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Arbockosár 
I r t a : H A R S Á N Y I Z S O L T 

j ^ A K a színházi irodák leg-
• k belső emberei tudják, mi 
i ^ p a z : „Benyújtott darabok 

naplója." Nagy könyv ez, 
t szempillájú és gyötrött figyelmű 
r hajlik föléje s amint réveteg 
emre kényszeritett tekintetét da-
meken, ismeretlen neveken, sor-
okon, visszaadási dátumokon 
;ti végig a világ legsivárabb 
őrségének perceiben, a füzetek, 
íálló lapok, kötetek, kézírások, 
ések, kemény táblák, kutyá-
i k tömege lassanként elveszti 
óasztal való perspektíváját a tö-
;t odagondoló előtt s mindez a 
lt fantáziában óriási, sik tengerré 
ivár óceánná, amely a szárnyat-
'ágyódás, a forró féltehetség, a 
írványos önáltatás rettentő tő-
it hömpölygeti. 
ngetegen vannak ők, a soha 
e nem kerülő szerzők. Krokit 
iönnyü róluk, az ember ősi kár-
ie készségesen nevet vicces és 
>on maradt mivoltukon. De vol-
>en mindnyájukban van valami 
:tmarkolóan tragikus. Aki e si-
óceán magános hajóján me-
, színházi ember, mintegy árboc-
rban tölti irodai óráit és ha két 
dalmi d ráma vigasztalan üres-
között pár pillanatra a cigaretta-

e mered, a vonalak nélküli 
pusztaságok bánata fogja el. 

í leségükben milyen egyformák, 
t egymásután leülnek ugyanarra 
ikre az íróasztal mellett : biza-

kodók, alázatosak, gőgösek, követe-
lők, reménytelenek, fölényesek, vá-
daskodók, — fájdalmasan és ment-
hetetlenül tehetségtelenek. 

De néha emberi hang villan meg 
a beszélgetésekben, ötszáz közül egy 
hirtelen olyanokat mond, hogy meg 
kell kérdezni tőle : hol volt ön ed-
dig? Az árboc kosarának matróza 
mély és csodálkozó lélegzetet vesz : 
vigyázat, emberek, idefigyelni, min-
denki a fedélzetre, tehetség akadt a 
látás körén belül. Tehetség, aki most 
névtelen, de erre figyelni kell, az 
egész világ felkéretik, hogy erre vi-
gyázzon, hogy segitse, hogy figyelje 
a homlokán még alig látható csilla-
got, most van az, mikor felbukkant, 
ki tudja, hová szökik utjának vonala, 
Xerxes emberei, akik halált adni in-
dultak, igy kiáltottak : Tenger ! Ko-
lumbus emberei, akik konstruktiv 
uton jártak, igy kiáltottak : Föld ! A 
benyújtott darabok figyelő matróza 
mindezeknél fontosabb dolgot kiált : 
Tehetség I 
t ' Ez, ha ugy tetszik, utleirás. A vi-
torlás ember feljegyzései az uton lá-
tottakról. Néhány ember. Értékek. 
Csalhatatlanul azok. A talentumnak 
lehet mondani, külön szaga van, 
minden mástól különböző, azonnal 
jelentkező és félreismerhetetlen. 

Itt van egy ur, neve dr. Binélh 
Menyhért. Szép, előkelő és finom 
szellem, szempontjai Európából va-
lók ; ha akar valamit, a legszebbet 
akarja , gyöngéd, elegáns és nemes 
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elme, Anatol Franceon nevelkedett 
sziv. Valaha a sárospataki kollégium-
ban az Akadémia egyazon Kazinczy-
diját nyertük el s a toll, mely az ő 
nevét itt először leirja, ezt a gyer-
mekkori emléket hordja t intájában. 

A megszállott Erdélyben lakik va-
lahol egy hölgy, Pállfyrxé Gulácsy 
Irén. Tökéletesen tud magyarul. Élet-
szagú, plasztikus, nagyon is fölénye-
sen mozgatott paraszt jai olyan nyel-
vet beszélnek, amely sosem téved. 
A legjobbak mellé állitható, ha táp-
lálékunkról, a magyar nyelvről van 
szó. 

Rétságon fiskális Lenkei Sándor 
ur. Palócok csirkepöreivel bíbelődik, 
délelőtt kaszinóz a pat ikában és 
négy falai között este írdogál. író a 
körme hegyéig. Hallotta a nevét va-
laki v a l a h a ? Most fel fogják fedezni, 
vasá rnap délelőtti e lőadáson játsszák 
kedves és lelkes szándékozók. Véka 
alatt már nem marad. 

Van egy hivatalnok a Gazdák Biz-
tosító Szövetkezeténél. Neve Biiky 
György. Evek óta rójja otthon a pa-

pirost. Tiszta szándékú költő, saját-
magát nem tud ja utolérni. Jót és 
szépet akar, becsület jár neki. 

Mélyen megragadja a szivet Magyari 
Lajos, a kupiéénekes, ha toll van a 
kezében. Ugy-e é rdekes? Amit egy 
őszülő, talpig férfi ember figurá-
jának megírásával akar a színpadon, 
az kezet szorítani való, olyan nobi-
lis ,és meleg. 

És még vannak. Hála isten. Egy 
orvos, akinek a nevét sem tudom. 
Van egy finom nőalakja , kezéber 
ibolya, szemében szomorúság, körű 
lőtte a művész lelkével megérzet 
élet titka. Van egy ismeretlen valak 
vidéken, elfelejtettem, hogy hol, szín 
tiszta magyarság és erős, üde fali 
tekintetes asszonyai , betyárjai, vé 
paraszt-dadái vannak , a Karád} 
kúria életet ragyog, ahogy elém 
képzeltetné. 

