de a gyönge 
királynak még ehhez sincs ereje, nincs tü-
relme, mert tudja, hogy a segítség nem jön 
és úgyis hiába minden. Azt akarja, hogy a 
királynő vagy akárki az udvari emberek közül 
másolja le a levelet. Mindegy. 

- VIII. Henrik . . . Mit tudja VIII. Henrik, 
hogy ki irta a levelet ? . . . 

A nuncius felajánlja a szentszék anyagi 
segítségét arra az esetre, ha a király a kapott 
pénzt tényleg a törökök elleni hadjáratra for-
dítja, mert a pápa rájött, hogy egyszer az 
adott pénzt másra költötték. És a magyar ki-
rály, Lajos, megalázza magát, aláírja a köte-
lezvényt, amelyben teljesen kiszolgáltatja sze-
mélyét a pápának. 

Megkezdődik az országtanács. A rendek 
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állást foglalnak a király ellen és Szapolyait 
éltetik, aki abban a pillanatban legnépszerűbb 
ember az országban. A két párt farkasszemet 
néz egymással, vádakat, szitkokat szórnak 
egymásra, régi magyar szokás szerint szemé-
lyeskednek, mindenki a más háza előtt akar 
söpörni és a sok viszályból, torzsalkodásból 
állandóan kihallani a király hangját. 

Lajos merőn nézi az urakat, látja szenve-
delmes arcukat, látja, hogy az egyéni érde-
keken kivül vajmi kevéssé érdekli őket az 
ország sorsa és állandóan közbeszól : 

— Pétervárad ég ! Pétervárad ég ! 
Az ország urai azonban nem hederitenek 

Lajosra és nagynehezen csak a főnemesség 
ajánlja fel kardját, bandériumait az ország 
védelmére. Szapolyai emberei hallani sem 
akarnak ilyen áldozatról, nekik fontosabb a 
pártpolitika, mint az ország és hogy teljesen 
elhárítsák magukról a felelősséget, ahhoz kö-
tik hadbaszállásukat, hogy a király vezesse 
a harcot. Azt hiszik, hogy a gyenge Lajos ezt 
nem fogja teljesíteni és igy megszabadulnak 
minden kötelezettségtől. Azonban a Jagellók 
utódja, a sápadt, gyermekes II. Lajos, az 
utolsó, döntő pillanatban megférfiasodik, át-
érzi történelmi hivatását és most már ő megy 
majd a csapatok élén : 

— Megyek . . . — mondja egyszerűen. — 
Pétervárad ég és én megyek . . . 

Stella Gyula, Dávid Mihály 
Magyar Színház : „II. Lajos" 

Angelo fo tográf ia 

Erre a rendek is megszavazzák a segítséget, 
Szapolyai is megígéri, hogy ott lesz negyven-
ezer emberével és már-már reménysugár je-
lenik meg a megsanyargatott nép életének 
egén. Valami biztató jel integet a jövőből, 

, valami, ami jólétet igér. Ez azonban csak a 
jövő és vájjon mi lesz, ki tudja ? A jelen nem 
sokai enged remélni. Esteledik, sötétedik és 
a király meg a királyné szomorúan, mint két 
gubbasztó veréb ülnek a trónon, róluk meg-
feledkezett mindenki, ők még nem is vacso-
ráztak. 

— Nem kapunk estebédet ? — kérdezik az 
apródtól szomorúan. 

— Igen, megyünk ét a prímáshoz és ho-
zunk. 

Bizony, mert a magyar király akkor olyan 
szegény volt, hogy a prímás konyhájáról ka-
pott csak jobb falatot . . . 

* 

Mohács ! Egy tizenhatodik századbeli pa-
lota terrasza. A háttérben, oszlophoz támasz-
kodva bóbiskoló apród, az előtérben nagy 
asztalnál bibliát olvas a király. Messziről 
sejtelmes feketeség takarja a tájat. Arra van-
nak a törökök, sokan, mint a sáska lepik el 
a Duna partját és Lajos király felneszez min-
den legkisebb zajra, minden szekérzörgésre, 
minden páncélzörejre. Vájjon kik jönnek ? 
Jön-e a sok beígért segítség, itt lesznek-e a 
főurak a sok lovassal és ha itt lesznek is 
mindnyájan, mit ér az ? Még akkor is tíz tö-
rök jut egy magyarra. De itt lesznek-e ? 

.Pé t e rvá rad ég !" 
Vaszary, Makláry 

Magyar Színház : „II. Lajos" 
Angelo f o t o g r a f i a 



SZÍNHÁZI ÉLET 

Hangok lörnek elő a mélyből. Csapatok 
jönnek, mennek ; emberek járnak-kelnek, a 
fegyvertár csörren : sötét éjszaka van. Lentről 
hangok szállnak fel : 

— Héé, hol a király ? 

. 9 

És a király ott áll a terrasz nyilasánál, meg-
lobogtatja a fáklyát, megsuhintja a lángot a 
levegőben és megszólal : 

— Héé, emberek, ide jöjjetek emberek, itt 
a király . . . 

.Mohács után . . ." 
Darvas Lili 

Magyar Szinház : „II. Lajos" Angelo fotografia 
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Jönnek az emberek, az országbíró, a pécsi 
püspök, Tomory, a király hü főemberei és olt 
van Szapolyai György, János öccse. A csa-
patok felvonulnak, a mélyben tarackokat von-
tatnak fel és ott fenn a király meg a környe-
zete remegve, aggodalommal, hitetlenül várja 
Szapolyait és fegyvereseit. 

Mindenki jön. Mindenki ott van. A király 
olykor, ha nagyobb zaj tör elő a völgyből, 
feláll a terrasz bejáratához és tölcsért csinál 
a kezéből és lekiált : 

— Héé, kinek az emberei vagytok ? 
A mélyből pedig felelnek : 
— A Drágffy emberei vagyunk ! 
— A Tomory emberei vagyunk ! 
A kérdés mindig megujul : 
— Héé, kinek az emberei vagytok ? 
— A pécsi püspök emberei vagyunk . . . 
A püspök ott áll a király mellett és boldo-

gan ismétli : 
— A pécsi püspök emberei . . . 
Mindenki eljött Mohácsra, csak Szapolyai 

nem. Az ő csapatai Győrnél vannak. 
— Sohasem érnek azok ide — mondja le-

mondóan Tomory. 
Sohasem ! 
Nem lehet várni egy percig sem, az embe-

rek meg akarnak ütközni a törökkel. Hírnö-
kök jönnek, akik kikémlelték a törökök állá-
sait és beszámolnak a magyar csapatok han-
gulatáról. Meg kell ütközni. Nem lehet Sza-

„A király va»yok" 
Darvas Lili, Virányi Sándor 

Magyar Színház : „II. Lajos" 
Angelo fotografia 

polyaira várni. Nem lehet és nein is érdemes. 
Ugy sem ér ide . . . Sohasem ! 

Jön a királyné, bucsut vesz Lajostól, aki 
magára ölti a páncélt, a fehértollas vezéri 
sisakot fejére teszi és egyszerre szinte fejma-
gassággal emelkedik meg a szomorú magyar 
király alakja. Tomory haditervet mutat neki : 

— Itt vannak a pécsi püspök emberei, itt 
Bornemisszáéi, itt a prímáséi, a Drágffy ka-
tonái arra állnak, itt az enyémek . . . 

— Mindnyájan itt vannak, mennyi sokan 
és mégis milyen egyedül vagyok . . . 

Hajnalodik. A csapatok lassan felfejlődnek, 
a szél eláll, világosság árasztja el a síkságot 
és a király megindul, hogy csapatai élére 
álljon. 

Mohács napja ez. 
* 

Minden elveszett. Ott maradt mindenki, a 
nemzet ifjúsága, virága, reménysége, jövője 
és ott maradt a király, a gyenge Jagellók 
gyenge utódja, hogy életével fizesse meg a 
pártoskodást, viszályt, mit főurai szítottak. 
Templomban vagyunk, nagy hatalmas oszlo-
pok, gigászi méretek, a csendesen imádkozó 
özvegy királyné feje felett apró örökmécs 
lángja imbolyog. Szomorú minden, még a 
templom hideg márványkockái is a királyt 
siratják, aki húszezer embertől körülvéve 
mégis olyan egyedül, olyan szomorúan halt 
meg. Zápolya még mindig szerelmes a király-
néba és most már hevesebbén ostromolja, de 
mindhiába, mert Mária hü marad hős urához. 

A templom csendjét felveri a pirkadás édes-
bús muzsikája. A sekrestyés kinyitja az ajtót, 
kintről beáramlik a nap áldó fénye, egy sánta 
koldus jelenik meg a küszöbön, leveszi a ka-
lapját, térdére helyezi : kéreget. Minden ugy 
van, mint eddig, a sánta koldus most is ké-
reget, épp ugy, mint Mohács előtt. 

Giling-galang . . . giling-galang . . . 
î A toronyból szétszáll mindenüvé a szere-

tetet, irgalmai, jóságot, istenfélelmet paran-
csoló harangszó, hogy békét hirdessen az em-
berek között, akik nem szeretik a nyugodal-
mat és uj mohácsok felé vándorolnak. Fehér 
gyolcsban polgárasszony jelenik meg a tem-
plom küszöbén, megmártogatja ujjait a szen-
telt vizben, keresztet vet, aztán ájtatosan le-
borul és imádkozik. 

„Miatyánk ki vagy a mennyekben . . ." * 

A Magyar Szinház hallatlan bőkezűséggel 
állította ki Szomory Dezső történelmi tragé-
diáját, amelyre nyugodtan elmondhatjuk, hogy 
történelmi darab Magyarországon ilyen stafi-
rungot még nem kapott. 

Színészekről szólva, elsősorban a címsze-
replő II. Lajos király alakitóját, Törzs Jenőt 
kell megemlíteni, aki a szerepében művészi 
pályájának érdekes állomásához érkezett és 
Lajosa méltán csatlakozhatik a Sasfiók és a 
Peer Gynt nemes figuráihoz. Törzs pathologi-
kus alakot formált a gyermekkirályból és sok 
tanulmányt, komoly elmélyedést igényelt ez 
a merész ! megjátszás, amely méltó volt a 
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szerzőhöz és a tragédiához egyaránt. Darvas 
Lili Mária királynő szerepében olyan megle-
petést hozott, amely a legnagyobb reményekre 
jogosit és bár tudtuk mindig, hogy a fiatal 
művésznő a legkiválóbb erő, mégis, szinte 
megdöbbentett bennünket az a fölény, amely-
lyel nehéz szerepét kezelte. Ezekután benne 
látjuk a jövendő nagy magyar tragikát, aki 
megtartja azt a vonalat, amelyet eddig Már-
kus Emilia, Jászai Mari tradicionális művé-
szetükkel megalkottak. Zápolya szerepében a 
vendég Virányi Sándor adott felejthetetlen 
figurát ; hangban, mozdulatában, eszközökben 
finom és művészi volt. Stella Gyula Tomoryja 
szintén az erőteljes figurákhoz tartozott és 
mint nagyon dicséretreméltót kell megemlíteni 
Tarnay Ernőt, aki rövid szerepében megdöb-
bentően jó volt. Művészetük legjavát adták a 

többiek is : Vágó Béla, Körmendy János, 
Kertész Endre, Vándory Gusztáv, Makiári 
László, Loránd Dénes, Szegheő Endre és a 
többiek, akikkel nem foglalkozhatunk külön, 
mert hiszen Szomory Dezső történelmi tra-
gédiájának közel ötven magánszereplője van. 

Márkus László pazar díszletei ragyogásuk-
ban, perspektívájukban méltók voltak ahhoz 
a nagy eseményhez, amelynek külsőségeit 
ábrázolták. Külön elismerés illeti Márkus 
Lászlót a Szomory darab rendezéseért, amely 
a külföldi nagy rendezők vonalén is felül-
emelkedik." 

Ezután pedig nem lehet csodálkozni azon, 
hogy a premier közönsége szédülten, extázis-
ban egész felvonásközöket tapsolt át és meg-
számlálhatatlanul hivta függöny elé az érdekes 
szerzőt és a szereplőket. 

» O&Kerii ü n n e p e m !.. _« 
(Résziéi a 11. Ca fosból) 

A „II. Lajos" harmadik felvonásának utolsó 
jelenete következik itt, a csodálatos színdarab 
egyik legcsodálatosabb jelenete, amikor a 
király utoljára csókolja meg Mária királynét 
és indul a csók után — a mohácsi síkra. 

(A nap fölkel.) 

acélingem . . . kis láncosingem . . . finom . . . 
hajlékony ám . . . nagyon finom . . . a sisa-
kom . . . szép tollas, nem ? A keztyümet hadd 
húzzam föl . . . A keztyüimet . . . ragyogó 
pikkely . . . a kardomat. . . A lovam vájjon . . . 
a Phrisius . . . Itt vagyok készen. 

MÁRIA. Ludovicus . . . 
LAJOS. A nap ! A nap ! Mária, nézd ! 
TOMORY. Mohács napja ez, a miénk csak ! 
A TÖBBIEK. A miénk ! 
LAJOS. Nézd ! 
TOMORY. Sorssal meg nem alkuszunk ! 
LAJOS. Aranykapu igy nyilna föl az égre ! 
TOMORY. Ha elveszünk is, e nap soha 

nem veszhet el ! 
MÁRIA. Elveszni ! Meghalni ! Ezt hallom 

csak . . . azt sohasem mondod, élni, te ! Ugy 
tűnik, igaz, csak meghalni akarsz . . . szá-
modra Mohács, ennyi csak, — a magad diszes 
ravatala . . . Eldobod rajtunk keresztül, ezre-
ken át e fényben, — csalódott életed ! . . . 

TOMORY. Oh élni ! Kinek lehet ? Kinek 
szabad ? Az Urnák volt megtiltva ! Az élet 
silány, rongy játék, gyáva szó . . . mind él a 
féreg a napsütésben — aki nagy, meghal egy 
keresztfán . . . 

MÁRIA. Halljátok ezt? 
TOMORY. A lelkemet kitépném ide... szét-

szaggatnám, hogy meglássa benne tiszta hi-
temnek mámorát ! Részegen, hogy szólna már, 
hogy hallanám már a harsonát, csak ugy 
vagyok itt izzó alázatommal, csak ugy nézek 
el, mint hernyó néz a lomb alól Istenre föl 
s hiszek ! 

SZÁLKÁN. Hiszek ! . . . 
BÁTHORY. Hiszünk! 
BRODARICS. Hiszek! 
LAJOS. Ugy hát hadd vegyem föl harci 

ruhámat . . . hadd vegyem föl . . . hadd ve-
gyem föl . . . páncél, mellvért... oh maradj. . . 
nem kell segítség . . . hadd vegyem föl kis 

Stella Gyula (Tomory) 
Magyar Színház : „II. Lajos" 

Angelo fotografia 
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LAJOS. Kivel megyek? 
TOMORY. A kertbe nézzen lé felséged . . 

itt gyűltek föl, itt vannak már vezérek mind 
— az egész mult ! a föld szivében ami fény ! 
(Távoli árnyak a kertben. Moraj.) 

LAJOS. A reggel nagy zsoltára szól ! Az 
erdő kong, az egész kert ! 

SZÁLKÁN. Az ég ! 
BÁTHORY. A föld ! 
BRODARICS. Megmozdul! 
SZÁLKÁN. Reng! 
TOMORY. Itt vannak, királyom, ^csakugyan, 

feltört sírjukból újra, akik élnek . . . Corvin 
hollói véres szárnyakon . . . 

SZÁLKÁN. Itt vannak ! 
A TÖBBIEK. Mind ! 
TOMORY (a kert felé, mint nagy hivás, 

végitéletre). Te vagy,az, Drághfy János? 
HANG (kívülről). Én vagyok ! 
TOMORY. Batthyányi Ferenc, Tahy, Peré-

nyiek ? 
HANG (kívülről). Mi vagyunk ! 
TOMORY. Korláthkövy, Országh Ferenc, 

Várady ? 
HANG (kívülről). Mind itt vagyunk ! 
LAJOS. Mind látom, elég . . . 
HANG (kívülről). Mind itt vagyunk!' 
LAJOS. Oh, kerti ünnepem ! . . . 
SZÁLKÁN. Itt vagyunk magunk is . . . (Le-

megy a lépcsőn.) 

„A b o l o n d ' 

Kertész Endre 
Magyar Színház : „II. Lajos" 

Angelo fotograf ia 

A II. Lajos premierje után 
Kérem a színművészeti tanácsot 
mely mint intézmény igazán bércig, 
ba van egy kis szabad ideje 
szégyelje magát néhány percig. 

SZENES EMBER 

Körmendy János (Szálkán) 
Magyar Színház : „II. Lajos" Angelo fotografia 

BÁTHORY, BRODARICS. Magunk is . . . 
(S lemennek a lépcsőn.) 

HANG (kívülről). Mind itt vagyunk! 
TOMORY. Királyom . . . 
LAJOS. Mária, még egyszer hadd nézzelek ! 

Az ajkam az ajkadat szótlanul hadd érje . . -
MÁRIA. Foglak-e látni, még egyszer ? 
LAJOS. Isten veled ! (És el. Tomory követi.) 
MÁRIA (hangtalan). Ludovicus! Ludovicus... 
ERZSÉBET (a lépcsőn s remegőn). Asszo-

nyom, ha nem jön, meghalok ! (S leroskad 
Mária előtt.) 

MÁRIA. Mit remegsz itt . . . No nézd . . . 
a térdemet átfonja . . . 

ERZSÉBET. Félek. . . Mind mennek . . . 
MÁRIA- Mind mennek . . . 
ERZSÉBET. A dob perdül... a harci kürt... 

Mind mennek ! 
MÁRIA. Oh kerti ünnepünk ! 
ERZSÉBET. A király elől, lovon . . . 
MÁRIA (a fátylait lengetve). Ludovicus ! 

Ludovicus ! 
ERZSÉBET (hangtalan s ő is kis kendőjét 

lengetve). Felség ! felség ! Nem hallja már ! 
MÁRIA. Ludovicus ! 
ERZSÉBET. Nem hallja már! . . . 
MÁRIA. Nem hallja már ! (És a fal mentén 

térdreroskadva.) Mohács . . . (Függöny.) 
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Si oll Károly 
Irta FARAGÓ JENŐ 

A csillogó operett világa a kulisszák mögül 
nézve, nem olyan fényes, mint amilyennek 
a közönség látja. Rengeteg munka, gond és 
gyötrődés van minden operett mögött és en-
nek a munkának, gondnak és gyötrődésnek 
oroszlánrésze a rendezőre esik. Attól a pil-
lanattól kezdve, hogy kezébe jut az uj darab, 
addig a pillanatig, hogy a főpróba kritikus 
publikuma előtt először nyilik szét a szinpad 
függönye : heteken át ezernyi bajjal kell meg-
küzdenie, mig végre életre kél a csillogó vi-
lág, hogy elragadtasson mindenkit. A próbák, 
az uj darab berendezése, a díszletek és kosz-
tümök megrendelése, a mű-
helyek munkájának ellen-
őrzése, a világítási prob-
lémák megoldása, a tán-
cok, felvonulások, csopor-
tok megszervezése : mind 
a rendező munkája és 
ennek a sok munkának 
ezernyi mellékhajtása van 
még, amit felsorolni is 
nehéz, nemcsak megcsi-
nálni. Az operett sikere 
elsősorban a rendezőtől 
függ és ha azt hozzák föl 
e megállapítás ellen, hogy 
minden darab sikere a 
rendező kezében van : újra 
és újra hangsúlyoznom 
kell azt, hogy az operett-
nél százszorta fontosabb 
és százszorta nehezebb a 
rendező szerepe. 

Stoll Károly megterem-
tett egy operett-stilust, 
amely éppen ezt az egy-
séget dokumentálta. Ha 
drániázni kellett — ez is 
operettszerü volt ; ha éne-
kelni kellett — nem en-
gedte meg, hogy operai 
régiókba kalandozzék el a primadonna és 
a tenorista ; ha mókázni kellett : az ope-
rett ultrirozott komikumát állította be olyan 
fegyelemmel, olyan ízléssel : hogy egy percig 
se gondoltunk a varieté színpadára, vagy a 
cirkuszra. 

Művész volt minden izében. Olyan muzsi-
kális ember, amilyen ritkán akad még az 
operák környékén is ; olyan tehetséges szí-
nész, amilyen ritkán került a keze alá és 
olyan kritikus elme, amilyen nem igen volt 
a bírálói között. Művész volt : nagyszerű in-
tenciókkal, vállalkozó merészséggel, színes 
fantáziával, igaz tudással. Művész volt : aki-
nek lelkében egy orchester zsongott ; művész 
volt : aki szerette és kereste a szépet, aki 
örök hűséget esküdött a Tehetségnek. Minden 
tehetség előtt meghajolt, minden tehetségte-

lent gyűlölt. Művész volt, de nem „bohém." 
A cigánysor vályogvetőif nem szenvedhette ; 
a hegedősöket keblére ölelte. A Mahler Gusz-
táv iskolájában nevelkedétt, annak az izlése, 
a szorgalma, vasakarata és vasenergiája ma-
radt rá örökül. Örökös lázban égett : a munka, 
az alkotás lázában és ez a láz fölégette a 
szivét, a lelkét. Aki rábízta a darabját, biztos 
lehetett a siker felől. És ha^tí vállalta az uj 
darabot, ha neki tetszett : vállalta a közön-
ség, megnyerte annak a ietszését is. Minden 
szerző : a legkisebb és a legnagyobb egy-
formán tanult tőle. Vörös ceruzája olyan ope-

rációkat végzett a librettó-
kon, hogy életképessé tette 
őket, ha eredetileg vérsze-
gények és csenevészek 
voltak is. Jeleneteket cse-
reberélt, finálékat épített 
fel, szerepeket tett jelentő-
sekké vagyjelentéktelenek-
ké, kihagyott és betoldott : 
mindent a darab érdeké-
ben, minden hiúság nél-
kül ; nem akart drama-
turgnak, vagy társszerző-
nek látszani ; csak sikert 
akart, mindig csak sikert 
— és mindig el is érte... 
Hányszor jártunk fel-alá 
a kulisszák mögött, mig 
odalenn a színészek sze-
repüket játszották. Akár-
miről beszélt, félfüllel oda 
figyelt mindig, semmise 
kerülte el a figyelmét és 
képes volt egy-egy darab 
ötvenedik, vagy századik 
előadása után is újra pró-
bát kiíratni, mert valami 
már nem ment ugy, ahogy 
ő akarta. Es mennyi ener-
giát, mennyi lelket ölt egy-

egy próbába ! Meggyötörte önmagát és meg-
gyötörte a színészeket, akik nem egyszer sirva 
mentek haza a próbákról. És mégis mennyire 
szerették. . . . 

Egy este — a Király Szinház kulisszái mö-
gött — megfogta a karomat és szinte magán-
kívül szólt : 

— Hallod, milyen hamisan beszélnek oda-
benn a színpadon ? Milyen hamisan mondja 
az az ember, hogy: „jóéjszakát!" 

Ha most látta volna a színészeket, amint 
virágos ravatalát körülállták : ott nem volt 
hamisság, sem a szemükben, amely sírt, sem 
az ajkukon, amely korai elmúlását panaszolta. 
És ha ha.lotta volna — ő, aki sohase tudott 
aludni ! — milyen őszintén, milyen igazán 
mondották : 

— Isten veled, Károly : jóéjszakát, Károly ! 

STOLL KÁROLY 
Angelo fotografia 
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Bakonyi Károly — 
A Vígszínház legfrissebb újdonsága : „A 

sárga keztyü" cimü dráma szerzője Bakonyi 
Károly, annyi világhírű magyar operette lib-
rettistája. Felkerestük az illusztris szerzőt, 
hogy nyilatkozzék „A sárga keztyü"-ről. 
Őméltósága szives szeretettel fogadta a Szín-
házi Élet munkatársát. Délceg, magas, ele-
gáns a „János vitéz" és a „Tatárjárás" hír-
neves szövegírója ; minden szavából kicsen-
dül „A sárga keztyü" írójának nyugodt, 
hivalkodást nem ismerő előkelősége, szellemes 
mélysége. 

— „A sárga keztyü" — meséli Bakonyi, — 
nem az első drámám. Annak idején, hosszú 
évekkel ezelőtt a Nemzeti Színházban elő-
adták „Kun László" cimü történelmi darabo-
mat. A gáncsoskodó kritika heves támadá-
sai elkedvetlenítettek. Attól kezdve, mosta-
náig, csak operettszövegeket irtam. „A sárga 
keztyü" cselekményének külső kerete,a régi, 
szép időkbeli Budapest előkelő világa. És azon 
voltam, hogy az egész élet visszatükröződ-
jék Róbert gróf és Andrea grófné, az arisz-
okrata-szinésznő tragikus történetében. Hogy 
az aranyzsinóros huszártisztek sarkantyu-

„A nagy jégen" 
ZÁTONY KÁLMÁN Otofoto 

A sárga keziytlről 
pengetésén, a kegyelmes ur kedélyesen kér-
kedő szaván át meghallják a Klein doktor 
megriadt kifakadását, a józan őrmester naiv 
bölcsességét. 
~ — A bemutató előtt, nagyon természetesen, 
inkább a külső körülményekről beszélnék, — 
vagy az előadásról. A darabom legszorosabb 
értelmében vett belsőségeiről még nem nyi-
latkozom szívesen. Várjuk meg a bemutatót. 

— A darabom második felvonása egy fő-
úri palota nagy termében játszódik. „A sárga 
keztyü" levegője, cselekménye, hősének jel-
lemzése megköveteli, hogy a rendezés, a 
díszlet végtelenül gondos legyen, különösen 
ebben a felvonásban. Kötelességemnek tar-
tottam, hogy „A sárga keztyü" kiváló rende-
zője, Szerémy Zoltán és a ragyogó díszlet 
tervezője Málnay Béla segítségére legyek 
minden erőmmel. így azután a közbenjárá-
somra bútorokat, berendezési tárgyakat kap-
tunk az Országos Kaszinótól. Az Országos 
Kaszinót Aczél Béla báró, a páratlan izlésü 
nagyúr rendezte be. A Kaszinó megbecsül-
hetetlen értékű műkincseket bocsátott a Víg-
színház rendelkezésére. Többek között néhány 
csodálatosan szép vázát. '.Nemess Marcell 
barátom pedig világhírű gyűjteményes képei 
közül remekmüveket kölcsönzött a színház-
nak az én kérésemre. A képek között van 
Paál László egyik-l legtökéletesebb alkotása. 

— Nem, nem, — mondja őméltósága"mo-
solyogva — a darabról magáról nem nyilat-
kozom semmiképen a bemutató előtt. Talán 
érdekesebb is volna, ha a szereplőkről szóla-
nék, a szereplőkről, akik annyira, de any-
nyira, leköteleztek lelkesedésükkel és önfelál-
dozásukkal. „A sárga keztyü"-ben ugyanis, 
csak két nagy szerep van. Róbert gróf és Andrea 
grófnő. Hegedűs Gyula és Gombaszögi Frida 
grófnő alakítják őket. Hegedűs megértéséről, ha-
talmas művészi erejéről természetesen csak el-
ragadtatással szólhatok. Gombaszögi Frida bá-
mulatos bravúrral győzte le szerepe nagy nehéz-
ségeit. Andrea grófnő operaénekesnő ; a második 
felvonás egyik tulfeszült jelenetében kitör be-
lőle, felhangzik az ajkán a Carmen halálsej-
telmes kártyaáriája . . . Gombaszögi Frida 
maga fogja énekelni a dalt a sohasem hazug 
kártyáról. ' A Carmen végzetes piros virágé-
nak históriája különben végigvonul az egész 
szerepén. 

— E kettőn kivül csak kicsiny szerepek 
vannak a darabomban.'"} És mégis, nem ki-
sebb művészek alakitjók őket.Kmint Feny-
vessy Emil, Szerémy Zoltán, Lukács Pál, 
Tanay Frigyes, Vendrey Ferenc. Hálás szív-
vel köszönöm nekik és a többi szereplőnek, 
hogy annyi szeretettel, buzgalommal küzde-
nek a darabom sikeréért . . . 

* 

Búcsúzóban még egy kérdést intézünk 
Bakonyihoz. Az első felvonásban Vendrey 
Ferenc, Orgonás őrnagy megszemélyesítője, 
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„A nagy jégen" 
SZABADOS PIROSKA otofoto 

roppant bizarr, hátborzongató történetet me-
sél el egy szerencsétlen játékosról, aki követ-
kezetesen mindig ugyanazt a három számot 
teszi meg, a bankot azonban mégsem tudja 
felrobbantani. Elkeseredésében agyonlövi ma-
gát. Halála után egy játékos tragikomikus 
áhítattal idézi az elköltözött szellemét, meg-
teszi azt a bizonyos három számot és félel-
mes gyorsasággal — szétrobbantja a bankot. 
Az öngyilkos elérte célját, halála után . . . 
Ez a jelenet frappáns, van benn valami meg-
rázóan komor. Érdeklődtünk, vájjon tisztán 
csak a szerző fantáziája teremtette-e az előbb 
elmondott történetet, vagy van-e valóságos 
alapja. 

— Bizony van — válaszolja Bakonyi Ká-
roly, meghatott, szinte fájdalmas hangon. — 
Ez az eset megtörtént, magam is szemtanuja 
voltam ; a boldogtalan hőse, szívbéli jóbará-
tom, előkelő, végtelenül rokonszenves ur volt. 
Láttam, saját szemeimmel, megrendülve, 
amint — hogy Orgonás őrnagy szavaival él-
jek — szétrobbantotta a bankot a másvilág-
ról. Ezt dolgoztam fel „A sárga keztyü" első 
felvonásában. Azt hiszem, még érezhetőbbé 
fogja tenni a súlyos feltételű párbaj előtti 
didergős, rossz sejtelmekkel terhes hangulatot, * 

„A sárga keztyü"-nek a'felsoroltakon kivül 
egész csomó szereplője van még. Sittkey Irén 
a grófnő bizalmasát alakítja, Balthay ezredes 
erőteljes, pár szóval kitűnően jellemzett alak-
ját Fenyvessy Emil, Tóni bácsit, akit hivata-
losan Jerete államtitkárnak neveznek, Ba-
lassa Jenő játssza. Nebenmüller tanárt Bárdi 
Ödön, Klein doktor nehéz szerepét Fenyő 
Aladár, Erdős bárót Hevesy Gábor alakítja. 
Az őrmestert, a népies filozófust Szalai Ká-

roly személyesiti meg. Ay ügyeletes huszárt 
Szepessy Kálmán adja, egy kényes inassze-
repVa fiatalf;Ka/már Pálnak jutott. 

• 

Szándékosan utoljára hagytuk Andrea gróf-
nő lovagjait, a szenzációs „hetesfogatot." A 
hetesfogat legidősebb tagja a kegyelmes ur 
az Opera intendánsa — Szerémy Zoltán ala-
kítja. A legfiatalabbak az ikrek, két kis hu-
szárönkéntes, Berczy Géza és Dénes György 
játsszák. A többiek ? Ternyey képviselő, ké-
nyelemszerető, kedves, melegszívű öreg fiu, 
Tanay Frigyes személyesiti meg. Lanthay 
főhadnagy, a büszke huszártiszt szerepét Zá-
tony Kálmán kapta. A véres párbaj áldoza-
tát, a szinte leányosan szelíd és finomlelkü 
Kerekes Kamilló főhadnagyot, Kertész Dezső, 
Radnay Iván bárót Lukács Pál játssza. Ha az 
egész darabból csak a hetesfogat második 
felvonásbeli jelenenetét játszanák, mér ez ma-
gában is biztosítaná a diadalt Bakonyi Kál-
mán igazán nem közönséges értékű darabjá-
nak. A Vígszínház legközelebbi újdonsága 
egyszersmind a színház legközelebbi sikere 
lesz. 

„A nagy jégen" 
OCSKAY KORNÉL otofoto 

Sürgöny Amerikába 
Zsazsa, 
gyere minél előbb bazsa. 

SZENES EMBER 
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„A nagy jégen" 
HERMANN ILI Otofoto 

szivét, amelyet fölboncoltam és megláttam 
benne a sok szentimentalizmus mellett egyéb 
erényeket is, amelyeket igyekeztem színpadra 
vinni. Nem tudom, hogy sikerült ez a föladat, 
csak abból merem következtetni, hogy nem 
vallottam kudarcot, hogy sikerült végre meg-
törnöm ennek a kegyetlennek látszó Stázi 
néninek a szigorúságát. Hogy is ne ! Majd 
idejövök Hamburgból Magyarországba és ha 
már beleszeretek egy daliás magyar grófba, 
menjek hozzá feleségül ugy, hogy még egy 
kis kastélyunk se legyen ? Egy ilyen előkelő 
házaspár nem lakhatik kölcsönkért fedél alatt, 
amint látta, addig igyekeztem, amig végre 
visszaszereztem az egész ősi birtokot. No 
most, ha kedvem követném, elmondanám azt 
is, hogy ebben én még másfajta szimbó-
lumot is látok. Lehet, hogy a publikum is 
észrevette azt, hogy ez a visszahóditás nem-
csak egyetlen kastélyra vonatkozhatik, hanem 
sok sok ezerre, gyönyörű magyar földekre, 
erdőkre, hegyekre . . . 

Palló Imre : 
— A leghelyesebb volna, ha egy szót sem 

szólnék erről a szerepemről, amely miatt aka-
ratomon kivül is három napi zavart idéztem 
elő a szinháznál. Ennek — be kell vallanom — 
nem én vagyok az oka, nem is a rekedtségem, 
hanem az, aki a rekedtséget előidézte. Íme, 
ezennel vádat emelek a nyilvánosság előtt-
Vincze Zsigmond, a darab komponistája ellen, 
mert ő az oka az én tragikus rekedtségem-
nek. Ez az állítás első pillanatban képtelen-
ségnek hallatszik, de hajlandó vagyok azt 
mégis akár a Kúria előtt is bebizonyítani. 

„A nagy jégen" 
SZILÁGYI RÓZSI Otofoto 

Közvetlenül a 
premier után . . . 

Ebben a rovatban az az újítás, hogy az itt kö-
vetkező nyilatkozatok közvetlenül „A hamburgi 
menyasszony" premiérje után hangzottak el. A 
premier lázában, sikerében, tapsában kérdez-
tük meg a színészeket, mi a véleményük a 
szerepükről. 

Petráss Sári : 
— Szerencse, hogy ma kérdezi ezt, mert 

tegnap még igazén nem tudtam volna 
mit válaszolni. Akár kinevet érte, akár nem, 
ezennel tudtára adom, hogy én egy szerepről 
mindig csak a premier után szoktam meg-
alkotni a véleményemet. Rámpirithat, hogy 
eddig volt alkalom rá, hogy máskép beszél-
tem, de hát istenkém, az ilyen dolgokban a 
színésznőnek nem mindig kell konzekvens-
nek lenni. Annyi kétségtelen, hogy ez a kis . 
„Hamburgi- menyasszony" igen sok gondot 
okozott nekem. Egészen biztos, hogy egy hét-
leányos mamának nincsen annyi gondja a 
leányaival, mint nekem ezzel az egy szőke 
fruskával volt. Az ilyen kis operett-menyasz-
szonyok rendszerint kedvesek és igénytelenek 
szoktak lenni, de ez a német leány nem 
olyan, mint a többi. Eleinte azt hittem, hogy 
fölületes, táncoló és daloló kis fruska, de 
amikor jobban a lelkébe néztem, megláttam, 
hogy nem nélkülözi a közmondásos német 
alaposságot. Mindenekelőtt megtaláltam a 
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„A nagy jégen" 
LÁNYI VIKTOR Otofoto 

előbb bekövetkezik, — addig „A hamburgi 
menyasszony"-belit fogom kedvenc szerepem-
nek tartani. Remélem, a publikum szintén 
egy véleményen van velem. 

Sziklay József : 
— Most, mint táncoskomikus beszélek. Ezt 

mindig előre kell bocsátanom, mert az én 
szinészpélyámnak az a jellegzetessége, hogy 
egyszer mint drámai hős, egyszer mint ope-
rettbonvivánt, egyszer pedig, mint táncos-
komikus szerepelek. A „Reichstadti herceg"-
ben együvékapcsoltam a drámai színészt és 
a bonvivánt, most újból táncoskomikus sze-
repet játszottam. Egyformán szeretem vala-
mennyi szerepet, ha színészi munkának ad 
alkalmat. Ez pedig ad. Maga az alak is a 
régi, biedermeyer-stilusával elütő a mostani 
sablonos operettkomikumoktól, ezért is volt 
különösebb kedvem hozzá. Táncban is va-
lami uj stilust lehetett hozni, ezt pedig én 
mindig szeretem. Meg azután ilyen kedves, 
diszes szinésztársaségban játszani nem min-
den nap nyilik alkalma az embernek. 

A darab többi szereplőit együttesen 
intervjuvoltuk meg, valamennyien azt mon-
dották, hogy azért játszották szívesen kis sze-
repeiket is, mert jelenések közben alkalmuk 
volt a kuliszák mögül végignézni az egész 
darabot. Ennél hízelgőbbet igazán nem mond-
hattak. 

Menjünk csak végig logikus sorrendben a 
tényeken. Miért rekedtem én be ? Azért, 
mert Vincze Zsigmond olyan kedvemrevaló 
nótákat' irt a darabban, amelyeket én meg 
nem állottam, hogy minden próbán teljes 
hanggal el ne énekeljek. Hat vagy nyolc 
nótát énekeltem el legalább harmincszor a 
színpadon és legalább ugyanannyiszor este 
társaságban. Puff neki, most elárultam magam, 
még majd pört sóznak a nyakamba a tan-
tiemek megtérítése miatt. Nem tehetek róla, ha 
egy kedvemrevaló nóta akad, akkor belebo-
londulok és azt fújom reggeltől estig. Ez a 
hiteles története az én rekedtségemnek, amely 
hála istennek, most már elmúlott, sőt talán 
még jót is tett. 

Tisza Karola : 
— En, mint szubrett, csak szubrettesen nyi-

latkozhatom. Fődolog, hogy a szerepben al-
kalmam van egy csomó tréfára, egy sereg 
táncra, énekre, vidámságra, huncutkodásra, 
szóval mindenre, ami egy jó szubrettszerep-
nek izét-borsát alkotja. Mondhatom, régen 
irtak ennyire kedvemrevaló szerepet, mint 
„A hamburgi menyasszonyiban. Élek is az 
alkalommal, kijátszom magam istenigazába. 
Mindig azt mondottam, hogy egy olyan szere-
pet szeretnék, melyben az első felvonás első 
jelenetétől, egészen a harmadik fölvonás vé-
géig állandóan a színpadon lehessek, sőt 
még szünetek közben is a függöny előtt kell-
jen táncolnom. Amig ezt a szerepet valaki 
meg nem irja a számomra — remélem, minél 

„A nagy jégen" 
SOLTI HERM1N Otofoto 
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Szinpadi szerzők 
keznek tőlük telhetőleg és lehetőleg stí-
lusos jelmezekben megjelenni ; olyanokban, 
amelyek az illetők egyéniségét szimbolizálják. 
Hallottuk, hogy legközelebb a szinpadi szer-
zők is rendeznek jelmezbált és hogy meg-
könnyítsük a rendező-bizottság munkáját, 
összeállítottuk, hogy az egyes szerzők milyen 
jelmezekben jelenjenek meg. Természetesen 
már magából a jelmezből is föl fogják is-
merni, hogy ki rejtőzik benne, így tehát az 
álarc teljesen felesleges. íme fölsoroljuk, hogy 
ezen a jelmezes estélyen ki milyen jelmez-
ben fog résztvenni. 

Molnár Ferenc : Lear király kosztümje, 
egyik hóna alatt egy bábu M ísallnak öl-
töztetve, a másik hóna alatt e. y kasirozot 
Hattyú. Három lépés távolságban követi egy 
kórista a Testőr ruhájában, aki láncon ve-
zet egy szelídített Farkast. Lear király keblén 
egy Ibolya-csokor díszlik. 

Herczeg Ferencz : Az illusztris szinpadi 
szerző pólyásbabaruhában lesz. A bartellijére 
az lesz írva : Baba-Hu. Nyaka köré Kék róka 
boa lesz és az öt Gyurkovics-leány fogja kö-
rülállni. 

Földes Imre : Földes Imre természetesen 
mozdulatlanságban fog ülni az egyik széken, 
mint kinai Bálvány. Nehogy a bálványnak 
valami baja történjék, körülötte őrt állanak a 
Császár katonái. Reggel négy óra felé a 
Bálvány ki fogja jelenteni, hogy Nincs tovább 
és Terike karján hazalejt. 

Szomory Dezső : A nagy magyar történeim i 
trilógia szerzője legutolsó munkájának fő 
alakját, II. Lajost viszi el a jelmezbálra. 
Előadás után Törzs Jenőtől kölcsönkéri a 
kosztümjét, beül egy konflisba és . elhajtat a 
Vigadóba, ahol erre a célra külön Cselepa-
takot rendeznek be az ő számára.ílEl lehet 
képzelni,Ahogyan' fog a szerzőnek udvarolni 

Alig köszöntött be a farsang, már is minden 
napra esik valami jelmezbál. Soha még olyan 
divatban nem voltak a jelmezes bálok, mint 
ebben az esztendőben. Az Akadémia illetékes 
ügyosztályának megállapítása szerint azért 
rendeznek olyan sok jelmezes mulatságot, 
mert a jelmezeknek beszerzése sokkal olcsóbb, 
mint a frakk, szmoking vagy egyéb estélyi 
ruha, amilyenek csak a leggazdagabb embe-
rek garderobjában találhatók. Az ember egész 
egyszerűen felöltözködik apacsnak, ehhez egy 
rongyos nadrág és egy rongyos ing szükséges, 
ez pedig mindenkinek van. Mig egy közönsé-
ges frakknak pusztán a kölcsöndija egy es-
tére 600-tól 1000 koronáig terjed. Ezért élik 
ma a jelmezes mulatságok renaissanceukat. 
Megfigyeltük, hogy a különbözők szakmák és 
foglalkozási ágak báljain a résztvevők igye-
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jelmezbálja 
Györgyike, a drága gyermek, valamint a 
Rajongó Bolzai leány, nemkülönben Matuska 
és Már!a Antoinette is. II. József császár, a 
Habsburg-ház és az Anzsu-ház és a Jagel-
lók érdekközösségéről fog tárgyalni Szomory-
val. 

Heltai Jenő jelmeze hatalmas feltűnést fog 
kelteni a bálon. Mint értesülünk, a népszerű 
szerző Masamódnak öltözik, kalapokat és ru-
hákat fog szállítani a Tündérlaki lányoknak. 

Szép Ernő, aki világéletében altruista em-
ber volt, arra számit, hogy a nagy tolongás-
ban valaki rosszul talál lenni, ezért ő Pati-
kusnak öltözik a bálra. 

Lengyel Menyhért mér most csináltatja a 
kétméteres szakállát, amit a jelmezbálon föl 
fog kötni, mert ő egyenesen a Próféta alak-
jában fog megjelenni. Először arra gondolt, 
hogy Tokeramo maszkját ölti föl, de tekintet-
tel a japón-kinai viszonyra, elállott ettől a 
szándékétól, mert Földes Imre Bálványa eset-
leg diplomáciai kihívásnak vette volna. 

Bródy Sándor pusztán Herczeg Ferencz 
iránt érzett kollegialitásból Dadának öltözik, 
nehogy a Baba-Hu ápolás nélkül maradjon. 
A Tanitónő-k küldöttsége fog neki ezen az 
estén babérkoszorút átnyújtani és elhozzák 
neki az Ezüst kecske gyapját, valamint a 
Medikus önképzőkör tiszteletbeli díszoklevelét. 

Liptai Imre saját külön tervezetü kosztüm-
jében fog körbe száguldani a bálon és min-
den résztvevőnek pénzt, ötleteket és egyéb 
ajándékokat osztogat. Ezzel akarja szimboli-
zálni, hogy ő a Jó fiu. 

Pékár Gyula óriási falábakon lejt ^be a 
bálra, egyik kezében egy guillotint, másik 
kezében negyven levágott arisztokrata fejét 
hozza. így akarja megszemélyesíteni Dantont. 

Gárdonyi Géza egy óriási Bor-osüvegfor-
máju ruhát csináltatott ' magánakJ 

Harsányi Zsolt a nagyterem bejáratánál 
fog állani és reggel hét óra előtt senkit ki 
nem bocsát, ő lesz az Őrgróf. Külön szenzá-
ciója lesz az estélynek, amikor Hatvany 
Lily Noé bárkáján be fog evezni a bálte-
rembe. Közfeltünést kelt majd egy rendkívül 
bamba arcú fiatalember, aki tágrameredt 
szemekkel fogja bámulni az estély látnivalóit. 
Sokan Szenes Bélára fognak benne ismerni, 
A buta ember szerzőjére. 

Még igen sok résztvevője lesz az irók jel-
mezestélyének, de a többieknek kosztümjét 
nem sikerült még eddig összeállítanunk. A 
Színházi Élet főszcenikusa most dolgozik a 
terveken, amelyeket kívánatra bárkinek meg-
mutatunk. Egészen bizonyos, hogy a farsangi 
szezon legnagyobb szenzációja az íróknak ez 
a jelmezestélye lesz, amely után kétségtele-
nül divatba fog jönni az a szokás, hogy az 
irók nemcsak 
ilyen bálokon, ha-
nem a privát életben 
is ezekben a kosz-
tümökben fognak 
járni. 
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Schratt Katalin is érzi a bécsi nyomort 
Valóságos bucsujáróhely volt a Bristol-

szálló vasárnap egész nap, mert ott szállt 
meg Schratt Katalin, az ódon császárváros 
nagyhírű művésznője kollégájával, Reimers 
György gyei, a Burgszinház művészével, és 
Eisenmänger Rózával, a művésznő kebel-
barátnőjével, Siegmund Schlesinger, kitűnő 
bécsi drámaíró leányával. E sorok Íróját 
rokoni kötelékek fűzik a művésznő barátnő-
jéhez, ami fölötte megkönnyítette a Schratt 
Katalinnal való beszélgetést, jóllehet, meg-
érkezésétől az elutazásáig úgyszólván sza-
kadatlanul ostromolták a híres vendégeket 
a riporterek, fényképészek, rajzolók és más 
látogatók, de csak kevesen juthattak hozzá. 

Tante Rosa utján vasárnap délre kéretett 
imagához Schratt Katalin, aki hatalmas pré-
mesbundéjában éppen a templomból jött 
haza, amikor felkerestem. 

— Grüss Gott, lieber Polgár, — foga-
dott végtelenül szeretetreméltó szivélyesség-
gel Schratt Katalin, — és legelsőbb is 
áradozva beszélt arról a meleg szeretet-
ről, amellyel a magyarok fogadták. 

— Die ganze G'schichte hab ich den 
Karl und die Ella zu verdanken, — foly-
tatta — azaz, most már magyarul follg1-
tatom — az egész históriát az ön Fivéré-

nek, Polgár Károly pozsonyi színigazgató-
nak, meg a feleségének, Ellának, — aki 
az én Rózám nővére, — köszönhetem, meri 
voltaképen ők beszéltek rá, hogy újra 
a [közönség elé lépjek. Boldog vagyok, 
hogy most Pestre jöhettem. Hej, amikor 
utoljára itt jártam, bizony más világ volt... 
Istenem, ha visszaemlékszem, Laube-nál 
kezdtem, a régi Stadttheaterben. Cyprienne 
volt egyik legjobb szerepem; a Burgthea-
terben is ezr játszottam legtöbbször és 
legszívesebben. R közönség végtelenül sze-
retett és sohasem felejtem el azt az ünnep-
lést, amelyben mint a Burgszinház nai-
vája, résziem volt. És ragyogó évek teltek 
el azóta, amiért hálás leszek utolsó lehei-
letemig... 