Szóval vannak , a z a z lesznek, iga 
ziak, ha nagyon kevesen is. De h< 
kevesen is, kevés magukért érdeme: 
volt érdemetlent ezerannyit meg 
ismerni. 

Schratt Katalin Márkus Emmáéknál 
I. sor: Schmedesné, Schratt Katalin, Márkus Emma, PolgáTKárolyné. II. sor (jobbról balra 

Márffy, Herczeg Ferenc, L. Lenkei Hedvig, Reimers, Párdény Oszkár; Odry Árpad 
és László Ferenc Kaüó? fçwcts 
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BERCZY GÉZA, GOMBASZÖGI FRIDA, DÉNES GYÖRGY 
'igszinház : „A sárga keztyü" Angel > íoto 

p m R U p a p p m 
í A Tatárjárástól A sárga keztyüig olyan 
hosszú az ut, mint az operettlibrettótól a ko-

l moly drámáig. Ezt az utat járta meg Bakonyi 
Károly, aki sokévtizedes színpadi tudomány-
nyal, tarsolyában számos értékes sikerrel ér-
kezett meg a színpadi szerző áhított birodal-
mába, amelyben a dráma könnyei cserélik 
fel a könnyű fajsúlyú múzsa fintorainak ka-
cagását. Bakonyi Károly nem a fiatalság első 
hevületével ront neki a drámának. Az érett 
férfi érett irót hoz a színpadra, aki mélységes 
lelki problémák magvát ülteti el témájának 
minden szavában és aki maga is ezekben a 

lelki problémákban keresi azt a csomópontot, 
amely darabja számára különös értéket biz-
tosit. 

Elmondjuk a darab meséjét. 
Andrea, az ünnepelt, világhírű operaéne-

kesnő, akit az élet a materiális örömök soka-
ságával elhalmozott, egy dúsgazdag kegyelmes 
ur felesége. A kegyelmes ur már nem elég 
fiatal ahhoz, hogy lirailag és pusztán a sze-
relem erejével le tudja kötni a maga számára 
az asszonyt, de ahhoz viszont nem elég öreg, 
hogy ne igyekeznék a feleségét napról-napra 
újból és újból meghódítani és uralkodni felette. 
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Az asszony szépségében és fiatalságéban 
pompázó, mélységesen intellektuális lélek. 
Djcsőség, virágerdő, pénz, kényelem, tekintély, 
méltóság, az élet minden öröme ott hever a 
lábai előtt, csak egyetlen egy hiányzik, egy, 
ami nélkül minden semitiit sem ér, a lélek 
belső harmóniája. Ugyanez a betegség gyil-
kolja a férjet is, csakhogy sokkal intenzivebb 
mértékben, mint az asszonyt. Az asszony fel-
oldozza magát a házasság szent kötelékeinek 
köteles hűsége alól és vigasztalást talál a 
szerelemben, amelyet annyian kínálnak szá-
mára, amennyi férfi a környezetében él. Nem 
démon, nem bestia, nem is rossz ez az 
asszony, mert a sok közül csak egyetlenegyet 
választott ki a maga számára, ezt az egyet 
szereti, imádja, érette él, énekel, érette türi el 
férje unalmát és az ő csókjai enyhítik disz-
harmonikus életének minden fájdalmát. Ez a 
dráma két főalakjának lelki alaprajza. A cse-
lekmény ennek a házassági helyzetnek a 
következménye. 

Az előjáték a lovassági kaszárnyában tör-
ténik. Természetesen idő és tér nem korlátoz-
hatják a költő intencióit, nem szabad a da-

„Az intendáns" 
SZERÉMI ZOLTÁN 

Vígszínház : „A sárga keztyü" Angelo foto 

rabot a háború után élő ember ismereteivel 
és megváltozott életfelfogásával vizsgálni, mert 
akkor szinte anakronizmusnak fog feltűnni 
az a cselekmény, amely ma már bizonyára 
nem olyan kirobbanásokat eredményezne, 
mint abban az időben, amikor még a kato-
nák a vívóteremben és a nagygyakorlatokon 
ismerték meg a fegyvert. 

Az őrmester és a tiszti szolga éppen készü-
lődnek az urak fogadására. Arról beszélget 
a két katona a maguk egyszerű módján, hogy 
naponta milyen furcsa esetek történnek most 
a kaszárnyában. Civil meg egyenruhás urak 
idejönnek, aztán egymásra puffogtatnak két-
szer, háromszor és mintha mi sem történt volna, 
kezet fognak és elmennek. Ma ismét egy ilyen 
duellumra készülődnek. Az ezredes urat meg 
a kapitány urat várják, akik nemsokára meg < 
is érkeznek a főhadnagy úrral együtt. Párbaj | 
lesz. Kerekes Kamilló főhadnagy fog kiállani 
a gróf golyója elé, aki a kaszinó kártyaszo-
bájában arcába vágta a kártyát. Természetes, I 
hogy az urak az ilyet csak vérrel intézhétik | 
el, vagy legalább is vérszomjasság látszatával. 
Rövidesen meg is érkeznek a segédek és az 
egyik fél, Kerekes Kamilló főhadnagy. Mintha 
nem is emberi életek esetleges feláldozásáról 
volna szó, egészen másról beszélgetnek, 
tegnap esti kártyapartiról, amely most sokkal 
jobban érdekli őket, mint a párbaj. Lassacs-
kán térnek rá az ügyre, amikor az ezredes 
ur kedvesen és jóságosan kérdezi meg a fő-
hadnagytól, hogy tulajdonképen mi történt. A 
szelid arcú, fiatal, szentimentális Kamilló el-
mondja, hogy eszeágában sem volt a kegyel-
mes úrral bármiféle incidensbe keveredni. 
Kártyáztak a klubban, amikor a gróf minden 
ok nélkül és a legnagyobb meglepetésére bele-
kötött és a kártyákat feléje hajította. Ebből 
keletkezett a lovagias ügy, amelyet a segédek 
ugy intéztek el, hogy pisztolypárbajt vivnak. 
A főhadnagy még azt sem tagadja le, hogy 
előtte is különösnek tetszett a dolog, mert 
eddig jó barátságban élt a gróffal, járt a há-
zához, mindennapos vendége volt és soha 
egyetlen rossz szó sem akadt közöttük. 