Most az elhunyx uralkodóra terelődött 
a beszélgetés, akiről a művésznő végtelen 
elfogódottsággal emlékezik meg: 

— Ott voltain mellette Schönbrunnban 
mindvégig. Nagyon sokat szenvedett, na-
gyon legyöngült az utolsó napjain és vég-
telen sók szeretettel beszélt a magyarok-
ról, akiket nagyon szeretett és akiknek 
mindig csak jót akart, de nem hitték 
neki. És ez nagyon fá j t az uralkodónak, 
amiről sokat panaszkodott nekem... Ebből 

a hitéből nem is tudtam kiábrándítani, bár-
mint igyekeztem is... 

Visszaemlékezéseiben nem akartam meg-
zavarni Schrattot, aki ezután hosszasan el-
hallgatott, majd mély sóhajtással a buda-
pesti estélyére tért át. 

— Sietnem kell — mondotta — ala-
posan át akarom nézni a szerepemet, mert 
-nem szeretnék belesülni. Azután meg annyi 
szeretetreméltó meghívást kaptam, hogy ne-
gyedrészénék se tudok eleget tenni. Csakis 
Márkus Emmához és előadás után Knob-
lauch báró, bécsi nagykövethez megyek, 
pedig nagyon szerettem volna Btahánét, 
Hubayékat, Kubelikéket meglátogatni, de 
nem futja az időmből. ' 

És már jött is át Reimers, aki boldogan 
mesélte, hogyi most nevfezték ki a Burg-
szinház örökös tiszteleti tagjává. Ö mondta 
el, hogyi Schratt Katalin bécsi palotájá-
ban — bármennyire visszavonultan él is 
a művésznő — a régi szép idők emlé-
kei gyakran fölujulnak. Itt-ott van nála 
egy diner vagy souper is, amelyen régi, 
meghitt barátai és tisztelői jelennek meg. 
Csak nemrég látta vendégül Lipót bajor 
herceget, Ferenc Salvátor főherceget, Va-
léria és Gizella főhercegnőket és a bolgár 
uralkodó családját. Itt a Vigadóban pedig 
Izabella főhercegnő leányával, Gabriella fő-
hercegnővel előadás után bejött a művész-
szobába és hosszasan elbeszélgetett a mű-
vésznővel. 

De azlért az neki a legnagyobb gyönyö-
rűsége, ha segíthet Bécs szegényein, mert 
a régi ragyogó császárváros népe nagy 
nyomorban van. O is érzi az idők szörnyű 
változását, mert a Burgszinház örökös tag-
sága révén mindössze 96.000 — osztrák 
korona az évi fizetése és bizony a drága, 
értékes holmijából néha-néha ö is kénytelen 
egyet-egyet eladni... 

— De majd lesznek még szebb napjaink 
is — reménykednek Schratt is, meg Rei-
mers is, akik boldogok, hogy! itt Budapes-
ten oly megértő és szives szeretettel fo-
gadták őket. 

Polgár Géza 

A VILÁGOSÍTÓ 
Ha kell, boldfényt áraszt a színpadra, 
vagy déli napot, melynek lankaszt a beve, 
vagy csillagot tűz az égboltozatra 
varázsló ő, bár Lőbl a neve. 

SZENES EMBER 
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Szerdán este megérkezett a macska a Fővárosi 
Orfeumba. A Földes darab, Király, Kosáry 
és a siker. Azóta Pesten mindent és min-
denkit macskának hivnak. A fordulatos hu-
moru darab meséje, melynek zenéjét Butty-
kay Ákos szerezte, a következő : 

Frici, aki elvélt ember, bár igen óvatos a 
nőkkel szemben, újra házasodni készül. Sze-
relmes a menyasszonyába, egy Ciarisse nevü 
tisztességes uri-
asszonyba. Cla-
risse, aki szin-
tén elvált asz- --„ 
szony, szintén 
szereti a vőlegé-
nyét. Szóval a 
boldog házas-
sághoz már sem-
mi sem hiányzik. 
Azonban Frici 
nagyon óvatos 
ember és a 
menyasszonyá-
nak felajánlja, 
hogy mielőtt vég-
kép egymáshoz 
kötnék magukat, 
Clariss jöjjön el 
hozzá „próba-
házasodni." így 
aztán, ha a próba rosszul üt ki, egyszerűen 
felbontják az eljegyzést és egyiküket sem éri 
nagyobb csalódás. 

Clarisse azonban visszariad ettől a tervtől, 
meg van sértve és elhiteti a vőlegényével, 
hogy elutazott messze Norvégiába. Amikor 
Frici ezt megtudja, nagy bánatában inni 
kezd. Aznap este meglátogatja őt Miss Mary, 
egy bártündér s öt perc alatt meghódítja a 
busuló férfiút. De rövid idő alatt meghódítja 
őt az uj szobaleány is. Hogy mennyire az 
ujja köré tudja csavarni, azt mutatja az, hogy 
amikor behozza a bejelentőlapot, el tudja 

Király Ernő, Kosáry Emmi 
Fővárosi Orfeum : „Itt a macska" 

hitetni vele, hogy ezt ugy kell kitölteni, hogy 
ő „hajadon." 

Később aztán valamilyen fortéllyal kicsi-
nálja a szobaleány, akit Frici roppant isme-
rősnek talál, hogy Frici dolgozószobájában 
alhassék. Persze a szerelmes fiu nem mu-
lasztja el éjszaka valamiért okvetlenül be-
jönni a dolgozószobába s persze óriási meg-
lepetése, amikor a szobaleány helyén a 

menyasszonyét, 
Clarissét találja. 
Clarisse voltMäry 
és Clarisse volt 
a szobaleány is. 
S mostan büsz-
kén a szemébe 
vágja Fricinek, 
hogy ő próba-
házasságot akart, 
nem akart zsák-
ba macskát ven-
ni, hát most itt a 
macska ! Ez a 

legnagyszerűbb 
bizonyíték, hogy 
egyszer mint 
miss Mary, egy-
szer mint szoba-
leány a legrövi-
debb idő alatt 

meghódította Fricit és hogy teljes legyen a tréfa, 
most mint Clarisse is meghódítja. Ennél különb 
próba igazén nem kell. És ennél a jelenet-
nél éneklik Király és Kosáry a legpompá-
sabb duettet, melynek első sora már is nép-
szerű Pesten : 

„Miau ! végre itt a macska 
A közönség rendkívül hálás volt a macs-

káért, a Fővárosi Orfeum kettős uj ajándé-
káért és igazén nem lehet eldönteni, hogy 
melyik volt szebb, kedvesebb : az új Butty-
kay—Földes operett, vagy pedig Király és 
Kosáry együttes fellépte. 
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tatványokat 
néztük, mikor 
elöltünk áll 
Papp János 
— vagy he-
lyesebben és 

csakis igy : -
Papp Jancsi. 
Énekel. „Tud-
tam ez lesz 
majd a vége." 
A mult mű-
sorban is éne-
kelte ezt a 
gyönyörű Zer-

kovitz • dalt 
Papp Janfcsi s 
olyan sikere 
volt, hogy a 
publikum nak 
kevés volt egy 
hónapig hal-
lani. Tovább 
kell 'énekelnie s fogja is, talán még hóna-
pokig. 

„Newtime íquartett" ez áll a műsorban és 
a színpadon megjelenik Geiger Irma, John 
Brighton, Medgyesi Ica és Jordán Ferike. A 
legnagyszerűbb modern táncot járják, mennyi 

egyszerre 
mind a tizen-
kettőt a leve-
gőbe, mint a 
pelyhet. 

És rögtön 
utána egy bá-

jos kis gyermek, mint az angyal, 
olyan drága, Szécsy Heddy tán-
col. Mennyi kedvesség és báj és 
mennyi tehetség! Aztán újra tánc. 
De ez már más. Ez a shmmy. 

A „Shimmy-
mánia", amit 
Zerkovitz irt 
és Sándor 
Stefi és De-
zsőit y László 

táncolnak 
Igaza van a 
dalnak: leg-
szebb tánc 
a shimmy, 

de ha Sándor és Dezsőffy járják ezt a táncot, 
még akkor szebb a szépnél is. A legszebb. 

„Popokatepetl." Ez a következő szám. Kis 
tréfa, de ebbe a kis tréfába annyi a vicc és 
ötlet, helyzetkomikum, báj, kedvesség és ezen-
felül is valami finom pikantéria, hogy elég 

Szécsy Heddy 

Artisták, táncosok, négerek és a többiek 
Ültünk lent a nézőtéren a Royal Orfeumban, 

várakozva a fehér asztalnál, melyen kis vil-
lamoslámpa csillogott. Az asztalok között pin-
cérek szaladgáltak, hatalmas tálakkal, italokat 
és ételeket vittek szét a zsúfolt nézőtéren. Az-
tán egy gongütés. A függöny széjjelhuzódik 
és a Royal Orfeum színpadán meg-
jelenik a hors d'ouvré: Jordán Ferike. 
Nagyon szépen táncol.Valóban enni-
való hors d'ouvré. S az első szám 
után jön a többi : The 4 Emilons, akik 
trapézon dolgoznak. Micsoda mutatvá-
nyok ! Nem 
lehet elhinni, 
hogy ezt em-
berek csinál-
ják. Még szo-
rongatja tor-
kunkat a féle-
lem, amint a 
vakmerő mu-

kedvvel és milyen szépen ! Az asztal alatt ki-
kopogjuk a taktust, átmegy a vérünkbe a tánc 
ritmusa. Geiger Irma, az orfeum hires beugró 
művésznője, aki annyiszor vette át sokszor 
próba nélkül megbetegedett primmadonnák 
szerepét és mindben olyan jó volt, mint most 

a saját szere-
pében. 

Ami ezután 
jön, az igazán 
bámulatos. A 
színpadra lép 
egy iznjos ur, 
Rodolph Clair 
a neve. Igazi 
atléta, de még 
milyen ! Ti-
zenkét urat 
hivat fel a 
nézőtérről és 
felemeli őket. 

Rodolph Clair 
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lenne egy háromfelvonásos francia vígjátékhoz 
is. A szerzők nem franciák, sőt : Kőváry 
Gyula és Iványi Dezső. Nemcsak nekik, a 
szereplőknek is lelkesen tapsolunk, mert mind-
annyian, Solti Hermin, Iványi Dezső, Forgács 
Jenő és Ormos Béla olyan nagyszerűen játsz-
szák meg ezt a kis darabot, hogy jobban 
már nem lehet. 

A következő szám alatt is nevetni kell és 
csodálkozni. Hárman jönnek a színpadra, egy 
csinos, filigrán, kicsi hölgy, egy ragyogó, ele-
gáns frakkos ur és egy boy. „The 3 Hugos" 
a nevük és táncolnak. 
A legkedvesebb bár-
jelenet ez, amilyent 
csak színpadon lehet 
látni. Madame Cabaret 
kutyaszinháza jön ez-
után. Sok kis kutyus a 
színpadon, frakkba-
klakkba, a legdrágábbak 
ahogy játszanak, szeret-
nek, csalnak, ölnek, mu-
latnak. Csupa kis tarka, 
szines kutya. 

Aztán két himbáló kö-
télen The Flying Hart 
Wells, bravúros artista 
mind a kettő, a léleg-
zetünk elakad, mialatt 
nézzük őket. Miket 

Margenta 

Megjelenik a színpadon Solti Hermin. A 
publikum, velük persze és talán leglelkesebben 
mi tapsolunk. Mialatt énekel, ugy érezzük. 

2 Leytoiis 

hogy iskolába vagyunk, 
Solti a mester és mi a 
tanítványai. Es milyen szí-
vesen és örömmel tanulunk 
tőle ! A „Müllerin" dalla-
mára tart előadást a mű-
vésznő. 

Solti után két gyönyörű 
hölgy és két délceg fiatal-
ember jönnek a színpadra. 
Kerékpárra ülnek és a leg-
bravurosabb dolgokat csi-
nálják a két keréken. Mar-
genta, igy hívják őket 
táncolnak, ugranak és 

csinálnak, milyen vakmerőek, milyen szépek 
Az ?artistavilág szenzációja ez a két ur. Há-
ború előtt láttunk csak ilyen számot orfeum-
ban. 

rohannak a biciklin olyan biztosan, hogy a 
legnagyszerűbb jockey nem csinálja"jobban 
a lovon. 

Utánuk megint táncolnak. The 'Rosamonts 
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pár jön a színpadra, egy fehér hölgy és egy 
fekete gentleman. Aztán még egy nagyszerű 
szám, a 2 Leylons, akiknél ügyesebb ügyet-
lenkedők nincsenek. Harsog az egész néző-
téren a kacagás, amikor a legügyetlenebb 
dolgokat viszik véghez a legügyesebben. 

SHIMMY 
Ki azt mondja : a shimmy nem előkelő, 
vét, 
hogyne volna előkelő 
hisz ipszilonnal irja a nevét. 

SZENËS EMBER 

kedve a külföldi orfeumokra, ahol akkor is 
felléphettek a legnagyszerűbb artista számok. 
Mi csak egy-egy idetévedt újságból olvastunk 
róluk, de színpadjainkon nem láthattuk őket. 
Szegényeknek éreztük "magunkat és a varieté 
színházak deszkái szinte üresek voltak. 
^ Mikor véget ért a háború, lassanként szál-
lingózni kezdtek a nagy artista attrakciók és 
nekünk módunkba volt újra csodálni őket, 
bámulni az izmaikat, az erejüket és ügyessé-
güket. Tul a háborún és a forradalmakon most 
már állandóan meglátogatnak bennünket a 
külföldi világhíres artigták, újra belekapcso-
lódtunk az -artisták egész világot behálózó 
életébe ; újra itt vannak közöttünk, mint a 
régi szép, elmúlt békeévekben. 

Ha végignézünk a Royal Orfeum februári 
műsorán örömmel tapasztaljuk, hogy ismét a 
maga nagyszerű gazdagságában és értékük-
nek megfelelően kerültek szóhoz a vakmerő-
ség, az erő, az ügyesség hírességei. Artisták ! 

Rodolpf Clair, Ma-
dame Cabaret, a 2 
Levions, The 3 Hu-
gos, The 4 Emilons, 
The Flying Hart 
Wels és a többiek 
mind, akik ebben a 
gazdag műsorban 
fellépnek, milyen iz-
gatóan érdekes és 
vakmerően bravú-
ros dolgokat produ-
kálnak ! Nemcsak a 
csodálatunk az övé-
ké, hanem irigyeljük 
is mindannyiukat. 

A Royal Orfeum 
artista számokban 
gazdag műsora visz-
szahozta nekünk az 
igazi béke hangula-
tát és hálásak va-
gyunk az igazgató-

ságnak, hogy felléptette ezeket az izgatóan 
érdekes, világhírű syámokat. 

Rosamonte 

Ezeket láttuk a Royal Or-
feumban és fájt a szivünk, 
hogy már vége van, hogy ott 
kellett hagyni az artistákat és 
a táncosokat és az éneseket 
és a kis kutyákat. Mennyit 
fognak nevetni és örülni még 
ennek a műsornak és vasár-
nap délutánonként, főleg a 
gyerekek hogy fognak mulatni 
a kutyusokon. Nekünk milyen 
öröm és gyönyörűség volt, hát még nékik 
milyen lesz ! 

A februári műsor a Royal ban olyan pom-
pás és nagyszerű, hogy azt hisszük, március-
ban sem ereszti még el ezeket az attrakciókat 
az orfeum direkciója. 

A háborúban hányszor gondoltunk irigy-

The 3 Hugos 
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Ki a legszebb 
és legelegánsabb pesli 
asszony, leány és férfi? 

— A Színházi Elet pályázata — 

Nagyon szépen kérjük Budapest valamennyi 
szerelmesét: ne tekintsék uj pályázatunk sza-
vazólapját vallomásnak, vagy szerelmi postá-
nak. Senki nálunk jobban nem tiszteli a 
szerelmes ember érzéseit, mégis illő tiszte-
lettel arra kérjük a rengeteg szerelmes hölgyet 
és urat, ne szavazzanak éppen arra, akit ők, 
de sajnos csakis ők a legszebbnek és leg-
elegánsabbnak tartanak. Egészen biztos, hogy 
N... . Gizi kisasszony csodálatosan szép és 
G . . . . Tibor ur hódítóan elegáns, de ezt mi 
nem tudjuk ellenőrizni, mert nevezetteket, 
sajnos, nincs szerencsénk személyesen ismerni. 
Olyanokra tessék beküldeni szavazatukat, akik 
közismerten szépek, vagy elegánsak Buda-
pesten. De nem panaszkodunk, mert százan 
és százan komolyan ambicionálják, hogy el-
döntsék a kérdést : ki a legszebb és legele-
gánsabb asszony, leány és férfi Pesten ? Az e 
heti szavazás érdekessége, hogy Madarassy 
Beck Tessza bárónő, aki mult héten már ki-
esett a legelegánsabb leányok közül, most 
ismét egyszerre a harmadik helyre került. 
Változatlanul tart a harc a legszebb pesti 
férfi cimért Batthyányi Gyula gróf és Friedrich 
István között. A legszebb asszony e héten 
is Hatvany Lilly bárónő s a legszebb leányok 
között fölényesen vezet Cséry Sári. 

Akik a hat elsőnek beérkezett nyertes ne-
vét eltalálják, 10.000 korona jutalmat kapnak. 
A pályázat eldőltével közölni fogjuk a nyer-
tesek fényképét, akik ^megkapják a Színház-
Elet díszoklevelét. 

Itt közöljük a szavazatok e'heti állását : 
Ki a legszebb asszony 1 
Hatvany Lilly bárónő 196 szavazatot kapott 
Perczel Tiborné 190 
Prónay Pálné . 186 
Barczáné Koós Éva 157 
Goda Gézáné 111 
Gottlieb Albertné 109 
Ki a legelegánsabb asszony ? , 
Dessewffy Emiiné grófné 201 szavazatot kapott 
Szász Dezsőné 200 
Barczáné Koós Éva 180 
Eles Béláné 176 
Kállai Tamásné 160 
Halasi Ödönné 159 
Ki a legszebb leány ? 
Cséry Sári 259 szavazatot kapott 
Beöthy Baba 201 
Horthy Paulette 200 
Andrássy Margit grófnő 132 
Eber Villy 100 
Radványi Lili 80 
Ki a legelegánsabb leány ? 
Cséry Sári 370 szavazatot kapott 
Beöthy Baba 340 

Madarassy Beck Tessza 
bárónő 300 szavazatot kapott 

197 
190 
121 
100 

270 szavazatot kapott 
210 
180 
97 
90 
80 

Éber Amália 
Voinits Baba 
Odescalchi Baba 
Molnár Zsuzsa 
Ki a legszebb férfi 7 
Friedrich István 
Batthyány Gyula gróf 
Kónyái Elemér 
Kandó László 
Fáy László 
Fried Pál 
Ki a legelegánsabb férfi ? 
Pallavicini György őrgr. 203 szavazatot kapott 
Vass Elemér 190 
Falus Elek 132 
Ardaházy-Kasnya Béla 123 
Szúnyog Bandi 101 
Wittmann Elemér 82 

Az e heti szavazólapokat a Színházi Elet 
56-ik oldalán találja az olvasó. 

VOJNITS-D1J 
flz Akadémiától dijat nyerni 
kétségtelenül nagy diadal, 
kát, bogy amily öregek az akadémikusok 
a dijuk épp oly fiatal. 

SZENES EMBER 

Schwarz Vera 
az Operaház világhírű vendége, a „Carmen" 

c ímszerepében Otofoto 



26 SZÍNHÁZI ÉLE J 

B a b a v á s á r 

a Király Színházban 
Tul a „Hollandi menyecske" századik elő-

adásán, a Király Színház megkezdte uj ope-
rettjének próbáit. Az uj operett a „Babavásár". 
Nemcsak a szinház újdonságának cime ez, 
hanem a darabban szinrekerülő operettnek is 
ez a a cime. Mert a Király Szinház legköze-
lebbi bemutatóján olyan operette kerül szinre, 
amelynek keretében színielőadás lesz. És a 
színdarabban szinrekerülő színdarab címe 
tulajdonképen a „Babavásár." 

Egészen újszerű, a megszokott bécsi sablon-
tól teljesen elütő operette a „Babavásár." A 
meséje és a feldolgozása egészen uj lehető-
ségeket ad, tele van friss, eddig még operettben 
soha nem látott ötletekkel. Egyszóval nem kap 
a közönség egy régi darabot uj feltálalásban, 
hanem mindenképen újdonságban lesz része. 

A „Babavásár" ötletes, mulatságos és meg-
ható szövegkönyvét Kardos Andor irta. Már 
majd egy éve annak, hogy a librettót németre 
is lefordították, csak azért nem került még 
szinre Bécsben, mert szerződésileg kikötötték, 
hogy előbb Budapesten kell előadni. Az ope-
rette nagyszerű verseit Kulinyi Ernő irta és 
az ő verseit zenésítette meg Nádor Mihály. 
Evvel a muzsikával nemcsak Budapestet fogja 
meghóditani, hanem az egész világot, olyan 
kedves; finom, hangulatos, a táncszámok meg 
ropogósak, frissek, vidámak, nagyszerűek! 

A Király Szinház a darab szép kiállítása 
érdekében a legjobb neveket sorakoztatta fel. 
A darab rendezésével, miután szegény Stoll 
Károly árvaságra hagyta a szinház rendezői 
székét, Tihanyi Vilmost, a „Blaha Lujza Szin-
ház" főrendezőjét bizta meg az igazgatóság, 
aki már régen bebizonyította a „Fi-fi" és a többi 
operettek rendezésével, hogy hivatott embere 
mesterségének. Megkértük, mondjon valamit 
a darabról. így nyilatkozott : 

— Most még a kezdetén vagyunk, sokat 
nem beszélhetek róla. Annyit azonban már 
látok, hogy nagyon érdekes rendezői problé-
mák vannak benne, természetes, hogy nagy 
ambícióval csinálom. Annál is inkább, mert 
a rendelkezésemre álló szereplők, mind iga-
zán . . . De mit beszélek róluk, elég ha meg-
mondom, hogy kiket kell rendeznem : Péchy 
Erzsit, Somogyi Nusit, Nádor Jenőt, Halmay 
Tibort és Poross Endrét. Hát ennyi az egész-
De ez a legtöbb ! 

Péchy Erzsinek egészen különleges alkalma 
lesz művészetét csillogtatni. A „ Babavásár"-
ban hármas szerepe van és mind a három 
olyan, hogy nagyszerű hangja teljességében 
érvényesülhet. Színésznőt játszik, aki a da-
rabban előforduló színpadon egy tizenhatéves 
kisleányt alakit és ő játssza ennek a kis-
leánynak az édesanyját is. Egyszer hódító 
primadonna, máskor bájos kis bakfisleány, 

később ragyogó szép asszony. Partnere Nádor 
Jenő, aki egy meglett korú ember szerepében 
jutott nagyon hálás feladathoz. Nádor Jenő 
szerepe a „Babavásárban" egyáltalán nem a 
megszokott bonvivén szerep, nem a nagy 
szivromboló, hanem egy komoly harminchat 
év körüli férfi. 

A másik pár : Somogyi Nusi és Halmay 
Tibor. A színházban azt mesélik, hogy miat-
tuk nem lehet próbálni. Nagyon haragszanak 
rájuk. Ők pedig igazán nem tehetnek róla, ők 
csak lelkiismeretesen megcsinálják, ami rájuk 
lett osztva. De tul lelkiismeretesek. És 
a vicceiken, tréfáikon, táncaikon annyit 
nevetnek, hogy gyakran meg kell állítani a 
próbát. Általában azt hiszik, hogy mind a 
ketten az ördöggel komáznak, különben nem 
tudnának olyan boszorkányosan táncolni. 
Halmay Tibornak ez lesz az első fellépése a 
Király Színházban. Tehát a „Babavásár" két-
szeres premiér lesz az ő számára. Nevetni 
azonban nemcsak rajtuk lehet majd, hanem 
a nagyszerű humoru Boross Endrén is. 

A „Babavásár", mint a fentiekből kitűnik, 
olyan kezekre van bizva, hogy egész nyugodtan 
nézhetünk a darab bemutatója elé. De a szin-
ház nemcsak jó szereplőket és jó rendezőt ad 
a darabhoz, hanem, hogy a kiállítás is töké-
letes legyen, elsőrendű művészeket állit so-
rompóba a külső fény és disz érdekében. A 
ruhákat Faragó Géza festőművész tervezi, 
akinek nemrégiben olyan nagy sikere volt a 
„Fi-fi" kosztümjeivel is. A díszletek terveit 
Básty István csinálja, akinek szintén nem első 
liyen munkája ez. Ismert iparművész, aki már 
igen sokat dolgozott a színházaknak. 

így áll a „Babavásár" a starthoz. És mind, 
akik sorompóba állottak : favoritok. Egészen 
biztos tehát, hogy diadalmasan fogják elérni 
a célt : az igazi nagy sikert. Őket magukat is 
nagyon lelkesítik a kedvező kilátások, éppen 
ezért kedvvel és szívesen dolgoznak és olyan 
csodálni való ambícióval, ami nem minden-
napos a színházak tájékán. Pontosan ott van-
nak már kora délelőtt a próbán és ebéd nél-
kül, sokszor délután három vagy négy óráig 
is tanulnak, dolgoznak, próbálnak. 

A színész 
H színész az az ember, 
aki szereti a tapsokat. 
Van aki nem kap, 
van aki kap sokat. 

A szerző 
H szerző is szereti a tapsot, 
a gyönyörű zenét, 
nem igaz, bogy i szerző szerzőnek 
nem vá)Ja ki a szemét. 

SZENES EMBER 
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Kint éa bent 
avagy lekéstem az első felvonást 

Äz egész városban egyébről seim be-
szélnek, mini a Fi-fi-ről. Több emberrel 
beszéltem, akik látták a darabor. És 
mindegyik mis-más részletet mondott el 
belőle, mindegyiknek a darab más-más je-
jelenete tetszett a legjobban. Különösnek 
találtam, hogy a közönség közül nem akadt 
két ember, aki a darab tartalmát egy-
formán mesélte volna el. Szinte külön-
külön darabokat írnak az emberek fantá-
ziájukban, amikor a színdarab tartalmát 
másnak elmesélik. Egyik este az első föl-
vonás után a szünetben bementem a néző-
térre és megszólitottam egy urat, aki a 
zsöllye V. sor jobb szélén ült: 

— Uram, bocsásson meg, elkéstem az 
első felvonást, most jöttem a színházba, 
mesélje el a tartalmát. 

— f i á t kérem, ez a Fi-fl roppant ra-
vasz kópé. Tulajdonképpen, amint azt már 

akik csak a kulisszák mögött vannak ér-
dékelve a darabban, — a diszitők és a 
többi műszaki személyzet, — hogy mesélik 
el a darab tartalmát, amelynek technikai 
előállításában volt szerepük. Ä következő-
képen mesélték a »Fi-fi« tartalmát: 

Kelemen Gyula, főkellékes: 
— Kéremszépen, az első felvonás Phi-

diász szobrász ur lakásán játszódik le. 
Előzőleg telerakjuk, kérem, szobrokkal a 
szobát. Sok virággal diszitjük fel. Ide jön-
nek a mpdellek, aztán jön egy hölgy, 
a Honthy nagysága, aki szintén modellt 
játszik. Ja, kérem, elfelejtettem mondani, 
hogy az egyik szobor olyan, hogy könnyen 
letörik a karja, a másiknak meg a feje. 
Ezt mi csináljuk igy meg. Ez azért fon-
tos, mert a fionthy nagysága letöri őket. 
Mikor ez megvolt, akkor a [Maximusz eladja 
a szotrokat, ehhez kell a görög erszíny, 
amiben pénz van. 

Ä folytatásáról Lechner József előm|un-
kást kérdeztük meg: 

Akik nyilatkoztak 
Stahl Károly Lechner József Szemain József Kelemen Gyula 

a klasszikusok történelméből is méltóztatik 
tudni, a Fi-fi nem más, mint Fidias, az 
a bizonyos görög szobrász, aki miatt nekem 
állandóan kellemetlenségem volt a gim-
náziumban, mert állandóan összetévesztet-
tem Pitagorasszal. Most látom csak, hogy 
milyen szamár voltam. Há t kérem, az elsó 
felvonásban az történik, hogy ez a Fidias 
meg akar csinálni egy szobrot, amihez az 
Erény és a Szerelem modelijire van szük-
sége. Äz utcán megismerkedik egy csinos 
kis nővel, ez az a bizonyos flspázia, csak-
hogy, kérem szépen, a felesége is meg-
ismerkedik egy fiatalemberrel, akit ez a 
nagyszerű Heltai Jenő Xylanderosznak ne-
vezett el, biztosan a Pszilander miatt . 
Na, már most, kérem, ebből egy házasság-
törési eset indul. Ä többi az1 míost fog 
Ijönni, csak tessék várni. 

Miután igy tisztába jöttem, a kapott 
információk alapján, az első felvonás tar-
talmával. felmentem a színpadra, mert 
az az ujabb szenzációs ötletem tá-
madt, hogy a színháznak azok a tagjai, 

— Szóval, a Maximusz eladja a szob-
rokat, — mondja Lechner — és aztán 
keresik őket, de hát nincs egy se. Ekkor 
oda állnak a modellek, mintha ők volnának 
szobrok, őket, kérem, nem mi visszük a 
színpadra. Sajnos, maguktól mennek. 

Stahl Károly diszitő közbevág: 
— Ä Lechner elfelejtette mondani, hogy 

közbe bejönnek Xylanderosz ur meg Phi-
diászné nagysága, akik, mikor egymásba 
szeretnek, elmennek és erre mi leeresztjük 
a fátyolfüggönyt. Pardon, ez már a második 
felvonásban töríénik. 

Nem igen tudtunk zöldágra vergődni. 
Megkérdeztük Szemain tüzoltőőrmestert, 
hogy mondja el a darab tartalmát. Äz őr-
mester ur igy válaszolt: 

— Minék az, kérem, nincs ebben tűz-
oltóság. Nincs is nekem sok dolgom vele. 
Nem nagyon nézem. ÜLölk és elgondolkodom. 
Aztán, a felvonás végén, mindig felriadok. 
Ä publikum, mikor tapsol, olyan lármát 
csinál, hogy azt hiszem, tiiz van. Pedig 
nincs. Vagy van?... 
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INTIM PISTA, ki a szerzője annak 
a gyönyörű, szép dalnak, melyet a 
JI. Lajos" első felvonásában éne-
kelnek ? 

— Szomory Dezső, a dráma szer-
zője csinálta a kis dalt. Nem ez az 
első muzsika, amit hallottunk tőle. 
A „Matuska" cimü vigszinházi da-
rabban is énekelték egyik dalát. 

— Hogy van Beöthy László 7 Re-
méljük jobban. * rv 

— Hála Istennek, a vezér ismét 
egészséges. Orvosa azonban nem 
engedi meg, hogy pár napig elhagyja 

DÁRDAY VIKTOR 
aki tavaly az „Uj szinhéz'-ban (Ont fel a 
.Téli ballada" főszerepében, Szegeden játszik 
most. \ .Sasfiók"-ban és a .Ki«értetek"-ben 
volt különösen nagy és megérdemelt sikere. 

szobáját. így történt, hogy Beöthy 
legnagyobb bánatára, nem lehetett 
jelen a premiéren. 

— Micsoda mulatság volt az el-
múlt héten Dalnokyéknál ? 

— Dalnoky doktor, mint fogorvos 
egy pompás hízót kapott ajándékba 
egyik paciensétől, mire mint opera-
énekes meghívta disznótorra az Opera 
és a Városi Színház művészeit, élén 
Ábrányi Emillel. A disznótoron olyan 
emelkedett volt a hangulat, olyan 
meleg, sőt forró, hogy mikor a ven-
dégek hazamentek, útközben mind 
berekedtek. Pedig másnap volt „A 
hamburgimenyasszony" házipróbája. 
Ezen a házipróbán megjelent Dal-
noky is pár operaházi kollégája kí-
séretében. A színpadon Palló. Szik-
lai s a többiek természetesen nem 
igen énekeltek, csak „markíroztak." 
Dalnoky rosszmájuan sóhajtott fel : 

Micsoda rend van ebben a Városi 
Színházban! Nálunk az Operában 
a kulisszák mögött nagyobb zaj 
van, mint itt a színpadon." 

— Meséljen még valamit. 
— Elmesélem, mi történt Koszto-

lányi Dezsővel Szomory darabjának 
a főpróbáján. A jó Dezider nagyon 
elegánsan, zsakettben, élesre vasalt 
csikós nadrágban, de nyakkendő 
nélkül jelent meg a Magyar Szín-
házban. Elfelejtett kravatlit kötni. 
Borzasztó zavarban volt egészen 
addig, míg meg nem érkezett a fe-
lesége, aki feláldozva selyemruhája 
övét, abból csinált nyakkendőt az 
urának. — Azt hallották milyen 
ijedtség volt csütörtökön a Magyar 
Színházban ? A főpróba előtti nap 
Darvas Lili nem jelent meg a szín-
háznál: beteg lett. Elképzelhetik az 
ijedtséget. Az Unió király színházi 
irodájában rögtön csilingelt a telefon, 
percenkint érdeklődött a direkció 
Darvas hogyléte iránt. Szerencsére 
muló volt a betegség, Darvas más-
nap felkelhetett és olyan sikert ara-
tott, hogy arról beszélt az egész vá-
ros. — A színészkorökben különben 
most nagy az öröm. Most folyósítják 
azokat a pénzeket, melyek a dönt& 
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bíróság végzése szerint, a helyárfel-
emelésekből illetik meg a színésze-
ket. Mindenki boldog, de legboldo-
gabb Ihász Aladár, a Király Szinház 
tagja. Ennek a boldogságnak külön 
története van. Hat hónappal ezelőtt 
Latabárnak felemelte a fizetését a 
Király Szinház igazgatósága. Apénz-
tárnál tévedésből Ihász gázsijához 
rakták az emelést. Ihász boldogan 
vette fel a fizetést s mint szerény 
ember, csak egy hálatelt mosollyal 
honorálta a felemelt gázsit. Most, 
hogy az összes szinészek nagyobb 
pénzeket kapnak, a pénztárnál ész-
revették a tévedést. Mit lehetett tenni ? 
Latabárnak nem merlek szólni, 
Ihásznak pedig mit mondjanak 1 Jó 
arcot kellett vágni a tévedéshez. 
Végre Lázár direktor megtalálta a 
módját annak, hogy adják Ihász tudo-
mására a dolgot, ihász most az Intim 
kabaréban vendégszerepel. Egy este 
Lázár megnézte, aztán lement hozzá 
az öltözőbe és igy szólt: „Ihász, ön 
olyan remek itt a kabaréban, hogy 
a Király Színházban felemelem a 
gázsiját, hat hónapra visszamenő-
leg !" Ihász elértette a célzást s csak 
ennyit mondott: „Köszönöm, már 
fel is vettem az emelést." — A mult 
vasárnap délután különben nagy ün-
neplés volt a Király Színházban. A 
János vitéz-t adták s az egész Fé-
szek-klub, Szemző Elemér vezetésé-
vel átrándult a Királyba meghall-
gatni Raskót, mint Bagót. Olyan si-
kere volt Raskó Bagójának, hogy 
még a rózsadalt is többször meg-
ismételtették vele. 

— No, most még áruljon el vala-
mit Mészáros Giza házasságáról. 

— Annyit mondhatok, amennyit 
ő mondott nekem. Ezt mondotta: 
„Eddig én mindenkit lebeszéltem 
arról, hogy házasodjon, férjhez 
menjen. Nem lenne furcsa, ha ezek-
után én mennék férjhez?" 

— Szóval nem igaz az egész ? 
— Dehogy nem igaz ! Csak ebben 

a pillanatban még nem aktuális. 
Kezüket csókolom. 

— Hová siet? 

— Márkus Emmáékhoz megkér-
dezni, hogy mulattak azon az ebé-
den, melyen Schratt Katalint látták 
maguknál vendégül. Herczeg Ferenc, 
Shmedesné, Odry Árpád, László 
Ferencék, Eisenmänger Róza és 
Reimer voltak a vendégek. Biztosan 
jól mulattak. 

UJ TÁRSASJÁTÉK, A Belvárosi 
^WA Szinház két népszerű művésze, 

t *víi- Petheö Attila és Bérczy Ernő szó-
>—-jl̂ J rakoznak az uj társasjátékkal. Pet-

heő és Bérczy. mint elválás sthatatlan jó ba-
rátokhoz illik, közös nagyöltözőben öltöznek. 
Tulajdonképen ez az öltöző a Belvárosi 
Szinház társalgója, mert ott gyűlnek össze 
felvonásközi beszélgetésre A gazdag lány 
•szereplői, a szerző is itt ül, ha benéz a 
színházba, ezer tréfa és ötlet születik itt — 
de most nem tréfáról van szó, hanem egy 
uj társasjátékról, melyet igen komoly hazárd 
alepon játszik Petheő és Bérczy. Megunva a 
kártya minden formáját, napról-napra abba 
játszanak, hogy ki kap a színházhoz több 
szerelmes levelet. Mult hétén Petheő négy-
szer nyert, Bérczy háromszor, de A heti 
eredmény mégis egyformának tekinthető, 
mert mind a keiten egyforma pontszámmal 
szerepelnek, miután az egész hetet számítva 
egyenlő számú levelet kaptak. Az izgalmas 
meccs további eredményeit kíváncsian vár-
ják . A gazdag lány" szereplői. 

GELLÉRT MANCI 
Brada Ede kiváló müvésznövendéke nagy si-
kerrel táncolt a Brada-iskola matinéján a 

Renaissanceban Angelo fotogr. 
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Offenbach 
az Apollóban 

A jövő hét keddjén uj műsort mutat be az 
Apolló Színpad. És az uj műsor újra doku-
mentálni fogja, hogy amikor az Apolló letette 
régi címét a kabarét és színpad lett, ez va-
lami többet, súlyosabbat, telitetten müvészieb-
bet akart jelenteni. A kabaréból azt hagyta 
meg az Apolló, ami kedves, könnyű, felejthe-
tetlen és e mögé ad hors d'ouvrés mögé 
masszívan és jelentőségteljesen maradandó 
művészetet hoz, irodalmat, súlyos neveket : 
a mult műsorban például Gogolyt, most az 
újban Offenbachot. 

A halhatatlan Offenbachnak egy kevéssé 
ismert egyfelvonásos miniatűr operája ékköve 
az Apolló uj műsorának. „Az elizondói leány" 
a cime, Kulinyi, „A hamburgi menyasszony" 
szerzője irt uj librettót a muzsikához. Külö-
nös irodalmi pikantériát ad a darabnak, hogy 
az örökifjú zenére, amelyet a klasszikussága 
patinásitott meg, egészen friss és uj szellemű 
verseket fognak énekelni. „Fognak énekelni..." 
hát csakugyan. Az Apolló művészei, akiket 
csak könnyű operettekből, szeriőz és vidám 
magánszámokból ismert a közönség, most uj 
oldalukról mutatkoznak be : egy többé-kevésbé 
súlyos partitura interpretálásában. Főérdekes-
sége a szereposztásnak : Boross Géza — mint 
operaénekes. Ugyanis Szöllösi Rózsit, a darab 
főszereplőjét és primadonnáját hallottuk már 
operai részletekkel vegyitett számokat énekelni, 
de Borosst csakis a recitativ humoros, úgyne-
vezett „Boross-dalok"-ból ismerjük. Rajtuk 

Aktuális plakát 
Szakmáry rajza 

kivül még Ross, az Apolló fiatal bonvivánja. 
Pártos és Sándor szerepelnek az operában. 

A meséjét egyrészt kegyelettel az antiquitá-
sok iránt, másrészt pedig „házi" okokból egy-
előre titkolja az Apolló. Ugyanis, amint sike-
rült megtudnunk, olyan hallatlan trükkök 
fogják egyik meglepetésből a másikba ejteni 
a közönséget, hogy ezeket igazán nem szabad 
előre elárulni. 

A színpadon régen hallgató Szomaházy 
István is szerepel egy uj kis tréfával, melynek 
a cime : Vincellériskola. Hogy mit rejt a sokat-
igérő cím : a premiér fogja megmondani. 
Annyit elárulhatunk, hogy vidéken, drága szép 
magyar szőlőhegyen játszik a cselekmény, 
melynek hősei egy nagyon okos asszony és 
egy kevésbé okos diplomata. De hát, Istenem, 
mikor okosak az államférfiak ? Haraszti, Her-
czeg, Pártos, Salamon játsszák Szomaházy 
darabját. 

A csodásan változatos műsor uj érdekes-
sége : hogy népszínművet is hoz. Géczy István-
nak, annyi híres magyar népszínmű szerző-
jének egy uj kis darabja ez, melyet „A gyütt-
ment" cimmel fognak eljátszani egyszerre két 
vendéggel is. Az egyik az Apolló állandó ven-
dége Rózsahegyi Kálmán, a másik szintén a 
Nemzeti Színház tagja : Nagy Ibolya. Rajtuk 
kivül Kondor Iby és Sándor játszanak a nép-
színműben. A gyütt-ment sikere fogja bebi-
zonyítani, hogy a népszínmű felkarolása nem 
volt őszi szalmaláng, hanem csakugyan vissza-
térés a régi magyar szellemű műfajhoz. 

— Karinthy Frigyes a következő szám ! 
Ha az Apollóban volna konferanszié, bizo-

nyos, hogy csak igy jelentené be. Karinthyt 
annyira ismeri és szereti a közönség, hogy 
tán nem is műsor az, melyen legalább egy 
Karinthy-szám nem szerepel. Politikai szatírát 
irt —inti az Apolló februárja számára „Ko-
lumbusz tojása" cimmel. A könnyekig kacag-
tató — csak szatíra tud könnyekig megka-
cagtatni — darabot Berky Kató, Hollós Bora, 
Salamon, Sándor és Áldori játsszák. 

S hogy a szokott humoros duo se hiányoz-
zék a műsorból, Zágon irt egy kis tréfát. 
Címe és meséje, hogy : Csiga referál. Boross 
az egyik „Borcsa" és Hollós Bora, aki a neve 
után Borcsa, játszanak benne. 

Ernőd Tamás, Mihály, Zágon, Török és 
Balassa Emil verseire Losonczy, Pallós, Mar-
ton és Molnár Mihály csináltak muzsikát. 
Szólóznak velük Szöllösi Rózsi, Kondor Iby, 
Boross Géza, Sándor József és Saásdi Alice. 

Ennyi uj, ennyire változatos összeállítás egy-
hónapi műsorban még a régi jó időkben is 
szokatlan volt, hát még most s igy biztos, 
hogy csakis szokatlan nagy sikerre vezethet. 

A portás 
fl színháznál neki kell ott lenni 
elsőnek. 
Szép, zsinóros bundája van, 
szebb, mint a szerzőnek. 

SZENES EMBER 
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Szenes Béla: 
„Tizenharmadikán pénteken". 

Szenes Bélának, kinek az elmúlt két évben 
három olyan sikere volt, mint „A buta 

ember", .A gazdag lány. 
és .A tizenegyedik paran-
csolat" cimü regény, uj 
könyve jelentek meg. Sze-
nes Béla uj kötetében két 
hosszabb és három rövi-
debb elbeszélését adja ki. 
Az els5 elbeszélés a ba-
b ina furcsa és alattomos 
erejéről szól ; a babona, 

amely beleveszi magát és megőrli a legnyu-
godtabb idegü embert is; ennek az auto-
szuggesztikus jelenségnek jelentőségét Szenes 
azzal mérsékli hogy végül magát a kaba-
lisztikus lelki folyamatot álomnak lünteti fel; 
de visszaadja erejét és titokzatos súlyát azzal, 
hogy az álombeli lelki tények hatásaként 
érdekes fordulattal az álom két hőse a való-
ságban is egymásé lesz. Ez a novella a fe-
szülő érdekesség lázát viseli magán. A másik 
hosszabb elbeszélés, a Szinházi Életben meg-
jelent „Nyáriék Klárija", egy gyermekprima 
donnáról szól ; ez e humorista hangjától 
visszhangzik, kedves és könnyű derűtől, melyet 
emel és igizán emberivé tesz a befejezés 
mélabús akkordja. A három rövidebb novella 
egv férjtől, egy kutyáról s egy politikusról 
Íródott; a legutóbbi kitűnő szatíra, a kutya 
apró története pedig az írónak melegséggel 
telt, rendkívül finom, szívbeli ügye, ez a kötet 
legemberibb és Iegköltőibb darabja. Szenes 
ebben a könyvében mélyebbről mutatja ma 
gát, mint eddig ; valamennyi elbeszélés anel 
lett'rendkívül friss és érdekes; külsőségben 
laián nem annyira stílusbeli bravúrokkal, 
hanem fáradhatatlan ötleteknek üde kerge-
tő ésével é r i e l azt a nagy hatást.^ [(b. a-) 

•I». «»folyam 4. szftm íuoiotil ma. Janutr M 

ÖT. Ez a cime 
Kázméri Kázmér 

kö yvének s arról 
szól : be kell-e vágni 
a T2 a bakknál, vagy 
passzolni okosabb-e? 
Nyilatkozatok és val-
lomások vannak eb-
ben a kis könyvben, 
mely annak is érde-
kes, aki nem tud kár-
tyázni s nem érdekli 
az ölös probléma. De 
az mindenkit érdekel, 
hogy a kártya micsoda szerepet játszik 
írók életében? Szász Zoltán, Karinthy Fri-
gyes, Cholnoky LásZló, Nagy Lajos, Kálmán 
Jenő, Lukács Gyula, Tarján Vilmos, Egyed 
Zoltán, Guthy Soma, Korcsmáros Nándor, 
illés István és mások írásait hozza a könyv, 
melyhez Kázméri Kázmér irt kedves és ér-
dekes bevezetést. 

ftstílőzsde 
i "»t-i-ős tksos 

Alig van lap Magyarországon, mely rövid 
idő alatt olyan karrierről számolhatna be, 
mint a Pesti Tőzsde, mely alig néhány hó-
napos fennállása óta nemcsak az ország leg-
ismertebb, legtekintélyesebb s legmértékadóbb 
közgazdasági orgánuma lett, hanem ismerik 
és becsülik az utódállamokban, valamint a 
külföldön is és hireit, nagyszerű értesüléseit, 

ugy a hazai lapok, 
mint a külföldi sajtó 
jelentékeny része ál-
landóan forrásként 
idézi. A „Pesti 
Tőzsde" hírrovata, 
érték- és árupiaci 
rovata a tőzsde leg-
csekélyebb esemé-
nyeit is hiven és 
pontosan hozó tu-

Kallós János dósitásai, elenged-
a „Pesti Tőzsde* hetetlen olvasmá-

fószerkesztője nyai ma már bár-
mely embernek, 

A lap bőven foglalkozik a vidéki hitelélettel, 
a valuta- és devizapiaccal, az összes pénz-
intézetek, gyárak, vállalatok tranzakcióival s 
kimeritően pontos képét adja az összes heti 
közgazdasági eseményeknek. A „Pesti Tőzsde" 
mindezek mellett súlyt helyez arra is, hogy 
a gazdasági életünk konszolidációját tőle tel-
hetőleg előmozdítsa s ennek során nagysze-
rűen díjazott pályázatok kiírásával igyekszik 
felhívni a pénzügyi élet kiválóságait, egy-egy 
a pénzpiaccal össze-
köttetésben álló aktuális 
problémánk megoldá-
sára. 