— Te, nincs ebben a dologban valami 
nőügy ? — kérdi az ezredes. 

A főhadnagy erősen tiltakozik. A tiltakozás-
ból azonban kiérzik, hogy a kegyelmes ur 
felesége mélyebb nyomokat hagyott a szivé-
ben. Elragadtatással beszél a gyönyörű asz-
szonyról, ugy festi le, mint egy szentet, akiről 
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„ ... bocsásson meg, hogy elkéstem..." 
HEGEDŰS GYULA, GOMBASZÖGI FRIDA 

Vigszánház : „A sárga keztyü" Angelo fot graiia 
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csak áhítattal és csodálattal lehet beszélni és 
akihez a gyanúnak egyetlen árnyalata sem 
férhet. Azt is elmondja, hogy ma estére hiva-
talos volt a müvésznőékhez teára. Ma volt a 
művésznő bucsufellépése és meghívta rendes 
társaságát, közöttük Kerekes Kamillót is. 
Kamilló délután párbajba indult, számított 
arra, hogy a sors intézkedése következtében 
esetleg nem jelenhet meg ezen a teán, tehát 
egy piros szegfübokrétát küldött fel maga 
helyett és meghagyta, hogy azt akkor adják 
át, amikor már a vendégek közül csak ő 
hiányzik. Megérkezik az ellenfél is, a rideg 
és méltóságteljes gróf, segédeivel. A Szokásos 
formalitások után a vezető segéd azt a pro-
poziciót teszi, hogy itt tartsák meg a párbajt. 
A feltételek háromszori golyóváltás, husz lé-
pés, avance nélkül. A gróf és Kamillo szót 
sem szólnak, Kamillo előremegy, a lovarda 
helyiségébe, a kegyelmes urat kissé vissza-
tartja egyik segédje és megkísérli rávenni arra, 
hogy az utolsó pillanatban békésen intézzék 
el az ügyet, mert véleménye szerint Kamilló 
nem szolgáltatott okot a szigorú duellumra. 
A gróf hajthatatlan marad és egy perc múlva 

„A heles fogat legfiatalabb tagjai" 
BERCZY GÉZA, DÉNES GYÖRGY 

Vígszínház : „A sárga keztyü" A. gelo foto 

már egymással szemben lövésre emelt fegy-
verrel állanak az ellenfelek. Csak a dörrenést 
hallani, az első golyóváltás eredménytelen 
maradt. A második golyóváltásnál csak egy 
lövés dörren el, a válasz késik. Az őrmester 
meg a tisztiszolga fölényes nyugalommal 
hallgatják a fegyverdörrenéseket, csak akkor 
lesznek kíváncsiak, amikor a harmadik lövés 
után hosszú szünet áll be. A tisztiszolga fel-
ágaskodik egy székre, onnan látja, hogy vala-
mennyien egy helyre csoportosulnak. Baj tör-
tént. Most az egyszer nem tréfáltak az urak. 
Pár pillanat múlva már hozzák is Kamiilót, 
végig fektetik a díványon. A főhadnagy ur, 
aki pár perc előtt még vidáman cigarettázva 
vette a kezébe a fegyvert, most halottsápad-
tan fekszik, szivéből patakzik a vér. Az orvo-
sok látják, hogy menthetetlen, alig telik bele 
néhány szó, konstatálják, hogy meghalt. A 
kegyelmes ur ugyanolyan nyugalommal, mint 
ahogyan jött, eltávozik, mindössze ennyit 
mond : köszönöm uraim, nagyon sajnálom. 
A két kemény katona szivét is elönti a fáj-
dalom, lázadozva állapítja meg az ezredes : 
hogy megöltek egy embert és senki sem tudja, 
hogy miért . . . 

A második felvonás a kegyelmes ur laká-
sán történik. A drámának ez az erős expozí-
ciója itt az első pillanatban érezhető. A mű-
vésznő hazatér a lakására a Carmen előadása 
után, feltűnő volt néki, hogy az urát a mai 
estén nem látta az Operában. Nyomban meg-
érkezik a férj és azt mondja, hogy halaszt-
hatatlan ügyei miatt nem mehetett el a fele-
sége bucsuestélyére. Az asszony kissé duzzog, 
de azért nem haragszik, nem is kételkedik 
férje szavaiban. Csak akkor döbben meg, 
amikor társalkodónője behozza a gróf cilin-
derét és megmutatja, hogy a homlok felett 
lövéstől származó lyuk van a cilinderen, amely 
az ellenkező oldalon is áthatolt. Most mér 
rájön az asszony, hogy férje ma este azért 
nem volt az Operában, mert párbaja volt. 
Nyomban kérdőre vonja, a férj pár mondaton 
át tagad, de azután megmondja, hogy való-
ban párbajról jön. Az asszony most mér azt 
akarja tudni, hogy ki volt az ellenfél, mire a 
férfi csak ennyit válaszol : 