A lap szerkesztője, 
a közgazdasági sajtó 
egyik leghivatottabb, 
legkitűnőbb képviselője 
Kallós János, méltó 
segítőtársa ebben a ki-
adóhivatal fáradhatat-
lanul agilis s elsőran-
gúan adminasztrativ 
tehetségű igazgatója, 
Kelemen Béla. A lap 
pompás illusztrációi 
pedig a kitűnő Pólya Tibor és Pólya Iván 
kezeit dicsérik. A „Pesti Tőzsde" hetenkint 
16 oldalon jelenik meg s ünnepi számok 
gyanánt valósággal albumot ad az olvasói 
kezébe. Előfizetési ára egész évre 500 korona, 
félévre 250 korona, negyedévre 125 korona. 
A lap szerkesztősége és kiadó- hivatala: 
Budapest, V.l, Izabella-utca 43. alatt van. 

Kelemen Béla 
a .Pes t i Tőzsde* 

igazgatója 
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Az „Oílhon" reprize 
a Nemzeti Színházban 

A német irodalmat jó ideig a „mann-"nok 
uralták. Gerhardt és Carl Hauptmann, Hein-
rich Kellermann, Thomas és Heinrich Mann 
és a nagyszakállú Sudermann. Sudermann 
darabjai olyan divatcikkek voltak a német 
színpadokon, mint nálunk annak idején a 
Csiky Gergely drámái és vígjátékai ; termé-
szetes tehát, hogy Európa minden színpada 
sietett műsorába iktatni az „Otthon"-t, a „Pil-
langó kisasszony"-t, a „Becsület"-et és a 
"Virágos csolnak"-ot. Ma már tudjuk, hogy 
Sudermann nem az az iró, akit okvetlenül 
játszani kell a Nemzeti Színházban. Egy el-
múlt idő pózoló, nagyképű lovagja volt ez a 
nagyszakállú iró, akinek a témái és problé-
mái már akkor is hazugak voltak, amikor 
először kerültek a közönség elé. De volt en-
nek a színpadi routiniernek egy megbecsül-
hetetlenül jó tulajdonsága színházi szem-
pontból ; az, hogy jó szerepeket tudott írni. 
Ilyen jó szerep, ilyen parádás szerep : az 

„Otthon" Magdája, amelyet régebben Jászai 
Mari játszott a Nemzeti Színházban ; a mostani 
reprizen pedig : Hettyey Aranka. Régebben 
a kolozsvári Nemzeti Színházban játszotta 
már ezt a szerepet, de most müvésziebb és 
eredetibb volt a felfogása, mint akkor. Akkor 
—: sudermanibb volt, most emberibb. Akkor a 
komédiás asszonyt látta ő és láttuk mi Magdá-
ban, most az ember elt előttünk. Akkor : nagy 
aplombbal jött, erős színekkel festette meg az 
alakot, most örömében, fájdalmában, szenve-
déseiben csöndesebb, egyszerűbb, természe-
tesebb és igazabb. Most elhittük neki, hogy : 
szenvedő ember, akit nem értenek meg, aki 
kinő a szülői ház pipafüstös tömlöcéből, egy 
uj világot teremt magának, ebben az újvilágban 
igazán szeret, igazán gyűlöl, igaz életet él és 
elhisszük neki, hogy: „Én — én vagyok!" 
Ezt a Magdát állította most elénk Hettyey 
Aranka és teljes sikere volt. Teljes sikere 
volt megjelenésével, szép dikciójával, finom 
emberi nüanszaival. Ezért is volt teljes a 
sikere ; ezért fogadta a Nemzeti Színház kö-
zönsége örömmel" újra szeretetébe Magdát 
és az elavult, megfakult „Otthon"-t. 

A Szentendrei Testgyakorlók Köre kabaréjának rendezői 
A Szentendrei Testgyakorlók Köre január 21-ikén szépen sikerült kabaréestét rendezett. 
A kabaré szereplői alsó sor : (balról jobbra) Vass Miklós, Klein Margit, Klein Edit, 
Spitzer Irén, Vass Tibor, felső sor (balról jobbra) Klein Gyula, Weisz Erzsi, Steiner Hugó, 

» Steiner Renée, Szirmák Károly Weisi József íciv. 
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Akik a divatot csinálják 
Kertész 

Fehérnemüek, ru-
hák, pongyolák, fel-
öltők, szőrrrieáruk, 
blousok, harisnyák, 
kötött áruk, shawlok, 
nyakkendők, piya-
mák, női selyem és 
gyapjú nadrágok, 
szóval kalapon és 
cipőn kivül a női 
öltözködés összes 
kellékei megtalálha-
tók Kertész női di-
vatházában. A Vá-
czi-utcai eliteboltok-
nak egyik legré-
gibb celebritása. 

Mér az magában véve is pompás, hogy 
bármilyen szeszélyes és kényes divathölgyet 
egyetlen látogatás alatt tetőtől talpig fel tud 
öltöztetni s ha hozzátesszük, hogy mindezek 
az áruk párisi minták szerint az elképzelhető 
legfinomabb anyagból valók, amelyet csak 
egy kényes pesti divathölgy megkíván, akkor 
bizonyára mindenki örömmel gondol reá, hogy 
a női öltözködés mind kevesebb és kevesebb 
gonddal jár. Kertész divatháza nagy mérték-
ben hozzájárul, hogy a nők gondjait tőle tel-
hetőleg és — bevallhatjuk : sikeresen — meg-
könnyítse. 

Kurucz M. Miklós 
Kuru.cz Jánosnak, a 

híres zeneszerzőnek 
tsstvére. Eredeti mes-
terségére nézve gyógy-
szerész ; de sutba dob-
ta a diplomáját és az 
illatok mestere lett. Eb-
ben a minőségben ott 
székel az Andrássy-ut 
15. szám alatt lévő 
pompás kis laborató-
riuméban, a Nemzeti 
Opera Drogériában : 
ott keveri és készíti 
a nagyszerű kozmetikai cikkeket, parfömöket, 
toalett-vizeket, amelyekkel sokkal nagyobb 
passzióval foglalkozik, mint az unalmas orvos-
ságokkal és fogadja, bájos feleségével együtt 
egyre gyarapodó számú vevőközönségét. 
Kurucz Miklós egész sajátos intenciót vett be 
a droguák illatos világába. Ő a kozmetikai 
szereket, hogy ugy mondjuk egyéniség szerint 
ordinálja és késziti. Szerinte más illat való a 
szőke nőnek, más a barnának, másféle a tul-
habzó temperamentumunak, vagy a melan-
kóliára, vagy ábrándosságra hajlónak. Eszerint 
csinálja recipéit. 
Lukács Nándor 

Régi, a közismertségbe és a közkedveltségbe 
bel gyökeresedett cég, amelynek a gazdájáról 

igazán el lehet mondani, hogy egyike azok-
nak, akik a divatot csinálják. Itt a február, 
még a téli hónapok leg-
mérgesebbje, de lelkiis-
meretes divatembernek 
ilyenkor már tisztá-
ban kell lennie a tava-
szi cikkekkel. Lukács 
Nándor, a Kecskeméti-
utcai Lukács cég főnöke 
is egyike volt azok-
nak, akik már most ki-
utaztak Berlinbe és 
Bécsbe, hogy mindig 
előnyösen kiszolgált kö-
zönségüknek leghama-
rábbmutathassák be a 
tavaszi divatszenzáció-
kat. Ezeket elárulni persze még korán volna, de 
tény, hogy a beavatottak, akik eddig látták', 
azt mondták, hogy soha olyan köpeny, kosz-
tüm, francia ruha és bluz különlegességeket 
nem láttak, mint éppen a Lukács-féle áru-
házban. 

A z uf H a m u p i p ő k e (2) 
Megnézte a bolt cégtábláját, inégegyszer 

elolvasta a ragyogó felírást: G erő! Egyet 
gondolt és bement a boltba. Bent egyszerre 
elkáprázott a szeme, mert, amikor érdek-
lődni kezdett a füzö után, olyan pompás 
darabok kerültek eléje, amikei nem lehet 
egykönnyen elfelejteni. S a tulajdonos rö-
vid, de annál meglepőbb kedves előadá-
sából taegtudta, hogy tulajdonkép mi is 
iáz a fűző és mégsem fűző. 

— Ä neve, kérem, azt jelenti: hogy 
nem fűző, mert nincs benne halcsont és 
igy nem szorítja össze a női formákat, 
hanem igenis a legszebb módon érvényre 
juttatja mesteri szabásával és igy mégis 
csak füzö. 

Ä királyfi megelégedett ezzel a magya-
rázattal és kijelentette, hogy végtelenül 
sajnálja, hogy nem nő. 

— Miért? — kérdezte Gerö ur. 
— Hogy nincsen szükségem erre a füzö 

és mégsem fűzőre. Azonban ez a füzö, — 
és felemelt egyet, — annyira tetszik ne-
kem, hogy, azt hiszem, lesz még szeren-
csénk egymáshoz. 

Igy beszélt a királyfi és gondolkozva 
kilépett az ajtón. Ämint lépései kopogtak, 
egyre az csengett a fülébe a lépések 
ütemére: fü-ző és még-sem fü-.zö.... fii-ző 
és még-sem fü-ző! 

(Folytatjuk. ) 

Ä NEMZETI SZÍNHÁZ »Otthon« re-
prizán Hettyey Aranka összes toalettjei 
Durmits Anna divattermében (Hunyadi-tér 
1.) késziíLek. 
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Február a Rákóczi-ulon 
Egyre emelkedik ní-

vóban és ezzel együtt 
persze népszerűség-
ben is a Tabarin, a 
Rákóczi-utnak ez a 
nagyszabású, valóban 
világvárosias jellegű 
mulatója. Az igazgató-
tulajdonos, Géber Ig-
nác, ez a kipróbált, 
sok-sok esztendő óta 
a varietével foglalkozó 
kitűnő szakember, 
minden törekvését arra 

B o i e n fordítja, hogy minél 
szenzációsabb kül-

földi és hazai attrakciók megnyerésével tegye 
helyiségének műsorát minél érdekesebbé ; de 
minden egyéb irányban is elkövet mindent 
avégből, hogy etablissementje a legkelleme-
sebb, legvonzóbb szórakozóhelyek egyikévé 
váljon. AfTabarin februári uj műsora a pom-
pás szórakozóhely egyre tartó fejlődésében uj 
etapot jelent. Fokozott gonddal és körültekin-

téssel állította ezt össze Géber 
igazgató és sikerült neki kö-
rülbelül a legkiválóbbat pro-
dukálni, ami e téren, a mai, 
a normálisoktól még mindig 
távoleső viszonyok között el-
érhető. Kiváló erőssége ennek 
á programmnak Ethel Adams, 
az angol dizőz és elsőrendű 
excentrikus tártcösnő. Rend-
kívül elegáns jelenség, aki elő-
adásának bájával és pompás 
táncaival egyaránt hatalmas 
sikert ér el. Mesteri a Poldi 
és Boren által előadott tánc-
jelenet. Ezt a tónc-szcénát só-
kan joggal tartják a kontinens-
nek e nemben legkiválóbb és 
legsikerültebb produkciójának. 
A Tabarin közönsége kétség-
telenül egyetért ezzel a véle- Pl)ldi 

ménnyel ; minden este viharos tapsokkal üd-
vözli és készteti ismétlésre ezeket a kedvenceit. 
Nem kisebb sikere van a fővárosi közönség 

régi kedves ismerősének, Zu/ei-
kának. Fantasztikus keleti tánc-
kreációi, pompás megjelenése, 
valósággal izgalomba ejtik a kö-
zönséget. A hétborzongatóakro-
bata mutatványok kedvelői meg-
kapják a maguk csemegéjét a 
Jurnik-trió merész mutatványai-
ban : ez a nagyszerű akrobaták-
ból álló társaság a lebegő létrán 
mutat be meglepően vakmerő 
és boszorkányosan ügyes trükkö-
ket. 

SiA belföldi számok közül a 
legnagyobb sikere Balogh Bös-
kének, a Révü-szinház volt pri-
madonnájának van, aki a ven-
dégképen fellépő Gallai Nán-
dorral együtt, Harmath Imre 
egy zenés tréfájának keretében 
adja elő a legújabb amerikai 
tánchóbortot. A bájos primadonna 
énekben és táncban a legpom-
pásabbat adja. Gallai kitűnő 
partnere. 

A műsor befejeztével persze 
telcsendül az elsőrendű jazz-
band muzsikája és a parkettet 
elfoglalják a pompásan lejtő pá-
rok. Majd a cigány zenditi reá 
a magyar hallgatókat és a kö-
zönség élvezve a Tabarin kony-
hájának elismeri jóságú étkeit 
és a kitűnő italokat, vagy el-
oszolva a bárban és a szepa-
rékban, a meghosszabbítót! zér-
óra bekövetkezésekor is csak alig 
akarja elhagyni kedvelt mulató-
helyét. 

Z u l c j k a 
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»Szakasztoll olyan ...« 
Irta : DEÉSY ALFRÉD 

Nagy figyelemmel és szeretettel kisértem, 
több mint tiz héten keresztül a »Színházi 
'Elet«, egészen újszerű és határozottan ér-
dekes »Szakasztott olyan...« eimii pályá-
zatát, mely azt célozta, hogy megismerjük 
azokat, akik a sors véletlen és szeszélyes 
játéka folytán szakasztott olyanok, mint 
egyes, a pályázatban annakidején bemuta-
tott, közismert és népszerű rnozistarok. 

Ha ez sikerült volna, akkor a »Színházi 
i'let«. ikészilhelta volna a világ legérdeke-
sebb filmjét, az ál Mia Mayok, az ál' Petro-
vichok, az ál Harry Piel-ek és a többiek 
'közreműködésével. 

Sajnos, ez nem sikerült és ez egyúttal 
azt is jelenti, hogy nincsenek, vagy legalább 
is nálunk nincsenek szakasztott olyanok, 
mint Asta Nielsen és a többiek. 

De azért a »Színházi Élet«, pályázaia 
nem möndható eredménytelennek. Megis-
mertünk egy pár kiváló, szép és filmre al-
kalmas figurát, kiket majd annakidején, 
ha a magyar filmgyárak műtermeiben is-
mét megkezdődik a munka, fel fogunk 
keresni és szolgálataikat, — amennyi-
ében Iehetsges lesz, — igénybe is fogjuk 
venni. 

Hamlel 
A legnagyobb irodalmi lángelme, Sha-

kespeare müveinek kommentárjai egész kü-
lö.i nagy könyvtárai tesznek ki. Ä Shakes-
peare-kutatók legtöbbet Hamlettel foglal-
koztak, mert a titokzatos lelkű dán királyfi 
pszihológiai szempontból a legérdekesebb 
probléma. Több Hamlet-magyarázó azt a 
véleményt vallotta, hogy Hamlet tulajdon-
képen nő volt. Minden lehető módot fel-
használtak, hogy ezt az állitást elfogad-
hatóvá tegyék és sikerült is sok hívet sze-
rezni ennek a feltevésnek. Vi ni professzor 
elmélete alapján, aki a legszenvedélyeseb-
fcen vitatta, hogy Hamlet nő volt, Ervin 
Ciefard, Shakespeare halhatatlan remekét 

Helikon 

ASTA NIELSEN 
(Hamlet) 

Ister-film 

filmre dolgozta fei. A film főszerepét Ast a 
Nielsen játszotta el. 

Nem akarunk vitatkozni ezen a helyen 
Vini professzorral, mi csak film szempont-
ból vizsgáljuk a kérdést .és ebben az 
esetben le kell szögezni, hogy ez az uj, 
ilyen értelemben csinált feldolgozás, való-
ban szenzációs és érdékes. Az a tény1 pedig, 
hogy Hamlet szerepében a csodálatos Asta 
Nielsent láthatjuk, megnyugtatólag hat, 
hogy Hamlet, a férfi kosztümbe bujtatott 
nő, filmen is épp olyan hatással l c z ránk, 
mint színpadon, vagy könyvben volt. 

A »Hamlet«-et Budapesten kizárólago-
san a Helikon mozjó játssza, február 4-től 
kezdve. 

FILMMATINÉ. A moziszakma több köz-
ismert és agilis tagja sikerült jótékonycélu 
matinét rendezett vasárnap délelőtt a Re-
naissance Színházba Báthori B<Ia rendező 
javára, ki egy felvétel alkalmával fél lábát 
vesztette. Felléptek: Kőrnyei Paula, Németh 
Juliska, Dán Norbert, Nagy Izabella, boly-
mosi Sándor, Szöllösi Rózsi, Bihari Sán-
dor, Jaczkó Cia, Z. Molnár László, Kő-
vár y Gyula, Ocskay Kornél, Ilosvai Rózsi, 
Boross Géza, Dénes Oszkár és Sarkadi 
Aladár. Befejezésül Laknçr Arthur az »In-
téző« cimü filmtréfáját adták, melyben ját-
szottak: Pataki Ferenc, Kürthy Teréz, Ré-
'they Lajos, Váradi Gusztáv, Margitay Gyula, 
Balogh Béla, Balogh Béláné, Várdai Sán-
dor, Várdai René, Erdős Aliz, Molnár Jó-
zsef, Ko w'us Andor és Vess Ferenc. A 
műsor ére'<számait Molnár Mihály, Pallós 
Tivadar, Losonczy Dezső, Mészáros Er-
vin, Bolváry Feri és Jaczkó Rezső ki-
sérte. A matiné szervezését és rendezését 
Balogh Béla, Balogh Béláné, Lakner Ar-
thur, Margitay Gyula és Várady René kol-
legiális szeretettel vállalták magukra és 
a nehéz feladatot sikerrel oldották meg. 
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A szkeccs» 
Egész határozottan meg lehet állapítani, 

hogy Budapesten jelenleg s^keccs-láz ural-
kodik. Minden filmvállalat arra törekszik, 
hogy szkeccsekkel gazdagítsa műsorát. Nap-
nap után ujabb és ujabb filmsz'keccsek 
kerülnek a nyilvánosság elé, melyek köziött 
vannak sikerültek, de akadnak azért ke-
vésbé sikerültek is. Most egyik legrégibb 
ás legnagyobb magyar filmvállalat, a Pro-
jetograph részvénytársaság, mely már annyi 
műélvezetet szerzett magas nívójú, miivé-
szi, szórakoztató és tanulságos filmjeivel 
a magyar filmkedvelök százezreinek, jelen-
teti meg legújabb filmszkeccsát. »H eddy 
és Teddy« lesz a cime az uj Projetograph 
szkeccsnek, melyet bátran lehet majd a 
szkeccsek szkeccsének nevezni. Elsőrangú 
szövegkönyv, mesteri rendezés, művészi fo-
tográfiák, pompás színészi produkciók és 
kitűnő zeneszámok viszik sikerre :a három 
színpadi és három filmrészből álló szkecs-
cset, mely telve van mulatságosabbnál mu-
latságosabb ötletekkel. Amerikai burleszk 

c szkeccse 
trükkök, shimmy, jazz-band, eleven film, 
szinház, varieté, kabarétréfák, jazz zene-
kar, hat eredeti sláger zeneszám és sok 
más érdekesség alkotják még a színpadi 
és filmrészek vonzerejét. Ä »H eddy és 
Teddy« kitűnő szövegkönyve Mikity Ist-
ván sikerült munkája.1 A, zeneszámokat./.o-
sonczy Dezső és Szlaiinay Sándor szér-
zették. A filmrészeket Márkus László, a 
Projetograph főrendezője rendezte. A szín-
padi részekben-Viola Margit, a Seala Szin-
ház primadonnája, * Sziklai Jenő, -a Vàrçsi 
Szinház művésze, S'óiymosiy Sándor, a Re-
naissance Szinház művésze és Balogh. Juci', 
az Apolló "Színpad tag ja játsszanak. Február 
huszadikán fogja meglátni Budapest kö-
zönsége »Heddy, és. TeO(*y.^' -a. szkeccsek 
szkeccsét egyik legnagyobb bemutató szín-
házunkban és hogy mindenkinek alkalma 
legyen megnézni a Projetograph "sikerült 
alkotását, a szkeccset két héten keresztül 
fogják műsoron tartani. . 

A Mozgókép Oilhon 
f e b r u á r j a 

Dumas Sándor regénye, A három lestőr, 
mér regényalakban is, megjelenésétől kezdve, 
a közönség kedvenc olvasmánya. Nem fog 
tehát nagy meglepetést okozni, ha ha-
sonló szeretettel fogadják A három testőr-t 
filmalakban is. A nagyszerű kalandok-
kal teli regény kiválóan alkalmas film fel-
dolgozásra s a Pathé-gyár 
nem mulasztotta el a kí-
nálkozó alkalmat. DArtag-
nan és két társa a három 
testőr, harmadikán tartja 
diadalmas bevonulását Bu-
dapestre. Kilencedikéig az 
első részt tűzi műsorra a 
Mozgókép Otthon és azu-
tán március hatodikáig be-
zárólag a többi három részt 
fogja eljátszani. Ezzel a 
nevezetes darabbal együtt 
még egy nagy alkotást 
kezd lepergetni a Mozgó-
kép Otthon : a Tarzan-fil-
mek legújabb részét: Tar-
zan fiá-1, melynek az első 
héten sorra kerülő része : 
A dzsungel hivő szava. A 
két filmalkotás részei pár-
huzamosan fognak halad-
ni. A dzsungel hivó szava 
elhat a londoni variétébe 
s az előkelő társaságok 
exeluziv körébe és vissza-
viszik Tarzan fiát az 
egyetlen helyre, ahol 
természete szerint meg 
tud élni : az őserdőbe. Mozgókép Otthon 

Romantikus regény "szövődik kőzte és 
egy francia katonatiszt leánya közt, akit Ő 
ment ki egy rabló : sejk karmaiból. Együtt él-
nek, kóborolnak az őserdőben.' Azonban a sejk 
kutató katonái mégis rájuk találnak és elfogják 
őket. Mirjam, a megszöktetett leány ismét 
a kezükbe kerül, de Tardant nem tudják meg-
akadályozni, högy ki né szabaduljon és ne 
folytassa ujját:ujabb kalandok után. Itt- vég-
ződik az első rész. 

Jelenet a ,,Tarzan fiá"-ból 
Corvin-film 
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Atlantis 
Pierre Benoit regénye 12 fejezetben 

Második, befejező rész : 
A sivatag k rá I y nője 

Főszereplő : Stacia Napierkowska 
Játssza febr. 4-től 10-ig az Uránia és a 

Royal Apolló 

Pierre Benoit szépségekben, finomságok-
ban, újszerűségekben gazdag, izgalmas me-
netű regénge az »Atlantis« filmen is döntő 
sikert aratott. Ä filmváltozat, nemcsak, hogy 
az eredeti mü minden szépségét hűsége-
sen visszatükrözteti, hanem sok filmszerű 
motívummal bőviti ki a cselekményt, ame-
lyek mind stílusosan simulnak Saint-Ävit 
hadnagy és Morhange kapitány történeté-
hez. 

Két nagy mozgóképszínház: a Royal 
Apolló és Uránia közönsége hódolt az el-
múlt héten a csodálatos filmremek első 
részének, február negyedikétől tizedikéit; 
pedig mindkét mozgóképpalota a második 
részt veszi műsorára. Ä történet tulajdon-
képen ebben a részben szélesedik ki, itt 
lép elénk: Äntinea, a hoggari sziklavár 
királyi asszonya, aki körül az egész cselek-
mény forog és itt érkezik el a filmjáték 
erőteljes, drámai és frappáns befejezésé-
hez. 

fi második kép sujetje a következő: 
fi hatalmas tuareg, akit fintinea el-

küldött az uj jövevényekért, a sziklapalota 
rejtelmes folyosóin, titokzatos szobáin vezeti 
keresztül a két férfit. Végre elérkeznek az 
fitlantidák legszebb termébe, amely csupa 
márvány, selyem és csillogás. 'Itt székel 
Hoggar úrnője: a ragyogó és pompázatos 
asszony, a tüneményes csoda, akit, ha meg-
lát egy férfi, nem tud. elfelefteni soha-
sem. 

És Saint-fivit ámulva és gyönyörűséggel 
látja, hogy fintinea valóban szebb minden 
földi nőné], fi két tiszt közül Morhange 
kapitányt szemelj ki elsőnek fintinea. De 
a kapitány igazi férfi, aki nem akar behó-
dolni egy asszony szeszélyének, bátran és 
büszkén szembeszáll vele. Erre még nem 
volt példa, hogy valaki visszautasítsa fin-
tinea szerelmét. És hiába minden kérés, 
fenyegetés, Morhange hajthatatlan marad. 
Egy kívánsága van csupán, hogy barátját, 
aki elől fintinea elzárta, viszontláthassa. 

• De fintinea ezt is megtagadja s hogy a 
kötelékeket, amelyek a két barátot össze-
kötik, széttépje, a Morhange után érdek-
lődő Saint-fivitnak azt iizenteti, hogy a 
kapitány már nem kiván vele találkozni. 
Saint-fivit, mikor ezt meghall ja , megdöb-
ben s azt hiszi, hogy Morhange teljesen 
az asszory ha 'almába került. 

Saint-fivit elhatározza, hogy megsza-
badí t ja baj társát . Egy éjszaka belopózik 
fintinea hálótermébe s itt meggyőződik ar-
ról, hogy Morhange kapitány áll ja a sza-
vát s nem engedett a csodaszép asszony 
tcsábitó szilvának, fintinea a vágytól gyö-
történ 'eped Morhange csókjáért. Amint-
hogy az első eset volt, hogy valaki meg-
tagad ta fintinea szerelmét, épp ugy először 
fordul elő az is, hogy fintinea szivébe 
a szerelem először lobban fel. S ez a 
szerelem a gyűlölet érzelmévé formáló-
dik. Morhange távozta után Saint-fivit lép 
fintinea elé, aki magához vonja a tisztet 
s raj ta is beteljesedik a vö.ös márványterem 
lakóinak végzete: fintinea karjaiban min-
dent elfelejt, családot, hazát, becsületet. 
S Hoggar úrnője Saint-fivitot használja 
fel eszközül Morhange elleni bosszújára, 
fi legjobb barát jával ölleti 'meg a kapi -
tányt... Saint-fivitnak nincs ereje ellent-
éllni, vakon teljesiti a kegyetlén paran-
csot, ám amikor ráeszmél tettének borzal-
masságára, tőrrel ront fintineára. Lefog-
yják, a dulakodásban kar já t töri és fintinea 
ezentúl tuaregekkel őrizteti, fiz egyik kis 
rabnő: Tanit-Zerga siet Saint-fivit segítsé-
gére : megszökteti a sziklavárból. Kegyetlen 
küzdelmekkel teli vándorlás következik a 
sivatagban, Tanit-Zerga szomjan hal s 
Saint-fivitra is félholtan akad rá a fim-
fcuktui járőr... 

fiz elbeszélés véget ért. Saint-fivit és 
Ferriéres csendesen ülnek a sivatagi éj-
szakában. fi szolgálattevő őrmester je-
lenti, hogy: egy tuareget fogtak el, aki a 
bjord körül ólálkodik. Bevezetik, fi fo-
goly Sejbir-ben Sheik. Eljött Saint-fivit 
kapitányért , hogy visszavigye fintineához. 
És Saint-fivittal megy Ferriéres hadnagy 
is: meg akar ja ismerni a hőt, akit a férfi 
nem tud elfelejteni. Elfelejtenek mindent, 
a vörös márványtermet, a galvanizált fér r 

jeket s csak mennek előre a sivatag ho-
moktengerében, a hoggari sziklavár felé... 
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„Anyósok gyöngye" 
A legmulatságosabb moziszkeccs az „Anyó-

sok gyöngye", Vágó Géza ötletes munkája. 
Nem a sablonos anyósviccekkel I; hozakodik 
elő, hanem egészen újszerűen dolgozza fel 
ezt a hálás témát. A legnagyobb sorscsapás 
az anyós. Ezt az örökérvényű igazságot bizo-
nyítgatja, ha nem is elmélyült filozófiával, de 
annál kedvesebb és jobb ötletekkel. Annyi 
vicc és tréfa van benne, hogy sok is. A szín-
padi részből egy szót nem lehet érteni, ugy 
nevet a közönség. Egyik része jobb, mint a 
másik. 

Három filmfelvonásban a legbravurosabb 
technikával megcsinált bohózati képek/a három 
színpadi felvonások pedig tele vannak kedves 
ének- és táncszámokkal. Tehát az egész friss, 
változatos, eleven. A legjobb amerikai bur-
leszkeken és a francia színpadi bohózatokon 
nem lehet annyit mulatni, mint az „Anyósok 
gyöngyé"-n. Itt adjuk az „Anyósok gyöngye" 
meséjét: 

Sirály Ernő színész boldogan él feleségével, 
Magdával. Házasságukat csak az anyós 
(Magda anyja) teszi boldogtalanná. Az anyós, 
ki valaha kardalosnő volt, 
jubileuméra készül a Mű- • 
színkörben. A legképtele-
nebb jelmezeket próbálja 
lakásén. Egy ilyen jelmez- 1 
próba alkalmával a cseléd J 
kineveti, miré az anyós 

Göncze Juliska 
Arányi József 

sodik évfordulóját ün-
nepli, amikor az öreg 
Pampinger egy három-
hónapos üzleti útjáról 

Cseh Ivén hazaérkezve, elmondja 
vejének, Sirálynak, 

hogy ő az üzleti utja alatt megnősült. Sirály 
kétségbeesik, hogy újra anyósa lesz. Két-
ségbeesése akkor éri el tetőpontját, mikor 
megtudja, hogy apósa az ő volt első felesé-
gét, Magdát vette el feleségül. Sirály újra 
válik és harmadszor is megnősül. Feleségül 
vette Pampinger bácsi gyámleányát, Klári-
kát. Pampinger, aki szintén elvélt feleségé-
től, Magdától, újból megnősül és az Anyó-
sok gyöngyét vette feleségül. Sirálynak 
tehát harmadszor is ugyanaz lett az anyósa. 

Arányi József, Cseh Iván, Göncze Ju-
liska, Breznay Anna és Vértes Tilly nagyon 
sok megérdemelt tapsot kaptak minden 
előadáson az Emke mozgóban. _ 

A szkeccaet Hajnal és Ligeti hozzák 
forgalomba.' 

a cselédet megpofozza, végigkergeti az utcá-
kon. A veszekedésbe Sirály is beleavatkozik, 
miközben annyira dühbe jön, hogy anyósát 
és feleségét is megveri. Ezekutón Sirály el-
válik feleségétől. Sirály Ernő megismerkedik 
egy Pampinger nevű budakeszi sváb gazda 
leányával, Micivel s azt feleségül veszi. Micike 
anyátlan árva s igy Sirálynak nem lévén 
anyósa, boldogan él. Éppen házasságuk má-

f.'. Vértes Tijly^Arányi József, Breznay Anna 
Eu vAnyósokigyöngye" , . Labori feltételei 



40 SZÍNHÁZI . ÉLET 

Harry Houdini Budapesten 
Már hónapok óta, mint valami rejtély-

ről, beszélnek az emberek fíoudiniroi. A 
napilapokban, a villamosokon, az utcán, 
a színházban és mindenütt, aho'I csak rek-
lámra alkalom nyilik, ott látjuk a rejté-
lyes szót: Houdini. Senki sem tud bizo-
nyosat, hogy mi ez, vagy ki az? Mindenki 
csak sejt valamit, vagy találgat. Az élei-
mesék már rebesgetik, hogy bizonyosan 
valamelyik filmgyár reklámjáról lesz szó. 
'ÉS valóban igy is van. Harry houdini, 
a világhírű bilincstörő. akrobata legújabb 
négyrészes filmkolosszusát jelenti a két 
Krdöjeles Houdini szó. Harry Houdini 
nem egészen ismeretlen ember Budapes-
ten. Körülbelül tíz éve annak, hogy itt 
járt és együk orfeum színpadán ragyog-
tatta bámulatos bilincs, lánctörő, akrobata 
ás erőprodukcióit. Most négyrészes film-
jében látjuk ismét viszont. A »Houdin;«.-so-
rozatot, melyét óriási anyagi áldozatok árán 
a »Korona« filmgyár hozoti Magyaror-
szágra, az Omnia filmszínház fogja bemu-
tatni febiL<«r huszonötödikétől négy héten 
keresztül. Egy félév előtt Newyork és Ame-
rika legnagyobb szenzációja volt a Hou-
dini. Egész biztos, hogy a budapesti és 
magyarországi sikere sem fog az amerikai 
mögött maradni. 

Különösen nagy sikere lesz annak a je-
lenetnek, amely Amerikában is a legjob-
ban tetszett: mikor Harry houdin: ÖÚZ-
szebilincselt ke:ekí;e! es lábakkai a Brook-
Iiyn-hidró! a Hudson-folyóba ugrik. 

Jelenet a Korona-filmgyár „Houdini" cimü 
. filmkolosszusából, melyet február hó 25-től 

játszik az Omnia filmszínház. 

A kígyó ès a 
Földalalti Club 

Finom és hangulatos film »A kígyó.« 
Az egész képen átvonul egy tehetséges 
zeneszerző, Notturno cimü müvének bána-
tos és fülbemászó dallama, amely néha 
lázadó szerelmék felszitója és néha halá-
los muzsika. Tragikus mélységekbe buknak 
a hősök, majd felemelkednek ragyogó fé-
nyességekbe. És mindez a zene hatása alatt: 
tzerelem. gyűlölet, halál. 

»A kigyó« cimü filmszinmüvet, ame-
lyet Sandro Salvini és Vittorio Bianchi 
írtak, az Edison hozta forgalomba. A film 
női főszerepét a csodálatos szépségű Fran-
cesca Bcrtiui játssza művészetének egyéni 
varázsával. Fra.ieesca Bertini ebb>n a film-
ben, hol mint bosszúálló, majd mint sze-
relmes asszony jelenik meg és hatalmas ská-
láját adja az asszonyi lélek rejtélyes mély-
ségeinek. Igazi asszony és igazi kigyó. 

A »Földalatti Club« izgalmas, forró le-
vegőjű kalandortörténet, amelynek fősze-
repét Buffalo játssza. Fordulatos, érdekes 
cs újszerű, trükkökben gazdag ez a film. 
A filmtechnika minden nagyszerű lehető-
ségét kiaknázták, hogy teljesen érvénye-
süljön az érdekes és szövevényes mese. 

A ket nagyszabású filmet az Omnia 
játssza február 4-töl 10-ig. 

PIERRE BENOIT 
A T I " A K ] T I C fantasztikusan 

i l 1 L t » I l i i O szép regénye 

ARA 88 KOR. 
Kapható: a „SZÍNHÁZI ÉLET" boltjában 
Budapest, VII. ker., Erzsébet-körut 29. sz. 
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A magyar 
moziközön-
• ség ked-

vence, Lót h 
lia, kinek 

neve már 
a külföldön 
is közismert, 
a nyáron 
Münchenben, 

egy ottani előkelő filmgyárnál vendégsze-
repelt s ennek a szereplésének gyümölcse 
a Kamara szombati bemutatóján rffiisorra 
kerülő Sátán zsebkendője cimii hatfelvonásos 
dráma, melynek főszerepét kreálja. Lóth IIa 
e darabban egyéni bája és sokoldalú mű-
vészete egész skáláját ragyogtatja s az 
ő játékához méltón társul az izgalmas 
sujet, a gyönyörű pleinaire * felvételek, 
melyek a német Svájcban és. az olasz 
tengerparton készültek. 

Rz »Alexandra« nagy óceánjáró gőzösön 
utazik többek között Violetta Birkamp, e jy 
szórakozni, feledni vágyó, dúsgazdag el-
vált asszony, akinek hárman is teszik a 
szépet — sikertelenül. Később ugylátszik, 
hogy a szép asszony dr. Werner Hansent, 
a fiatal vivőri tünteti ki kegyeivel, a 
másik két udvarló, Beller és Weiler pro-
fesszorok vad féltékenységgel nézik a ke-
gyeltet és egymás iránt is megkezdődik 
közöttük az ellenségeskedés. Közben a hajó 
a kis elhagyatott Sermione-szigethez ér-
kezik, ahol kiköt s az óceánjáró utasai 
a szerencsés megérkezés örömére, nagy ál-
arcosbált rendeznek a parton. A szigeten 
tanyázik Silvio, a hírhedi bandita, aki' 
legutóbb a National Bank páncéltermébe 
töri be és elrabolta onnan a kincseket 
érö letéteket. R rendőrség hasztalan keresi-
kutatja a gonosztevőt, nem tud reá akadni. 
Silvio cinkosa, Luigi, aki titkon jegyben 
jár Dora Fiamettával, egy viruló szép, 
fiatal leánnyal, megunva a bűnös életet, 
amelyre Silvio kényszeritette őt, arra ha-
tározza el magát, hogy megszökik a 
leánnyal. Az a tervük, hogy elrabolják 
a bandita elrejteti kincseit s azután uj, 

boldog, becsületes életei kezdenek. Silvio 
a kincsek rejtekhelyét zsebkendőjére raj-
zolta le, amelyet állandóan magánál tart 
és ugy vigyáz reá, mint a szemefényére. 
Luiginak és a leánynak mindazonáltal si-
kerül megszereznie a zsebkendőt Silviotól 
s a kincseket érő tervrajzzal azonnal meg-
szöknek. Silvio azonban észreveszi a szö-
kést, azonnal üldözőbe veszi Luigit és Dora 
Fiamettát, akibe ő is szerelmes. R jegye-
sek az álarcosbálban rejtőznek el s a 
hajó kapitánya szívesen vállalkozik reá, 
hogy védelmébe veszi őket. így kerülnek 
Luigi és menyasszonya az *fllexandrá«-ra, 
amely rögtön útnak indul. De Silvio résen 
van és követi a szökevényekei a hajóra 
s amikor szemtől-szembe kerül Dora Fiamet-
tával, arra kényszeríti őt, hogy térjen vissza 
vele a szigetre, különben nem áll jót 
Luigi életéért. R leány kénytelen-kelletlen 
enged a felszólitásnak, amelynek feltéte-
leihez még az is hozzátartozik, hogy el 
kell lopnia a zsebkendőt Luigitöl. Dora 
Fiametta vállalkozik erre, terve azonban 
kudarcot szenved : vőlegénye észreveszi szán-
dékát és azt hiszi, hogy a leány Silviohoz 
pártolt és most el akarja őt árulni. Luigi 
dühében Silviora ront, de a leány közbe-
veti magái, mire a fiatalember, hogy meg-
meneküljön jegyesével a vad elszánt ban-
ditától, a tengerbe veti magát Dora Fiamet-
tával... A habok elnyelik a szerelmese-
ket, mire Silvio megbánva bűnét, meg-
adja magát, hogy a törvény ítélkezzék 
biine íölöti... 

A másik attrakció, Dimty, a rikkancsok 
királya, egy páratlan nagyszerű amerikai 
film, melynek főszerepét Wesley Barry, 
a közismert amerikai gyermekszinész kreál-
ja, kinek bámulatos ügyességét és kedves 
játékmodorát a Rosszcsont kisasszonyban 
volt már alkalmunk megcsodálni. E 13 
éves gyermelkszinész Mary Pickford és 
Charlie Chaplin állandó partnere s va-
lahányszor Amerikában egy filmje bemu-
tatásra kerül, a mozgószinházak valósá-
gos ostromnak vannak kitéve. 
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A legszebb filmek: 
vasárnapja 

Rz 0A1ME, az Országos /Magyar Mozgó-
képi pari egyesület, mely a magyar film-

rak és filmkölcsönzők egyesülete, xA 
legszebb filmek vasárnapja« elnevezéssel va-
sárnap délelőttönként, saját segélyalapja 
javára, filmmatinékat fog rendezni, A mati-
nék keretében be fogják mutatni a buda-
pesti tiz premier mozgószinház következő 
heti műsorából kiválasztott két legértéke-
sebb filmattrakciót. Ismert filmszinésznők és 
filmszínészek fognak szavalni, énekelni és 
jeleneteket előadni. Filmírók fogják az elő-
adásokat bevezetni és konferálni, flz első 
matinén, mely február 5-én d. e. 10 órakor 
lesz a Kamara Szin/iáz-ban, Hotlay Ca-
milla és Dán Norbert lépnek fel és v>Me-
rista«. és a »Csodaforrás« ciinü filmeket 
mutatják be. Az előbbinek Beregi Oszkár, 
'az utóbbinak Chaplin a főszereplője. A 
második matiné február 12-én lesz a Re-
naissance Színházban, hol a »Sapphó«-1 
fogja megismerni a matiné közönsége Pola 
Negri-\e 1 a főszerepben. »A legszebb fil-
mek vasárnapját«, melyet Guttmann Manó, 
az OMME agilis alelnöke készít elő, még 
az: teszi érdekessé, hogy a közönség maga 
fogja eldönteni szavazás utján, hogy a ma-
tiné cikluson melyik filmé legyen a pálma. 
»A legszebb filmed vasárnapjának« jegyeit 
mindig az illető filmszínház pénztára |és 
a »Színházi Elet« boltja (Erzsébet-körut 
29.) árusítják elővételben. 

T I V O L I 
V I . , N A G Y M E Z Ő - U T C A 8 . 

Február 6-tól két sláger 
A BÁLVÁNY RABSZOLGA JA 
Indusdráma 5 felvonásban. 
BORZALMAK ÉJSZAKÁJA 
Cowboy dráma 5 felvonásban. 
'Főszereplő : William S. Hart. 

MüRedvelök 
R MAGYAR TURISTA EGYESÜLET 

szentendrei osztálya február 11-én az ot-
tani. moziban az »Iglói diákokat« hozza 
színre. A darabot ifj. Dezsöjy Ferenc ren-
dezi. 

A KERESZTÉNYSZOCIALISTA VAS-
ÉS FÉMMUNKASOK »Nemzeti Önképző 
Köre« január 29-én a Kamara Zeneterem 
összes helyiségeiben fényesen siketült tánc-
estélyt rendezett. Az estélyt megelőző mű-
sort dr. Zibolen Endre beszéde vezette 
be. Szabó Oszkár, Bedekovits Olga, Prág-
tier József, Mezey István, Horváth Irénke, 
Hambach Károly, Bock István, Szántó Ti-
bor, Tárnay Lajos, Weiss Róbert, László 
Irénke, Bedekovits Etuska, Katona Ibiké 
tűnték ki az ezt követő két egyfelvonásos-
foan. A rendezésért Ankner Bélát, Pancsik 
Istváíft és Bock Istvánt illeti dicséret. 

MATINÉ A ROKKANTAKÉRT. Vasár-
nap délelőtt az Omnia mozgó színpadán 
igen értékes matinét rendeztek a nyomdai 
munkások a rokkantak javára. A matinén 
nagy sikerük volt Ferenczy Károlynak, Gá-
bor Ernőnek, Vitéz Miklós írónak, Leh-
ner Rózsinak és a Guttenberg Társaság 
miikedvelő gárdájának, Tanay Ilusnak, Var-
gának, Jónáknak, fnauschck Mancikának, 
Tanay Gyulának, Sugár Arankának, Sáray 
Lajosnak, Haraszti Esztinek és Bözsikének, 
Doroknuk és különösen Péchynek. A ma-
tinét Koltty Károly rendezte ügyesen. 

: FŰ VÂRÖS í NÄGYMQZGÛ : 
• R&kóozl-nt 70. 
« • 
^ Február 6-tól két sláger " 

L BORZALMAK ÉJSZAKÁJA \ 
e Cowboy dráma 5 felvonásban. * 
• Főszereplő : William S. Hart. 
> AZ ÚTSZÉLI FARKASOK 

Cowboy dráma 6 felvonásban. 
• • 

ODEON VII., Rottenbiller-utca 37 
« PROJECTOGRAPH MOZIJA 

Febr. 2—4. Sándor Mátyás (I I . r-
és Fatty, mint komyhafdnök 

5-én Kelet gyöngye 
6 — 8 - i g A HARAMIÁK HATALMÁ-

BAN és A TÉVEDÉS, 

CARMEN MOZGÓ I I L . imím-». 
Január 2—5 Szürkeruhás leány 

Főszereplő Hollay Kamilla 

és Gyerünk nyaralni 
bohózat 2 felvonásban 

Január 6—8 Cayesni fegyenc 
dráma 

és a Feleségem barátnője 
vígjáték 
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Ä »RENAISSANCE KÖR« irodalmi és 
művészeti társaság február 15-ikén tar t ja 
hangversennyel egybekötött zártkörű bál-
ját az ügyvédi kamara helyiségeiben. Ez 
est védnökei : Báró madarasi Beck Gyula, 
fceiatini Braun Rudolf, Csányi Károly, He-
gedűs Gyula, Heltai Jenő, Hubay Jenő, 
Lyka Károly, báró Láng1 Mihály, dr. Mo-
reili József, Rákosi Jenő, gróf Somsith 
Tihamér. Jegyek meghivó felmutatása mel-
lett a Konzert-nél, Irányi-utca 21., 'kap-
hatók. 

NEMESNÉ OPPLER ELZA okleveles 
énektanárnő, énektanítást vállal. Vilmos esá-
szár-ut 16. Telefon: 159—91. 

A ..Konzert" közleményei: 
Február H. Müvészest. Kallós Erzsi, Pósz 

Béla, Förstner Magda, K. Hamvay Anna, 
E. László György és Erdős Péter közre-
működésével. 

Február 4. Sebestyén Károly előadása 
»Bergson és az intuiciós elmélet« címen. 

Február 9. Főldessyné Hermann Lulu 
zongoraestélye. 

Február 9. Kétorgonds hangverseny. Sze-
keres Ferenc, Áhoni Lajos, Pressburger 
Lily és Ascher Oszkár közremüködéésvel. 

Jegyek a »Konzert« jegyirodájában (Váci-
utca 10.), Bárdnál (Kossuth Lajos-utca ) 
lés a »Színházi ÉIet«-nél (Erzsébet-körut 
29.) kaphatók. 

Fodor hangverseny-
iroda rendezései: 

Február 14. Kiurina Berta, a wieni 
Staatsoper. kiváló művésznőjének egyetlen 

* dalestje a Zeneakadémiában. 
Február 14. Ellen Tels, a [kiváló-moszkvai 

táncegyüttes egyetlen táncestélye a Viga-
dóban. 

Február 17. Dr. Orováné Bodó Klári 
' dalestje. 

Február 18. Helge Lindberg negyedik 
dalestje. 

Február 21. Kőszegi vonósnégyes negye-
dik kamarazeneestje Braun Paula zongora-
művésznő közreműködésével. 

Február 25. Nagy Géza zongoraestje. 
Március 8. Eisenberger Severin világ-

hírű lengyel zongoraművész egyetlen zon-
goraestje. 

Fodor hangversenyiroda Váci-utca 1 
(Könyvkereskedés. ) Telefon 88—61. 