— A szeretője ! 
Andrea hallatlan fölháborodással utasítja 

vissza férjének vádját és a fölháborodása 
félelemmé, fájdalommá és gyűlöletté változik 
akkor, amikor megtudja, hogy az ellenfél 
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meg is halt. Most már gyilkost lét az urában, 
aki egy ártatlan embernek az életét elvette és 
ezt a vádját kíméletlenül a szemébe is monája. 
A férj egyre azt követeli, hogy az asszony 
nevezze meg a szeretőjét, de az állhatatosan 
tagad. A kegyelmes ur azonban bizonyítékok-
kal is szolgál. Megtalált egy gépírásos levelet, 
amelyben az ismeretlen férfi pénteken dél-
után négy órára randevúra hívja az asszonyt 
és olyan hangot használ, amelyet csak a 
szerető engedhet meg magának. A férj most 
már nem tagadja tovább azt sem, hogy ki az 
áldozat. Ő azt hiszi, hogy a szeretőt ölte 
meg, A kártyajelenet csak ürügy volt arra, 

hogy beleköthessen Kamillóba, akire már régóta 
gyanakodott, azért, mert a levél szerint piros 
szekfüt kellett egyik múltkori előadáson az 
asszonynak adni neki, hogyha elmegy a ran-
devúra. A. férj ott ült a színházban és ott 
volt a liét udvarló is, akit általánosan csak 
hetes fogatnak neveztek el a gróf házánál. 
Szünetben valamennyien felmentek, hogy gra-
tuláljanak a művésznőnek s az első, aki vissza-
tért a nézőtérre, piros szekfüvel a gomblyukában 
Kamilló volt ezért azt hitte a férj, hogy ő a 
felesége szeretője. Kétségbeesve, rettenetes 
lelki fájdalommal mondja el az asszony, hogy 
azon azestén mindenkinek adott egy-egy szál 

• „ ... maga párbajozott!. .." 
GOMBASZÖGI FRIDA, HEGEDŰS GYULA 

Vígszínház : „A sárga keztyü" Angeld fotografia 
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virágot, Kamillot az ura ártatlanul ölte meg. 
Most lesz csak teljes a férj lelki diszhar-

móniája. Megölt egy ártatlan embert, akinek 
az arca egész életén végig fogja kisérni és 
hozzá még továbbra is titok marad előtte azt 
hogy ki a felesége szeretője. Most már min-
denáron csak ezt akarja megtudni. Megkez-
dődik a nagy vallató jelenet, de a férj nem 

boldogul. Az asszony most már makacs el-
szántsággal és vad gyűlölettel vágja a férje 
szemébe, hogy igenis szeretője van és ha 
tudni akarja, hogy ki, keresse meg. A jelenet 
alatt annyira tobzódnak a szenvedélyek, hogy 
a férj csaknem megfojtja a feleségét. Az asz-
szony távozni akar a szobából, de a férj nem 
bocsátja. Azt mondja, hogy a szeretőnek ok-

GOMBASZÖGLFRIDA HEGEDŰS GYULA 
Vígszínház : ,,A sárga keztyü" 
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vetlenül a ház barátai között kell lenni, akik 
ma este is idejönnek. Kényszeríti az asszonyt, 
hogy fogadja őket és ő majd figyelni fog min-
den szóra, minden mozdulatra, hogy rájöjjön, 
kit kellett volna megölnie Kamilló helyett ? 
Sorban jönnek a vendégek. A férj először a 
ház képviselő barátját kéri meg, hogy pénte-
ken délután négy órakor kisérje el a köz-

jegyzőhöz, de a képviselő sajnálattal kijelenti 
hogy ebben az időben nem ér rá. A kegyelmes 
ur arcán látszik a gyanú, de különösképen a 
következő vendégek is valamennyien elhárít-
ják maguktól a találkozást, valamennyien el-
foglaltságukra hivatkoznak. Csak Radnai Iván 
vállalkozik a baráti szívességre, ő ebben az 
időpotban is rendelkezésére áll a grófnak. 

LUKÁCS PÁL 
Angelo fotográfia 

KERTÉSZ DEZSŐ 



lO SZÍNHÁZI ÉLET 

Most már az asszonyon a sor, kacagva, dia-
dalmas gúnnyal kérdi az urát, hogy nos me-
melyikre gyanakszik a sok közül, hiszen a 
randevú időpontjában egyik sem szabad. A 
kegyelmes ur higgadtan és nyugodtan állapítja, 
hogy éppen az a felesége szeretője, aki sza-
bad ebben az időpontban, Radnai Iván. Az 
asszony természetesen ezt a vádat is vissza-
utasítja és csak akkor döbben meg, amikor a 
férj becsöngeti a társalkodónőt és utasításokat 
ad, hogy azonnal csomagoljanak, elutaznak. 

A dráma hangulata ebben a felvonásban 
a tetőpontjára ért el. Az izgalmas jelenetek 
egymást követik. A néző visszafojtott lélegzet-
tel figyeli a cselekmény fejlődését, amelynek 
folytatását senki sem sejti előre. 

A harmadik felvonás egy előkelő svájci 
hotel szobájában történik. Ide hozta a felesé-
gét a kegyelmes ur, hogy elkülönítse őt attól 
a környezettől, amelyben egy pillanatig sem 
érzi biztonságban férji becsületét. A nyitott 
erkélyen a svájci havasok csúcsai integetnek 
a szobába és az erkély alatt száz méteres 
mélység tátong. Andrea két hét óta halálosan 
szenved ebben a fogságban, pillanatra sem 
tud megszabadulni szegény Kamilló emléké-
től, még álmaiban is látja, az ő fiatalon és 
ártatlanul megölt életét sajnálja, amelynek ki-
sértése még álmaiban is visszatér. Most lett 
csak igazán veszedelmes reá Kamilló, aki 
életében soha egy tolakodó gondolattal nem 
állott eléje, aki soha még a ruhája szegélyét 
sem érintette. Ilyen lelki kinok között ezer-
szerte jobban vágyó'dik a szerelem vigasztalása 
után. Az asszony összetépett lelkének feljaj-
gató vágyainak minden vergődésével szereti 
Ivánt, azt, akire férje gyanakszik is. Két hét 
óta gondolkozott azon, hogy mit tegyen, ho-
gyan szabaduljon meg az urától, amíg végre 
elhatározta, hogy táviratot küld Ivánnak és 
idehívja. A társalkodónőjfe jelenti néki, hogy 
Iván megérkezett és a szomszédos szállóban 
szállt meg. Mér beszélt is vele, alig tudta 
visszatartani, hogy ide ne rohanjon és a kar-
jába ne zárja a szeretőjét, aki nemcsak sze-
retője, de szerelmese is, mert halálos vággyal 
szereti ez a férfi az asszonyt. Andreanak az 
a szándéka, hogy megszökik Ivánnal akár-
hová, a világ túlsó végébe, csak az urától 
szabaduljon meg. A kegyelmes ur most meg-
kísérli, hogy felesége előtt kiterítse a maga 
lelkét is. Elmondja, hogy életének nyugalmát 
ugy sem nyerheti többé vissza, mert a lelki-

ismeretfurdalás sohasem hagyja el Kamilló 
halála miatt. Megmondja az asszonynak, hogy 
uj életet akar vele kezdeni, elvinni Amerikába, 
ahonnan már megkapta a Metropolitan szer-
ződését, magyarországi birtokait is eladta, 
hogy semmi se kösse őt eddigi környezetéhez. 
Most nem, mint gróf, nem, mint nagyúr, ha-
nem, mint érző, szenvedő, vérző lelkű ember 
mutatja meg magát a felesége előtt, aki eb-
ben a pillanatban annak látja urát, aminek 
egész házassága alatt látni szerette volna. 
Végigsimogatja a hajét, ebben a mozdulat-
ban minden benne van, amit egy asszony 
egy férfinek ebben a helyzetben adhat. A férj 
huszonnégy órai gondolkodási időt ad a fele-
ségének, hogy ajánlata felett döntsön. Bezárja 
a szobáját és elindul a kártyaterembe, de 
mielőtt elmenne, azzal a kifogással, hogy ké-
sőn talál hazajönni, megtámadhatják, kölcsön-
kéri az asszony revolverét. Amikor eltávozott, 
az asszony rettenetes ijedelemmel csöngeti 
be a társalkodónőt. Rájött arra, hogy a férje 
mindent tud, hogy Iván ideérkezett, ezért 
zárta be a szobáját, ezért kérte a revolvert 
és a7- egész szentimentális jelenet éppen 
olyan előre kitervezett volt, mint egész 
eddigi élete. Átüzen Ivánhoz, hogy azonnal 
utazzon el, de Iván nem akar eleget tenni 
az asszony kérésének, a következő percben 
már ott kopog az ajlón. Andrea vonakodik 
bebocsájtani, de végül is ajtót nyit. Feltárja 
a helyzetet, könyörög neki, hogy meneküljön. 
Iván azonban nem megy, szembe akar ke-
rülni a veszéllyel, még ha az élete árán is. 
Az asszony becsületének megvédelmezését 
kéri tőle és már-már rábirja, hogy távozzon, 
amikor megszólal a telefon és a társalkodónő 
jelenti, hogy a férj az ajtó előtt áll a folyosón. 
A rettenetesen izgalmas, feszült drámai hely-
zet megoldása itt a legnehezebb. Mit tegyen 
a szerető, aki meg akarja menteni az asszony 
becsületét ? Egyetlen ut van a számára, hogy 
levesse magát az erkélyről a mélységbe. Már 
a korláton van a keze, amikor feltárul az 
ajtó és belép a férj. Azzal a nyugalommal 
amely eddig kisérte utján, megállapítja, hogy 
mi történt és megállapítja azt is, hogy mit fog 
tenni. Nem öli meg a szeretőt, bár az fel-
ajánlja neki az életét is, mert egyet már meg-
ölt helyette. Azt mondja néki, menjen az út-
jára. Az asszonyhoz nincs egyetlen rossz 
szava se, megbocsájt, mert nem tud nélküle 
élni. Ez a dráma magva, ez a négy szó 
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„. . . majd odaát!..." 
GOMBASZÖGI FRIDA, HEGEDŰS GYULA 
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nem tudok nélküled élni. A szerető elmegy, 
a házaspár együtt marad, hogy uj életet kezd-
jen. 