ERÉNYINÉ ROSSI ROSINA, ba-
logi Baloghy Károly né és Sándor Bözísi 
aki s^pkvaíi tásu, tehetséges művésznő, 
február ötödikén este hat órakor a Viga-
dóban együttes hangversenyt tartanák. A 
műsor főbb számai: a »Norma«, »Varázs-
fuvola«, »Don Juan«, »Sevillai borbély« 
és Ádám: Változatok, Velencei Kar-
neval fuvolakísérettel és műdalok. Jegyek 
elővételben és a Vigadó esti pénztáránál 
vájthatók. 

^ A »KARNEVAL« TARSASAG az elmúlt 
-vasárnapon szépen sikerült estélyi rende-
zett. A szereplők közül főleg Hacker Imre, 
Wilcsek Ady, Einhorn Manci, Gyémánt 
István, Deutsch Richárd, Weisz Sárika és 
Frisch Ida kaptak sok tapsot. 

L'OREAL RAPID, OREAL HENNÉ a 
legjobb haj- és szakállfestő, folyékony és 
poralakban, mindenféle szivaralakban, ere-
deti párisi csomagolásban kapható K'irner 
M. Miklós »Nemzeti Opera Drogériájában«, 
Andrdssy-ut 15. (Telefon 161—97.) A Ikü-
itönböző drogéria-cikkek óriási és kifogás-
talan raktárában. 

Ki iszik itt a jövő héten ? 
Akik kitalálják, azok között egy üveg »Dit-Gott" 

likőrt sorsolunk ki. A múlt heti nyerő : 
Szebinkó Teréz, Szöllő u. 63, 
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Paroláztak és a diák lement a hegyi 
ösvényen, vígan és fütyörészve ment le, 
mintha valami nagy öröm érte volna. Mikor 
a fürdő határába ért, találkozott a két 
csendőrrel, akik a vidékbeli falvakat járták. 

— Talált valamit a nagyságos ur? — 
kérdezte az egyik kakastollas, aki maga 
is gyöngijöző homlokkal kereste négy nap 
óta a művésznő nyomait. 

— Találtam ám, még pedig egy gyö-

,Ta lán kötélhágcsón boccí j tk zott le 2 bástyáról" 
Gáspár rajza 

nyörü cikláment, amivel holnap egy für-
dóbeli kisasszonykának fogok kedveskedni. 
•Két ritka éjjeli pillangót is találtam, ami 
bele van tűzve a kalapom bélésébe. 

Ä riporter tovább ment és meg sem 
lállt a turistaházig, ahol jókedvű ferbli-
társaságot talált. Maga is beült a par-
tiéba, s mire hajnalodott, minden pénzt 
'elnyert, ami az éjszaka az ásztalon forgott... 

IX. 
— Daduska, meglásd, hogy megha-

lok unalmamban, — mondta Sárika, mi-
ikor gz ötödik éjjel is hiába várta a1 szmo-
kingos rablólovagot. 

— Meséljek neked a vaskezü Tamás 
urfiról, aki hétszáz évvel ezelőtt pusz-
tult el a kutyafejű pogányok közt? 

— Ne a vaskezü Tamás urfiról mesélj, 
hanem a gazdádról, akit affektáló pesti 
segédszinésznők fognak elpusztítani! Min-
dent monflj el róla, amit kisgyerek kora 
óta tudsz, hiszen te voltál daduska, aki 
az első cipőcskéjét a lábára húztad... 

Äz öregasszony; lekuporodott és bele-
fogott a mesébe és a művésznő szeme 
mindig kisebbé és kisebbé lett, mint a 
mécses lángja, melyből az olaj kifogyott. 
És ekkor a matróna ölbe fogta, mint a 
kisbabát és meg sem állt vele az ágyas-
házig, melynek függönyeit tipegve lehúzta 
körülötte. Äz óra, melynek kongás a a sír-
boltban nyugvó Gálszécsyeket álomba rin-
gatta valaha, távolról, tompa csengéssel, 
tizenkettőt ütött... 

— Egy reggel holtan találsz az ágyam-
ban, ha ez tovább is igy tart! — fakadt ki 
a művésznő a hatodik éjszakán, mikor 
megint csak a töpörödött öregasszony jött 
be udvarlására. 

— Mi az, amid hiányzik, szivecském, 
miért nem mondod meg? Äkarod, hogy 
a ráncosképü orgonista muzsikáljon ne-
ked, aki ötven év óta a kottái és a ka-
nári madarai közt él? Äkarod, hogy a 
csatlósok a fáklyatáncot eljárják? Hoz!-
zam ide a régi imádságos könyvet, aki-
nek lapjait Änna grófnő az esküvője előtt 
forgatta? 

— Semmitsem akarok, téged sem akar-
lak, azt szeretném a legjobban, ha én 
már magam is ott pihennék af>kápolna 
kövei alatt. Hagyj magamra, mert nem 
akarok eleven embert látni! Egyik reggel 
fehér hajjal és ráncos képpel fogok fel-
ébredni és én is ugy tipegek, mint te, 
tnikor reggelenként az ezüsttálcát be-
hozod... 

Ä hetedik éjszakán a daduska nem ta-
lálta Sárikát. Üres volt a kis nappali 
érintetlen az ágy, — az öregasszony ré-
mülten vetett keresztet magára: a madárka 
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— nem volt kétség benne — megszökött a 
(kalitkából. Talán kötélhágcsőn bocsátko-
zott le a bástyáról, talán rejteti alagúton 
menekült: akárhogy volt, ő Istennek ajánl-
hatja lelkét, a vár ura halálok halálával 
végezteti ki, ha a fészket üresen találja. 
Sóhajtozva nézett ba a fegyverterembe, ahol 
egy topázzöld lámpa égett: és a homályi-
ban ott látta a leányt, amint fejét az'egyik 
testetlen páncélvitéz vállára hajtotta. 

— Oh, rozmaringocskám, mit csinálsz 
itt egyedül? — kérdezte boldog meĝ -
könnyebbüléssel és némi aggodalommal is, 
hogy a szép gyermek talán a könnyeit 
ontja. 

De Sárika most felemelte a fejét: nem 
sirt, sőt az arca gőgös volt, mint egy 
királynőé. 

— Szerelmet vallottam a nemes lo-
vagnak! — mondta büszkén. — Ez becsü-
letes udvarló, aki nem lesz hűtlen hozzám 
egy tehetségtelen házmesterlány kedvéért. 

.Ökölnyi kamasz volt" 
Qáspár rajza 

Ugy-e vitéz lovag, te nem hagysz el szo-
morú magányossagomban, hogy a század 
legügyetlenebb színésznőjének udvarolj? 

Az öregasszony másnap este azon kapta 
a művésznőt, hogy a pincék felé vezető 
folyosón egy kuktafiuval beszélget. Ökölnyi 
kamasz volt, aki ijedten dugott zsebébe 
egy levélkét, mikor a daduska a folyosó 
kanyarulatánál felbukkant. 

Ä matróna nem vette tudomásul a tit-
kos tanácskozást, de Sárika szobájában ké-
sőbb megjelent egy jegenyefatermetü férfi, 
aki az álla alatt ősz szakállt viseilt is 
korára nézve nem igen látszott fiatalabb-
nak azoknál a vén sásoknál, akik valamikor 
Napoleon ellen vonultak a háborúba s 
most vagy a sírboltok mélyén porladtak, 
vagy gyermekmódra összezsugorodva mele-
gedtek egy-egy öreg falusi kúria kály-
hája mellett/ 

— Szép ifjasszony, — mondta a ke-
selyüorru vén ember s összeütötte a lá-
bát, mintha még mindig sarkantyút viselne. 
— Szép ifjasszony, az előbb elfogtunk 

egy levelet, mely a, külső világhoz volt 
intézve, flz állt benne, hogy hozzanak! 
csendőröket a Gálszécsy-várba s foglalják 
el a kasztellumot, melyet a török és a 
tatár sem tudott meghódítani, flz ostoba 
gyerkőcöt, aki a levél elvitelére vállal-
kozott, már megvesszőztette a porkoláb, — 
nem tanácsolom hál, húgom, hogy; mégi-
egyszer effélékkel megpróbálkozz. Innen 
csak a vár ura szabadithat meg, vagy 
a halál, amitől a jó isten megmentsen. 

— Kicsoda maga? — kérdezte Sárika, 
akiben most minden harcos kedve feltá-
madt. < 

— Bozókynak hivnak engem és hatvan 
esztendő óta vaggok a vár majordomusa. 
Semmisem történhetik itt, amiről én nem, 
tudok és az én szemem, szép ifjasszony, 
még a vaksötétben is lát! Ide csak a 
levegő jöhet be kívülről, de penki más, 
amig én a posztomat el nem hagyom. 

Ä művésznő hátat fordított az elbiza-
kodott vén embernek, aki egy darabig még 
hümmögött és krákogott, de aztán szó nél-
kül visszavonult. Sárika pedig dacos pil-
lantást vetett a völgyre, melynek bokrai 
belevesztek az éjszakába s ökölbe szorított 
kezecskéjével olyan mozdulatot tett, mintha 
be akarná verni az ólomkarikás ablakokat. 
De aztán vállat vont és érintetlenül küldte 
vissza az ételeket, melyekkel a daduska 
kedveskedett neki. 

Tiz óra volt és vissza akart vonulni 
égyacskájába — isten tudja, milyen 
makacs terveket forgatott fejecskéjében, •— 
mikor újra kopogtattak a nappaliszoba aj-
taján. 

Äz öregasszony volt, akinek szemében 
valami hamis mosolygás ragyogott. 

— Le akarsz feküdni, szlvecském? — 
kérdezte és gyöngéden megsimogatta a 
lány haját. — Ha nem vagy naguon ál-
mos, hát maradj még ébren egy órácskáig, 
mert valaki nagyon boldog volna, ha a 
látogatását elfogadnád... 

— Talán megint á~ vércseorru aggas-
tyán akar megleckéztetni? Mondd neki, 
hogy feküdjék a kriptába, mert rég ott 
van a helye és ne zavarja az élőket, 
akik félnek a fehérszakállas kísértetek-
től. 

Durcásan vissza akart vonulni, anélkül, 
hogy jó éjszakát mondott volna az öreg-
asszonynak, de a dadus átfogta a derekát 
és halkan súgta a fülébe: 

— Valaki látni akar, virágom, valaki 
beszélni akar veled, valaki talán a szemét 
sem tudná lehunyni, ha nem látna reggel 
előtt... , (Folytatjuk) 

Hem Hangzatos reklám, ffiäSSffÄ 
S Ä Földes-féle Marglt-créme, 
Hargit-puder, Margit-szappan Ä ^ s 
Odit, szépit, fiatalít 1 Békebtll minőségben 

minden gyógyszertárban és drogériában kaphatok, 
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A g y á s z r u h á s l i ö l g y 
Kis komédia. - Irta : PAJZS ELEMÉR 

Játsszák az Andrássy-uti Színházban a következő szereposztásban : 
A férfi Matány Antal 
A gyászruhás hölgy . Marosi Adél 

Jól berendezett szoba. Szőnyegek, képek, 
bútorok. Két ajtó. A hátulsó falba vágott 
ajtóra szobatorna van fölszerelve. Mikor 
a függöny felmegy, a férfi, aki ingujji-
ban van, különböző gyakorlatokat végez 
a szobatornán. Groteszk, komikus látvány1. 
Kis idő múlva léptek nesze hangzik be 
a folyosóról, azután váratlan-erős kopog-
tatás, amely többször megismétlődik és 
egyre erélyesebb lesz, mert a tornászásba 
elmerült férfi nem reagál. Végre az ötö-
dik vagy hatodik kopogtatásra ijedten föl-

rezzen. ) 
A férji (miközben tovább gyakorlatozik): 

lessék!... Tessék, tessék! 
A gyászruhás hölgy (korosabb dáma; 

a kalapjáról hosszú gyászfátyol ereszkedik 
alá): Jóestét! 

A jérji (szünetet tart a tornászásban 
és meglepetten): Jóestét, asszonyom! 

A gyászruhás hölgy (egy kicsit meg-
hatottan): Bocsásson meg, kérem, ha za-
varom... 

A férfi (még mindig nem tért magá-
hoz a meglepetésből): Nem zavar... De-
hogy zavar! Éppen tornásztam egy kicsit. 
Ép testben ép lélek! (Egy pár komikus, 
gyakorlat, j Az orvosom rendelte... A szív-
bajom miatt. Nagyon jó dolog!... Nem a 
szivbaj, kérem, dehogy! Hanem ez ,a... 
ez a... (fl szobatornára mutat.) 

A gyászruhás hölgy (körülnéz a lakás-
ban): Milyen kedves lakása van... Igazán 
kedves... 

A férfi (lassan): Mit akarhat ez? 
A gyászruhás hölgy: Valóságos kis fé-

szek ! 
A férfi: Pardon; most veszem észre, 

hogy a toalettom... (Gyorsan magára kapja 
a kabátját .) Mivel lehetek szolgálatára? 

A gyászruhás hölgy (nem hallja meg 
a kérdést): Tudja-e, hogy ön nagyon csi-
nos ember! 

A férji (előbb megnyúlt arcot vág, azután 
fanyarul elmosolyodik): Igen k é r e m . . . 
Mondják... Már többen emiitették.,. 

A gyászruhás hölgy: Még most is csinos... 
Pedig idestova hat esztendő telt el azóta... 

A férji (bambán): Azóta?... Mióta?... 

Kérem, nagyságos asszonyom, talán lenne 
szives?... 

A gyászruhás hölgy: Nem találja külö-
nösnek, hogy meglátogattam? Én nem 
ismerem önt, ön nem ismer engem és ime, 
most mégis bekopogtattam az ajtaján... 

A férji (mosolyogva): Olyan erősen, 
hogy még most is remegek az ijedtségtől... 
Szívbajos ember vagyok, nagyságos asszo-
nyom; talán már volt szerencsém említeni... 

A gyászruhás hölgy: Bocsásson meg, ké-
Tem... A sok fájdalom, az utolsó napok 
nagy izgalmai... Ha meghallja, mi hozott 
önhöz, minden bizonnyal meg fog bocsá-
tani;.. 

A férfi (feszengve): Szabadna talán ér-
deklődnöm... 

A gyászruhás hölgy (ünnepélyesen): Na-
gyon komoly beszélgetést kell önnel foly-
tatnom, uram... 

A férji (gyáván): Parancsoljon velem! 
A gyászruhás hölgy: Nagyon komoly és 

fontos beszélgetést! 
A férfi: Foglaljon helyet, kérem! És... 

és talán lenne szives megmondani: tulaj-
donképen kihez van szerencsém? 

A gyászruhás hölgy (alighogy leült, me-
gint fölemelkedik a székről): Neim sejti, 
hogy ki vagyok?... Igazán nem? 

A férfi: Fogalmam sincs róla! 
A gyászruhás hölgy (bánatos ünnepé-

lyességgel): Anuja vagyok a nőnek, aki 
hat esztendő előtte szerette önt, aki hitvesi 

f i r e i t s c 
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kötelességét is megszegte ön miatt és akH 
vei oly sok kedves órát töltöttek el együtt. 
Anyja vagyok a kedvesének! 

A férfi (rendkívül kényelmetlenül): Én 
őszintén bevallom, nagyságos asszonyom, 
én meg vagyok lepve... Én Igazán nem is 
tudom, hogy... 

A gyászruhás hölgy: Most pedig, hogy 
a bemutatkozáson átestünk, egy szomorú 
hirt kell tudatnom önnel... 

A férfi (csodálkozva): Nem értem... 
A gyászruhás hölgy: Egy nagyon szomorú 

hírt... Legyen erős!... Azért készítem így 
elő, mert az előbb említette, hogy.,. 

A férfi (közbevág): A szívem... igen... 
a szivem... 

A gyászruhás hölgy: Leányom, az ön 
kedvese, néhány nap előtt.... (A szemeit 
törölgeti.) hosszú és kínos szenvedés után 
elszenderült... 

A férfi (tompán): Rettenetes! 
A gyászruhás hölgy: A karjaimban halt 

meg... Az1 ön nevével hülő ajkain... 
A férfi (felugrik a divánról és fá jdal -

masan): Szegény báránykám!... Meghalt... 
Az én egyetlen drágaságom... Ô, mily ré-
mítő!... ö , mily szörnyűséges csapás!... (Sir.) 

A gyászruhás hölgy (meghatottan): Hát 
nem fe l ed t e 'még el az 'én szegény kis-
lányomat? 

A férfi (szemeit törölgetve): Lehet őt 
elfelejteni?... 

A gyászruhás hölgy: Ha tudná, mily 
jól esnek a könnyei!... Biztos voltam benne, 
hogy az én drágám nem pazarolja méltat-
lanra a szerelmét... 

A férfi (zokog). 
A gyászruhás hölay: Vigasztalódjék, ké-

rem... Annyit szenvedett szegény, hogy szinte 
megváltás volt számára a halál... Vigasz-
talódjék... Hiszen én, az anyja, én is elvesz-
tettem őt... 

A férfi (felordít): De mi az ön fájdalma 
az enyémhez képest! 

A gyászruhás htölgy (könnyeit törölget-
ve): Hát ennyire szerette? 

A férfi (szomorúan bólongat). 
A gyászruhás hölgy : Hallgasson, ké-

rem... hallgasson, mert megszakad a szivem! 
A férfi (most már igazán szeretné tudni, 

I'd az a nő, akiről szó van; keserű és kellet-
len érzéssel járkál fel-álái a szotlában és 
magában ezt mormogja): Ki lehetett ez a 
férjesasszony?... Aszja Svanczova? Irina Ni-
kolajevna? Vera Michailovna Bereseva? 

A gyászruhás Irölgy: Vigasztalódjék... 
A férfi (leül és ide-oda csuszkái a di-

vdnon): Ez már nem is emberi, amit én 

érzek... Könnyítsen a fájdalmamon, asszo-
nyom. Meséljen valamit róla!... 

A gyászruhás hölgy: Mit meséljek?... 
Nem igen van mesélnivalóm... Én megértem 
őt is, önt is!... A férje közönséges, jelen-
téktelen ember volt, aki nem értette meg! 
öt... Az az élet, amit ő adhatott, nem 
elégíthetett ki olyan emelkedett, finom lel-
ket, mint amilyen szegény leányom volt.(.. 
Csupa unalom és közöny volt az életük, 
amikor megjelent ön; ön, aki szép ein-
her... 

A férfi (szerénykedve): Ó, kérem... 
A gyászruhás hölgy (zavarta'anul ): Szép, 

érdekes, szenvedélyes és f iatal! 
A férfi (odaugrik a szobatornához és 

gyakorlatozik). 
A gyászruhás hölgy: Csoda-e, ha a fér-

jétől elfordult és önt tüntette ki a bizal-
mával?... Szegény leányom!... Sose felej-
tette el a szaval at, amiket ön első Vallomá-
sakor használt... Eltette őket emlékbe, még 
a halála percében sem feledkezett meg 
róluk... Emlékszik-e még, hogy miket mon-
dott neki? 

A férji (buzgón): Hogyne, hogyne! H á t 
persze, hogy emlékszem! Egészen világosan 
emlékszem... (Gyorsan.) Egyébként ismé-
telje csak el, miket mondott a drága? 
Vájjon helyesen adta-e vissza a szavai-
mat? 

A gyászruhás hölgy: Este történt... Ön 
tudta, hogy a férje nincs otthon és be-
csengetett hozzá, ragyogón, mint egy fiatal 
isten, hóditó eleganciával (A férfi klhuzlza 
magát), ruganyos izmokkal, (A férfi a 
muszkliját mutogatja) és égő, lángoló sze-
mékkel! (A férfi a szemeit forgat ja . ) Látta 
a kisirt arcát, a reménytelen tekintetét, 
de hiába faggatta; a könnyei okát nem 
akarta elárulni... Erre ön szenvedélyes e.'ő-
vel átfogta a derekát, magához rántotta és 
belelihegte a füléhe: 

A férji (félig felemelkedik a divánról): 
Nos, nos? Mit lihegtem bele a fülébe? 

A gyászruhás hölgy: Egyetlen boldog-
ságom! Téged itt nem értenék meg; sem-
mire se becsülik aranyos szívedet, kristály-
tiszta lelkedet... Oly elhagyatott vagy, mint 
egy korcsolyapálya nyáron. Csak egy ember 

Modellek, űalcsontnélkUH f l i j ä f c 

B kirakatlak olcsó eladása 

e n e d e k Frida KIróly-u. 93. 

P a r f u m e r i e Szende 
az előkelő vtlig bevásirlóhelpe. IV, Kecskeméti-utca 8 

L Á S Z L Ó i S F E K E T E 
NŐI ÊS FÉRFI BIVATKEIMÉK ÉS SELYMEK ÁRUHÁZA 
BUDAPEST, IV. KER.» KdRCINAHERCECi-UTCA 14-16. 
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van, aki a szived legtitkosabb dobbanását 
is megérti s aki tetötől-talpig a tiéd... 

A férfi (fölényesen nevet): Igen, igen... 
Régebben ezt a trükköt szoktam használni. 
De mostanában már nem élek vele... 

A gyászruhás hölgy: Tessék? 
A férfi (észbekap): Semmi, semmi... 
A gyászruhás hölgy: De hiszen mondott 

valamit f 
A férfi (csodálkozó arccal): Én? 
A gyászruhás hölgy: Maga, maga... 
A férfi: Csak annyit mondtam, hogy: 

igení pont ezeket a szavakat intéztem hozzá. 
Nagyságos asszonyomnak kitűnő memóriája 
van ! 

A gyászruhás hölgy: Azután átölelte.. 
A férfi (fölényesen ) : Az valószínű ! 
A gyászruhás hölgy: A szájára hajolt és 

hosszan, vadul megcsókolta. 
A férfi (mosolyogva): Mindig igy szok-

tam... 
A gyászruhás hölgy: Mondott valamit? 
A férfi: Csak köhögtem. 
A gyászruhás hölgy: Szóval minden egye-

zik, ugy-e? 
A férfi: Mint egy bankmérleg! (Még 

most se tudja, kiről van szó.) Hát még 
mit mesélt?... Minden érdekel, ami vele 
kapcsolatban.. A legjelentéktelenebb apró-
ság is! 

A gyászruhás hölgy: Néhány nappal az 
első csók után kisétáltak a városi parkba. 
»Ugorjon fel hozzám egy pillanatra! Csak 
amig egy csésze teát megiszik« — könyör-
gött ön' a leányomhoz. Ö húzódozott és 
azt mondta, hogy nem illik! Férjesasszony 
létére nem járhat egy legényember laká-
sára teázni. Ön megsértődött és egészen 
a fasor végéig némán |és szomorúan bak-' 
tátott mellette. »Haragszik?« kérdezte a 
leányom. »Hogy a fenébe ne haragudnék!« 
1— mondta ön. »Hát jó!« — mondta a 
leányom, aki megsajnálta önt, »felmegyek 
magához, de csak ugy, ha megesküszik, 
hogy tisztességesen fog viselkedni!« 

A férfi (elfojtott vihogás). 
A gyászruhás hölgy: »Ne sértegessen!« 

—- szólt ön felháborodott hangon. Félóra 
múlva- a lakásán volt a leányom és egy 
ujabb félóra múlva... 

A férfi: Nos? Nos? 
A gyászruhás hölgy (szemérmesen ) : Nem 

volt rajta bluz... 
A férfi (gőgösen): Mein System! 

A gyászruhás hölgy: Azt hittem, mondott 
valamit. 

A férfi: Nem... Nem! Dehogy! 
A gyászruhás hölgy: Ö késő estélig ott 

maradt önnél és az urának azt mondta, 
hogy. a májbeteg nénikéjénél 'volt látoga-
tóban. Emlékszik? 