Hosszú esztendők óta nem játszottak ilyen 
izgalmas és ilyen komoly értékű drámát. 
Szinte túlságosan igénybe vette a publikum 
idegeit egy-egy jelenet. Az előadás büszke-
sége a Vígszínháznak, de büszkesége az 
egész magyar színészetnek. Gombaszögi Frida 
Andrea szerepében határtalan mélységű és 
határtalan magasságú művészetének kápráza-

tosan ragyogó színeit pompáztatta. Idegélet 
volt minden mozdulata, minden hangja, 
a kritika határain messze felülemelkedett 
alakítás, amelyet produkál. Egyre ujabb és 
ujabb csodálattal kell bámulni ennek a kivé-
teles tehetségű, ritka egyéniségű és széles 
skálájú művésznőnek alakításait, amelyekkel 
a színészi lehetőségek tökéletességét nyújtja. 
Amikor játszik, szinte megérzékelteti a ver-
gődő asszonyi lélek millió vibrációit, fájdal-

SZINHAZI ÉLET 

mát. Partnere Hegedűs Gyula olyan volt, 
amilyen lenni tud : ember. Többet az ő ala-
kításáról nem lehet, de nem is szabad mon-
dani. Aki őt szokványos szavakkal dicséri : 
megsérti. A többi szereplő közül csak Lukács 
Pálnak jutott nagyobb feladat, amelyet nemes 
hévvel, művészi érettséggel oldott meg. Ker-
tész Dezső kis szerepében keltett élénk szim-
pátiát. Szerémi Zoltán, Vendrey Ferenc, Feny-
vesi Emil, Tanay Frigyes, valamint a két fia-
talos és üde önkéntes, Dénes György és Berczy 
GézaTerősségei az előadásnak. Sittkey Irén a 
darab másik nem túlságosan jelentékeny női 
szerepében aratott elismerést. Az előadás 
külső [ formája, különösen Málnai Béla gyö-
nyörű díszletei, a Vígszínház stílusát és bő-
kezűségét dicséri. 

Minden előadáson percekig tapsolja a kö-
zönség az első felvonás kaszárnyaszobáját, 
a második felvonás pazar főúri szalonját, s az 
utolsó felvonás fehér hotelszobáját. 

Megérkezett!. . . 
SITTKEY IRÉN, GOMBASZÖGI FRIDA 

Vígszínház : „A sárga keztyü" Angelo fotograf i j 
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Ezen a héten a Színházi Élet törvényszéke 
különösen szigorú arccal várta a vádlottat : 
Petrúss Sárit, aki ellen az ügyész azt a vádat 
emelte, hogy ismét hosszú ideig igazolatlanul 
távol volt Magyarországtól. A | tárgyalás szo-
katlanul komoly mederben folyt le, a vádlott 
maga is érezte a helyzet komolyságát és éppen 
ezért azzal a bűbájos, mosolygós arccal felelt 
a kérdésekre, amely hihetetlen népszerűségé-
nek egyik legfőbb alapja. 

Mi a neve ? Petráss Sári. 
Hol született ? Verőcén. 
Hány eues? Tiz évvel fiatalabb, mint 

amennyinek a legjobb barátnőm mond. 
Mért jött haza ? Mert akartam. 
Meddig marad itthon ? 'Egyelőre két-bá-

rom hónapig. 
Hol játszik jövőre? Még nem határoz» 

tam. 
Ki volt eddig legjobb partnere ? Király 

Ernő. 
Férjezett ? Igen. 
Szeret-e utazni ? Nagyon. 
Melyik várost szereti a legjobban ? Buda« 

pestet és Londont. 
Milyen nyelveket beszél ? Magyar, német, 

francia, angol é s egy kicsit tótul. 
Szeretne-e drámában játszani ? Végte-

lenül. 
Szereti-e az életet? Szeretem az életet, 

de hátha jobb az, ami utána Jön. 
Szereti-e a politikát ? Nagyon érdekel. 
Milyen párti ? Bethlen-párti. 
Szereti-e az udvarlókat ? Borzasztóan. 
Fzereli-e a kritikát? Ha igazságos . 
És a kritikusokét? Igen, mert rendsze-

t int sze l lemes emberek. 
Tud-e főzni ? Csak rántottát. 
Mi a kedvenc étele ? Tarhonya. 
Itala? Moe et Chandon. 
Kedvenc parfőmje? Cotti Chippie. 
Virága? Vörös rózsa. 

Ki a kedvenc festője ? Dulac. 
írója ? Maria Corely. 
Költője ? fldy. 
Zenésze ? D'fllbert. 
Szeret-e mulatni ? Igen, ba valaki érde-

kel a társaságban. 
Szeret-e pletykálni ? Szeretnék, de nincs 

időm, 
Mi szeretne lenni ? flmi vagyok , csak 

tökéletesebb. 
Mit szeretne tenni ? Rengeteg embert 

boldoggá. 
Mi a legnagyobb bűne? Végtelenül sze-

retek flörtölni. 
Mire a legbüszkébb ? H karriéremre. 
Kire a legbüszkébb ? Péter kutyámra. 
Minek tud legjobban örülni ? fí tavaszi 

napsugárnak. 
Mi volt a legnagyobb bánata ? H háború 
Melyik a kedvenc dalai „Valakit szere-

tek, valakit imádok." 
Melyik a kedvenc szerepel Marianne. 
Melyik a legrosszabb szerepe ? Berlinben 

„Die sehöne Risette." 
Hitelesítse a jegyzőkönyvet : 

A pénztáros 
Nála gyűlnek össze, a hitvány anyagiak 
százasok, ezresek, 
melyeket a szerzők, némi undorral bár, 
de mégis felvesznek. 

SZENES EMBER 
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A romanticizmus leven-
dula illatú szellőjének si-
mogatása átmelegíti a szi-
veket, emlékes idők regéit 
hozza vissza, meséket hint 
el a száz esztendők ország-
útján, amelyeken hosszú 
árokbarázdákat vont a 
száguldó idő paripája . . . A romantika szebb 
és jobb embereket farag az emberből, a realiz-
mus szürke köpenyegét rózsaszínre festi, meg-
enyhíti a gondok és fáj-
dalmak szenvedéseit, meg-
édesíti az élet útjait, meg-
nemesiti a lelkeket, sze-
líddé simogatja a kegyet-
len kezet s jóságossá a 
rosszat. A romantika ezer 
szépnek, ezer nemesnek 
szülőanyja : gyerekek leg-
szebb játéka, férfiak köny-
nye, öregek mosolya, min-
den, minden együtt van 
ebben a szóban : 
romantika. Volt 
idő, amikor a 
színpad semmi 
mást nem hozott, 
semmi mást nem 
adott, csak ro-
mantikát. Az élet 
csúfságait, go-
noszságait nem 
vitték fel a játé-
kos-világ kulisz-
szái közé, ott 
csak a kezdet 
naiv szerelmes 
történetei kaptak 
helyet. Ezek az 

idők egyszer csak elmultak, 
színpadot elfoglalta a realista 
irány, amelynek egyetlen célja 
volt, hogy az életet olyannak 
mutassa, mint amilyen. Sokan 
nem igy gondolták a színpad 
igazi célját. Az élet úgyis : elég 
sok gonoszat, fájdalmasat termel ; 
az ember, aki a szürke napokon 

Fenn : Pallft és Petráss, jobbra : 
Simái, balra : Betegh és Honthy, 

lenn: Qâbor 

színpadon is ilyentj? Ami-
kor a tömeg-szenvedés el-
borítja a lelkeket, nagy, 
nagy országcsapások suj-
tása után mindig felébred 
az emberekben a roman-
ticizmus utáni vágy és 

ilyenkor a színpadot is elfoglalja az az 
irányzat, amelyet harminc év óta várt a naiv 
és szelid történetek után vágyakozó lélek. 

Ezeket a gondolatokat juttatja 
eszünkbe a Vdrosi Színház uj 
operettjének, A hamburgi meny-
asszony-nak előadása. Színes 
paletta ez az operett, amelyen 
tarka sokaságban pompáznak a 
romantika alkotó elemei. Jól esik 
konstatálni, hogy a publikum 
várva-várta ezeket a színeket, alig 

tud betelni a né-
zésükkel. A ham-
burgi menyasz-
szonyvalamilyen 
kedves keverékét 
hozza az operett 
vidámságának és 
a lira finomságá-
nak. A szerzők 
kiváló, munkás-
ságú színpadi 
emberek, akik 
most eltértek a 
szokásos operett-
stilustól és nívó-
sabb, művészibb 
ruhába öltöztet-
ték az aranyos 
kis német leány-
ka meg a délceg 

magyar gróf szerelmi történetét. 
Kezdődött anno 1780. Baden-

ben kártyázik gróf Choltay-Chol-
tay Bálint, a boldogremetei szép 
magyar birtok egykori tulajdo-
nosa. Utolsó aranyait szórja a 
szolgáknak ; a többi elúszott a 
kártyán és dáridón. Semmije 
sincs, csak a paszományos men-

benne él ezekben a csúnyaságok- városi Színház : Hamburgi meny- 'éje, meg a barna kordován csiz-
ban, miért lásson még este a asszony" " Labori felv. mája. Ezenfelül egyetlen kincse, 
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a szeme feketesége, a mulató nótája, meg az 
asszonyhóditó tekintete. Bolondul is érte a 
badeni ifjúság. Szép leányok róla beszélnek 
az allé fái között, szép asszonyok róla sut-
tognak és a férjek az ő fejére koccintanak 

kit, aki egy darab időre visszatartja a földön. 
Ez a valaki Lottika, egy hamburgi kereskedő 
szépséges leánya, aki ugyancsak Badenben 
tartózkodik az édesapjával, Werner Herman-
nal és Amália nénjével együtt. Kecsesen 
pirouettezve vonul be a kis német família : 

Ebben a tercettben mutatkoznak be : 
Werner : Van pamutod, tű s ami kell, 
Máli: _ Horgolj, kötögess, 

Csak horgolj, kötögess ! 
Lotti Î, Unos-untig ez a refrén 

. • ; -Fel se foghatom ezt én 
Soha szórakozás, tánc, kocs -

Werner .Szörnyen kellemes ! [zás. 
Lánchordta, ne nevess ! 

Máli: ••{ Szép kis árvácskám, 
Rád is vár tán 

* • 7, Szebb jövő, csak arra less 
Werner : Ej, mi a szösz, 

Még belekötsz 
Ősz fejembe, nochamal ! 