A férji (ö&szeráncolja a homlokát, mint 
aki gondolkodik, azután hirtelen felkiált): 
Mintha ma történt volna! A májbeteg néni-
kéjénélí A májbe... hehehe... Nagyon |jó.,. 

A gyászruhás hölgy: A bucsuzkodásnál 
azután ezt kérdezte a leányom: »Maga most 
nem becsül engem; maga1 most megMet, 
ugy-e?« Mire ön...' 

A férfi (közbevág): Forrón magamhoz 
szoritottam... 

A gyászruhás hölgy: ...Megveregette az 
arcát és ezt mondta: »Ostoba beszéd! Még 
soha senkit nem szerettem ugy, mint téged!« 
Emlékszik? 

A férfi (szórakozottan): Hogyne! Az 
egész limonádé a kisujjamban van! 

A gyászruhás hölgy: Mit mond? 

BABICZ 
és BUKA 

hölgy fodrászok 

HENNÉ hajfestés 
minden színben 

Budapest, Király-utca 73. 

Legújabb kották 
dalok 
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Búcsúzni jöttem 50 
Ez a legutolsó szerenád 50. 
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MÜLLER JENŐ : Csengő arany 50. 
Virághervadáskor 50. 

SZIRMAI KAROLY : Volga, Volga 40, 
Szellők szárnyán . . . 50. 

Kapható a „SZÍNHÁZI ELET" boll jában 
VII., Erzsébet-körut 29. 

Dr. PROPPER ÖDÖN orvosi kozmetikai intézete 
Quarz fény I Vír - Rákóczi-ut 14. Tel. J. 129-85 | 0\0niió« 
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A férji (észbekap): flzt mondtam, hogy 
emlékszem! Hogyne emlékeznék!... Hiszen 
a szivem minden dobbanása az övé volt! 

A gyászruhás hölgy (őszintén): Micsoda 
derék ember!... Máris ugy megszerettem, 
Imintha a saját fiam lenne... 

A férfi (meghatottan): Nagyságos asz-
szonyom... 

A gyászruhás hölgy: Hogyan, köszönjem 
<mag a jóségát? R boldog perceket, ami-
ket a leányomnak szerzett?.. Engedje meg, 
hogy megöleljem! 

A férfi (kétségbesett mozdulattal áten-
gedi magát). 

A gyászruhás hölgy: És most halott az én 
szegény kis galambom.. Ott feksziik a hideg, 
nyirkos földben... (Sir.) 

A férji: Csak visszaadhatnám önnek!... 
Hz életemet adnám oda érte ! 

A gyászruhás hölgy: Minden hiába.. 
Onnan nincsen visszatérés.. 

A férfi (ügyetlenül): Bizzunk a feltáma-
dásban, asszonyom... 

(Szünet.) 
A férfi: Hát még mit mesélt? 
A gyászruhás hölgy: Elmondta, hogy a... 

tim.. a viszonyuk kezdetén csaknem naponta 
találkoztak; később egyre ritkábban... Egy 
idő múlva önnek rendkívül fontos és ége-
tően sürgős dolga akadt, amely annyira 
igénybevette, hogy ezután csak hetenként 
egyszer találkozhattak... 

A férfi (lehajtott fejjel): így volt... 
A gyászruhás hölgy: Egyszer azután a 

leányom nem a megbeszélt időben csen-
getett be a lakására és egy idegen hölgyet 
talált önnél... Nem volt rajta bluzi... 

A férji (kényelmetlenül feszeng és köhé-
csel zavarában). 

A gyászruhás nplgy: Emlékszik? 
A férfi (megszégyenülten): Mit tagad-

jam, asszonyom?.. Emlékszem... 
A gyászruhás hölgy: Szegény leánypm 

keserves sírásra fakadt, mire ön megsimo-
gatta a haját és vigasztalni próbálta, »fl 
szívnek nem lehet parancsolni!« — mondta. 
És azt indítványozta, maradjanak ezután 
is jóbarátok. Hia a szerelem ímeg is 
szűnt... 

A férfi (hitetlenül): Ezt indítványoztam 
volna?... Nem ismerek magamra! 

A gyászruhás hölgy (bizonykodva): Pe-
dig így volt! Ö maga mondta!... De hát 
ilyenek a férfiak! Nekik csak pillanatnyi' 
kielégülés a szerelem. Utána elmennek a 
kávéházba dominózni!... De hagyjuk ezt!... 
A fájdalomnak azért az őszinte kitöréséért, 
amelyet az Imént mutatott, önnek sok min-

FÜZŐKÉSZITÓNOK 
kellékeiket legolcsóbban 'és legjobb kivitelben 

BAKSAY és BIRÓ cégnél 
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GORODINSZKY SZASA: Nocturno . . . . 5 0 . -
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dent meg tudok bocsátani... Tulajdonképen 
azért jöttem, mert meg akarom mondani, 
hogy szegény leányom az utolsó perceiben 
sem feledkezett meg önről!... 

A férfi (megindultan): Micsoda sziv!... 
Micsoda lélek!... 

A gyászruhás hölgy: Végső agóniájá-
ban is az ön nevét mormolta!... Äz ö sze-
relme igazán sirig tartó szerelem volt... 
M|ôg a végrendeletében sem feledkezett meg 
önről... 

A férfi: Hogy-hogy? Csak nem hagyott 
valamit rám? 

A gyászruhás hölgy: De igen... 
A férfi (megindultan) Micsoda sziv!... 

Micsoda lélek!... Soha az életben nem sze-
dettem ugy senkit, mint őt!... (Más hangon.) 
Mit hagyott rám? 

A gyászruhás hölgy (felugrik a szék-
ről): Égy olyan drágakövet hagyott önre, 
amelynek értékét piénzzel szinte fel se 
lehet becsülni ! 

A férfi (boldogan és türelmetlenül fe-
szeng a divánon): Nos? Nos? 

A gyászruhás hölgy (fölkel a székről és 
és kimért ünnepélyességgel): önre hagyta 
a kisleányát! 

A férfi (Jesujtva): Mi?... Mit mond? 
A gyászruhás hölgy (elismétli): Ä kis-

leányát!... 
A férfi (a fejéhez kap, azután a szoba-

toinához ugrik és kétségbeesetten hadoná-
szik vele). 

A gyászruhás hölgy: Talán nem öriil? 
A férji (dühöSen): Én nem örülök? Ki 

mondja? 
A gyászruhás hölgy: Olyan furcsán vi-

selkedik... 
A férfi (tompa kétségbeeséssel): Ä kis-

leányát?... Rám?... De miért?... 
A gyászruhás hölgy: Kire hagyhatta vojna 

másra?... Nagyon jól tudta, hogy jobb ke-
izekben, mint önnél, seholsem lehet. Mint 
tudja, a férje már három éve meghalt 
cukorbajban... Én öreg vagyok, gyakran 
betegeskedem... 

A férfi (lesújtva mormogja maga elé): 
Reám hagyta a kis leányát... (Kitör.) De 
miért éppen énreám? 

A gyászruhás hölgy (mélabúsan): Azon-
nal hallani fog egy titkot, amelyet senkt 
sem ismer, amelyet a megboldogult szentül 
megőrzött, a szivébe zárt. Csak a Halála 

n i i z 
• ^ m é r t é k - r i o í 
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órájában közölte velem. Ä gyermek tény-
leges apja nem a férj, hanem ön! 

A férji (rémülten): Hatalmas Isten! Mi-
ket beszél?... Ez lehetetlen, kérem! ahogy 
én magamat ismerem... Nagyságos asszo-
nyom ön tréfál!.. Ugy-e, tréfál? 

A gyászruhás, hölgy (méltósággal): Csak 
nem képzeli, hogy ilyen komoly pillana-
tokban:.. 

A férji: És ön... ön-meg van róla gyö-i 
ződve, hogy igazán én... 

A gyászruhás ftölgy: Halála órájában nem 
hazudik az ember! 
I A férfi (reménykedve): Talán tévedett 
kedves leánya, őnagysága?.. Äz is lehet, 
hogy tévedett, nem? Talán mégis a férj|éi 
a gyermek, a boldogult férjé és nem az! 
enyém? 

A gyászruhás hölgy (fenségesen): Urarn! 
Jegyezze meg magának: ilyen esetekben 
az asszonyok sohasem tévednek... Ez ösztön 
dolga, uram, érti? ösztön dolga... 
• A férji (hosszú lelki tusa után): Äpa 
vagyok!... Leányom van!... 

A gyászruhás hölgy (sugárzó arccal): 
És micsoda leánya !... Gratulálok önnek i Szív-
ből gratulálok!... Pompás egy gyerek! 

A férfi (ujabb tusa után): Én nagyon 
meg vagyok hatva, nagyságos asszonyom, 
de ez sok, ez igazán sok... Én ezt nem 
fogadhatom el... 

A gyászruhás hölgy (nagyon szigorúan): 
On az apa és kötelessége gondoskodni a Ifeá-; 
nyáról !... 
(Hosszú szünet, amely, alatt a férfi a legke-

serűbb grimászokat vágja. ) 
A férfi (megadással): Hogy hivják a 

kicsit? 
A gyászruhás Hölgy: Verának. Mint az 

anyját... 
A férfi (kétségbeesetten): És... és szép 

a gyerek? 
A gyászruhás hölgy: Gyönyörű!... Mintha 

egy kicsit hasonlítana önre... 
A férfi (büszkén): Hasonlít rám? 
A gyászruhás hölgy: Äz orra egészen 

az öné! 
A férji (megtapogatja az orrát). 
A gyászruhás hölgy: Boldog lesz, uram, 

meglátja!... ön nem is hiszi, milyen bol-
dogság a gyerek!... Maholnap iskolába fog 
járni! 

A férji (aki gondolataiba volt elmé-
lyedve): Ä szája nem hasonlit az enyémre? 
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A gyászruhás Hölgy: Nem... Azt hiszem, 
nem... 

A férji (nagyon őszintén): Kár... Ez az 
egy1 valami van, ami szép rajtam... Amire 
büszke vagyok... 

A gyászruhás ífölgy: De nem lehetetlen, 
hogy ikésőbb a szája is hasonlítani fog! 

A férfi (lázasan szaladgál fel-alá, majd 
hirtelen megáll): Rendben van!... Mindenbe 
beleegyezek!... Elfogadom, elválfalom, adop-
tálni fogom! Kapja meg a Dvoeutrobnikov 
nevet ! 

A gyászruhás hölgy (bambán): Miért 
Dvoeutrobnikov? 

A férfi: Hogy-hogy miért? 
A gyászruhás hölgy : Azt kérdeztem, hogy 

miért éppen Dvoeutrobnikov? 
A férfi (természetesen): Miért? Mert 

igy hivnak ! 
A gyászruhás hölgy (meglepetten): önt 

Dvoeutrobnikovnak hívják? 
A férfi: Hát mit gondolt? 
A gyászruhás hölgy (rémülten): Szent 

atyám! Micsoda história!... Hát nem ön 
az? 

A férfi: Kicsoda? 
A gyászruhás hölgy: Nem ön a Klassze-

vics?... Leányom a Klasszevics nevet em-
lítette és ezt a cimet adta meg! 

A férfi (odaugrik a szobatornához lés 
hallatlan megkönnyebbüléssel): Kíasszevics, 
mondja, ön? Klasszevics?... Drága jó asz-
szonyom, ön eltévesztette az aj tót! Klassze-
vics a szomszéd tizenegyes számú lakás-
ban lakik, az én lakásom száma pedig tiz! 

A gyászruhás hölgy (restelkedve): Bo-
csásson meg, kérem... 

A férfi (ragyogó arccal): A legnagyobb 
örömmel, asszonyom! A legnagyobb öröm-
mel! Klasszevics... No, persze... Ő, má<r 
régen itt lakik a szomszédomban. Nagyon 
szimpatikus ember. Azonnal meg fog 5s-
merkedni vele... 

A gyászruhás hölgy (még mindig tnen-
tegetődzik): Ez igazán nagyon kellemet-
len... Nem is hiszi, mennyire restellem a 
dolgot. 

A férfi: ó , kérem... Egy kis tévedlés; 
szóra sem érdemes! (Kivezeti a folyosóra,.) 
Tessék! Klasszevics itt lakik!... Hé, Klassze-
vics!.. Klasszevics!... Itthon van? Egy hölgy 
óhajt magával beszélni! Fontos ügyben!... 
Tessék besétálni, nagyságos asszonyom... 
Nagyon fog örülni... Éizonyúra nagyon fog 
örülni !... 

(Függöny. ) 

M E O C R K l I l f K 

t ( r C k l ) / l ë « I L F . < . E / / Ê I < t i M E k £S-A'-
stvjiré H£VYBI : r t c t i k é m ao 

f ^ y c ' m UT 6 » . TEtEFM- i 
JÓZSEF 1 0 2 , - f c I . 

T ei_epoN. 
J Ó Z S E F i V h - 5 f c 

úr vjr c i P4DK iHiECíCEft)-
t n i l f f i »V t i i ^ E K 

Sráfné bakfis- és gyermek-
r u h á k és k a l a p o k 

készUinek nagyon Jutányosán 
!V., PÁRISI-UTCA 1. 1. EM. 2 . 

O d a mgHÏÊR 
. . J a z z - B a n d a tánclemezelet 
xenni, ahová mindenki iregy 

W A G N E R 
hangszcráruházába < ( j Kéljen 
Budapest, Józset-kBrut 1 3 lemezmüsort 

aör és 3-ulongarnWurák lapos és redőnyös Íróasztalok, 
kárpitozol áruk, totellek, székek, hálószobák gyári áron 
â # a a # \ 4 J I f C M Ä VIII.. Szentkirályi-utca 1 
H K V n I B N V Rákóczl-ut sarok 

1ÉVAY-U. 18. K I S K O M É D I A Tel. 14-22 I 
Ma R o t t és S t e i n h a r d telléptéve five o' c l o c k és 
Scßlebungen előadás. — Kezdete este l/«8 órakor. 

ü 
U L V á S P Á L , ffőurl c i p é s z 

belga k lr . hercegi száll ít« 
IV. , Kaplony-utca 3 . szám 

VI., Réval-u. I S 
Telefon 116—84 C a s i n o de P a r i s K e 3 d e t e 

fél 9 órakor 
Bel é s k ü l f ö l d i attrakcióit fellépte, legmodernebb mondain tdncok bemutatása 

SÉ£VEGVI£AG 
a legjobb szaklap, 

Veszünk, cseré ünk, eladunk min-
denféle bélyegeket Használt ma-

gyar béiyegeaet sürgősen keresek. 
Előflzeíési ára egy évre : 4P K Legmagasabb árakat fizetem. 

j á s z a i s a g s t 
IV. , Kossuth Lajos-utca 6 
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Szerkesztői üzenetek 
,B rovatban készséggel adunk felvilágosítási 
öt 8zinházi vonatkozású kérdésre. Kézira-
tokat, rajzokat nem adunk vissza és azok 

megőrzésére nem vállalkozunk•) 

M, Lívia. Pályázatunk már befejeződött és 
igy sajnálatunkra fényképét nem használhat-
juk. — H. H>rpád Az előbbi üzenet önnek 
is szól. — N. N., Pécs Kecskerim-pályáza-
tával elkésett, mert mér régen befejeztük. — 
F. J ó z 8 e f - Dombrád . Évközben nem vesz-
nek fel, csak szeptemberben. Nincs érettségi-
hez kötve. Férfiaknál 18 életév betöltése a 
őkellék és az evvel járó intelligencia. Termé-
szetesen nagyon tág fogalom, de érettségihez 
nincs kötve. — H. Öús.-ie. 1, VII., Damjanich-
utca 41. 2. Palace szálloda. 3. 1878. 4. 1880. 
5. Nem színésznő. — „Moliriáry főhadnagy ." 
1. Nem játszik, de Pesten van. 2. Dr. Halmos 
miniszteri titkár. 3. Csillag Teréz leánya. 4. 
Nem tudunk a szerződéséről. 5. Erre a kér-
désre kiadóhivatalunk levélben válaszol. — 
Sz. B. Ügyesen versel, de nem használhatjuk, 
mert költeményekkel túlontúl el vagyunk hal-
mozva. — Sz. Rózsa. Singer és Wolfner 
cégnél megadják a kért cimet. — Molière. 
1. Igaz. 2. 32 éves. 3. 30 éves. 4. Elváltakrde 
újra kibékültek. 5. 35 éves. — 8. József. 
Almásy Balogh Tihamér irta és nem Tót 
legény, hanem Tót leány a cime. Kiadóhiva-
talunk utján intézkedtünk, hogy kívánságát 
teljesítse. — Gy L Legalkalmasabb, ha Mar-
ton Sándor színházi ügynökségéhez (Bécsi-u. 
1.) fordul. — Három zsombolyai olvasó. 

1. Önök tévednek, aki azt a hirt terjesztette, 
bizonyára ellénsége a kérdezett művésznek. 
2. 31 éves. 3. Jelenleg Bécsben van. — „X. 
V." A kérdezett filmművész lakcímét megta-
lálhatja — Lajta Andor „1922" — a filmmű-
vészek évkönyvében. Kapható a „Színházi 
Élet" kiadóhivatalában (Erzsébet-körut 29.). — 
C8. M. Hogy irjuk meg a newyorki és csiká-
gói filmgyárak pontos cimét. Tudja ön, hogy 
mennyi filmgyár van csak Newyorkban ? Több 
ezer. Tessék egy amerikai filmművészeti év-
könyvből kiírni ezeket a címeket. — Párád. 
Damjanich-u. 25 b. 

Filszer« és csemegeáru 
kaft lég és otesóü vásá* 
roShat az 

f iók ja iban. 

REMI MeKMBjZ TELIKERTJE 
B U D A P E S T , VIII.» J Ó Z S E F - K Ö R U T 4. 

UJOWWftW Á l & Í Z X t T V A 
Minden s i t e v>9 árakor kabaríesteiyek i s tínoattrakolók 

»Inden délután 5—7-lfl ka tonazene . 
Családi mflsor. Kitűnő meie» nunvha Színházi 

vacsorák. Pontos kiszól gálás. Szolid árak. 

CSERNELY KÁROLY 
MTOffSlIiOlf 

VI. , Teréz -kőrut 12. Telef . 146-42 

Legújabb kották 
Táncok 

GYŐRI EMIL: Jo-ku-shi-sar, Fox-trott . . K 50. 
Simon Simi, Shimmy K 50.-
Suttvomba, Fox-trott K 50.-

HETÉNYIH. ALBERT: Omió dió, Shimmy K 50.-
Cincikém, cuncikám, Onestep . . . K 50.-

KÁLMÁNANDOR: „ „ 
Hysteric, Ragtime-Fox-trott K 50.-

MÜLLER JENŐ : Pierreries, Valse Lente . K 50.-
Pntukàm, Onestep K 50,-
Várom a párom, Onestep K 50.-

KORBF.R ANTAL: 1922, Ta iRO-Habanera K 50.-
RÁC GUSZTI: Reve du Printemps, Valse K 50.-

Kapható a „SZÍNHÁZI ELET" boltjaban 
VIL, Erzsébet-kirut 29. 

SAPHIR mester 
TÁNCMŰVÉSZETI KÉPZŐJE 

Telefon 174—26, Teréz-körut 1/b 

ZENE-PALOTA fc! S» Z O N G O R Á K II P I A N I N Ó K 
H A R M Ó N I U M O K II CIM-
B A L M O K II H E G E D Ű K II 
G R A M O F O N O K / L E M E Z E K 
II H Ú R O K II 

Z e n e k a r i r é z f ú v ó s és f a -
f ú v ó s h a n g s z e r e k . Az ösz-
s z e s h a n g s z e r e k l eg f ino -
m a b b m i n O s é g b e n . _ Zon-
go ra vétel , c se re , h a n g o l á s , 
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M A G Y A R O K TALÁLKOZÓHELYE 

Z E I G E R F E R E N C 
m a g y a r k á v í h A z 6> v e n d é g l ő 

4 4 Z 4 WOODLAND AVE A M E R I K A CLEVELAND 0 . 

S 
INGYEN 

javítom a nálam vásárolt selyem és fátyol 

harisnyákat 
T e r é z v á r o s i •««-•»nyai»*'** * VIT, KIRÁLY-UTCA 80 

Szakorvosi 
VII., Dohány-u tca 39. 

rendeld 
Intézet. 

Rendel : U - I é s 4 - 7 óráig 

»AKTOR ÉS RELEMEH 
ifik BPHAhal 

füzA-szalonJa 
VU ,, firHéb«(.bfti>ut SS l '«. 

Kivágva a Színházi Élet" sze rkesz tőségébe 
(VII., Erzsébe t -kőru t 24.) kü l de ndő 

SZAVAZÓ-LAP 
a .Sz ínház i Élet" szerkesz tősége által kiirt pályáza-

ton a kővetkező feleletekkel veszek r é s i t : 

1. Kl a legszebb asszeny ? 

2. Ki a lege legánsabb a s s z o n y ? 

3 Kl a l e g s i e b b l e á n y ? 

4. Kl a lege legánsabb leány ? 

5. Ki a legszebb férfi ? 

6. Ki a lege legánsabb fé r f i ? 

Név:.. 

Lakás : 

Színházi rejtvény 

zabnl , varrni tanítok magántanulóra 
t a n k ő n y r e m kapha tó . Varrónőknek, t an í tónőknek 
kfllOn tanfo lyam. Kalapkészi tés t o lcsón vállalok. 

K s ä t T B. Geiger Ételnél 
Megfejtési határidő 1922. február 4. 
A megfejtést lapunk 1922. évi 8. számában 

közöljük. 
A „Színházi Elet" 1922. 4. száméban közölt 

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

sorsoljuk ki : 
I. dij : Babits Mihály „Pávatollak" cimü 

könyve, a szerző sajátkezű aláírásával. 
II. dij : Darvas Lili autogrammos fényképe. 
III. dij: Egy doboz „Floris" csokoládé bonbon. 
IV. dij : Egv üveg Eau de Cologne „Fée" 

Wittek. 
Helyesen fejtették meg 1317-en. 
Az első dijat Fülöpp Irénke (Baja, Cirfusz-

utca 3.), a második dijat Vass Andor (Pécs, 
Frühweis-völgy 3.), a harmadik dijat Diamant 
Manci (Újpest), a negyedik dijat Donáth 
László (Budapest) nyerték meg. — A vidéki 
nyerőknek postán küldjük el a dijakat, a 
pestiek jelentkezzenek érié a szerkesztőség-
ben 4—"ö óra között. 

Szerkesz t i : INCZE SÁNDOR 
Kiadja a .Színházi Elet" r,-t. 

Igazga tó : KIRÁLY JENŐ 
Hirdetési vezérkéovisele t külföld r é sz i r e : A n n o n c e n -
Expedi t .on Rudolf Mossc Berlin S. W. 19. és f iókja i 

Legújabb kották 
Dalok 

BARNA KÁROLY: Szeress te mást . . . K 50. 
DELMÁR DEZSŐ : Kompon. Müdnl . . . . 40.-
KÁLMÁN ANDOR : Ablakomban s z é p muskát l i SO.-

Képa, ret- k. m gyoró . , . . . . : . 50 -
Kapható a „SZ INHAZI E L E T " bo t j ában 

VII,, E r i s é b e t - k ö m t 29. 

íKüisiemez ujdonsűgoli 
Hollandi menyecske £s Kis 
Ő r i z e t t operet tek összes felvé-
telei, S H Y M M I tánczenék , F o x -
trottok és One - Steppek. 
KIRÁLY E R N Ő legú jabb 
felvi te le i , Elkerülsz, mert 
szegény vagyok, Katica bo-
gárka, Szidnak engem az 
emberek, A házatok tá ján 
és még t ö b b n é p d a l u j d c n s á g 
főeiirusitóia H a n g s z e r - o t t h o n 

F E K E T E M I H Á L Y I 
B u d a p e s t , J6zsef-körut 9 . | 

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