. A kis ham-
burgi leány-
kának bizony 
nem lehet túl-
ságosan vi-
dám a bade-
ni nyaralása, 
azért, mert a 
papája, meg 
a tantija'nem 

a hajnali ferblinél. 
Choltay Bálint megunta 
a változó szerelem olcsó 
gyönyörűségeit, valami 
melegebb, szebb, állan-
dóbb érzésre vágyako-
zik, amely az egész 
lelkét betöltse. Vagyona 
nincsen, az ősi birtok 
egyik tanti kezére jutott, 
most már egyéb nem 
maradna hátra, mint 
azzal a bizo-
nyos ősi ma-
gyar gesztus-
sal elővenni 
a revolvert és 
bucsut mon-
dani táncnak, 
csóknak, to-
kajinak és az 
élet minden 
egyéb gyö-
nyörűségnek. 
Az Úristen 
azonban nem 
akarja ilyen 
korán befo-
gadni Choltay 
Bálintot a 
mennyei biro-
dalomba, elé-
be küld vala- Fenn : Tisza Karola és Sziklai József, középen : Petráss Sári, lenn : jobbra Palló 

és Sziklai bal ra Horthy Sándor. Városi Színház : .Hamburgi menyasszony* Labi r i felv. 
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engedi meg, hogy táncoljon. Gyenge a termete, 
mint az édesanyjáé, aki egyszer tánc közben 
meghűlt és árván hagyta a kislányét, Lottika 
alig tud ellenállni a menüett-zene csábitó 
hangjainak, különösen akkor nem, mikor a 
daliás Choltay gróf kéri táncba. Alaposan 
meg is szidja érte az édesapja, meg a fon-
toskodó Amália néni. A magyar gróf egyre 
veszedelmesebben szereti a kisleányt, mér 
arra gondol, hogy feleségül veszi. Igen ám, 
csakhogy nem mehet ez olyan simán. Az ősi 
Choltay birtokot nem lehet másképen vissza-
szerezni, csak ha a fiatal gróf feleségül veszi 
Charlotte bárónőt, mint ahogy 
azt hitelezői remélik. A róka-
szivü emberek csak ugy akar-
nak pénzt kölcsönözni Chol-
taynak, ha kötelezvényt állit 
ki, amely szerint záros ha-
táridőn belül elveszi ezt 
vidám, élni vágyó fiatal nőt, 
aki, bár nem túlságosan sze-
relmes a grófba, de azért nem 
idegenkedik a házasság gon-
dolatától. Természetes, hogy 
Charlotteba viszont Kristóf, 
Choltay unokaöccse szerel-
mes, aki az esti 
kártyapartinéi 
mint ismeretlen 
rokon elnyerte 
Choltay utolsó 
aranyát is. Chol-
tay elhatározza, 
hogy most mér 
annál is inkább 
megszerzi magá-
nak Lottika sze-
relmét. Észreve-
szi, hogy a leány 
is szereti őt. Most 
éneklik ezt a 
kedves duettet : 

Bálint : Régi 
szép 
emléket 
ébresz-
tett e 
dallam, 
Benn a szivben halkan 
Lágyan zeng tovább. 

Lotti : Még jó anyám dalolta ezt, ha éjjel 
Ringatott szerelmes két kezével. 

Bálint : E szép, e tiszta emlék 
Mindig, mindig visszatér, 
Szines gyermekévek 
Róluk mond meséket. 

Együtt : Ébredj drága emlék 
Rózsaszín zenében, 
Hogyha hófehéren 
Ajkunk összéér. 

A fiatalok ártatlan boldog szerelmes csók-
ban találják meg égymást és most már Choltay 
Bálint számára nincs senki a világon, csak 

Fenn : Pctráss Sári, lenn: jobbra.Palló, balra Tarnay, Sziklai, Palló 
Városi Színház: .Hamburgi menyasszony" Labori felvétele 

Lottika szerelme. Az öreg Werner nem na-
gyon szimpatizál az üggyel, sőt egész kereken 
el is utasítja Choltayt. Most már mit tegyen 
a szerelmes fiatalember, akármilyen uton-
módon be kell bizonyítani, hogy érdemes 
Lottika szerelmére. Azt szeretné, hogyha 
hazavihetné őt magával Nagymagyarországba, 
megmutathatná néki az ősi birtokot, a boro's-
tyánlevelekkel befutott kastélyt, a kertet, az 
erdőt, a szántóföldeket és mindent, ami valaha 
Choltay-birtok volt. Igen ám, csakhogy a bir-
tok nem az övé, hanem Choltay Anasztázia 
grófnőé, akinek valamikor erősen udvarolt 

Choltay Bálint apja, az 
öreg Abris gróf. Meg is 
kérte a kezét, de azután 
faképnél hagyta. Kristóf, 
Anasztázia öccse rendel-
kezik j most a kastéllyal, 
mert a nagynéni valame-
lyik ' külföldi fürdőhelyen 
nyaral. Choltay Bálint arra 

; kéri unokaöccsét, Kristófot, 
jhogy pár hétre kölcsönözze 
: néki az egész boldogreme-
tei kastélyt, hogy meghív-

hassa oda a 
Werner családot. 
Kristóf belenéz a 
noteszébe és lát-
ja, hogy Anász-
tázia néni csak 
három hónap 
múlva fog haza-
jönni, igy tehát 
habozás nélkül 
teljesiti Bálint ké-
rését. Bálint most 
már megvalósul-
ni látja vágyát, 
behívja az öreg 
Wernert és leá-
nyát, megkéri 
őket, hogy láto-
gassanak el hoz-
zá Boldogreme-
tére, legyenek a 
vendégei. 

— Hol van az 
a Boldogremete? 

— kérdi az öreg Werner. 
— Nagymagyarországban — feleli Bálint 

büszkén és azután mesélni kezd a hazájáról 
hangulatos dalban, amely az egész operett-
nek legszebb száma : 

Hol szőke szellő, lenge szellő 
Játszik a Tiszán, 
Ott él egy, nép, legendák népe, 
Ott az én hazám. 
Az ősi Kárpát őrzi álmát 
S hű Csaba vezér, 
Ki csillagoknak égi utján 
Vissza-visszatér. 
Hogy jön, szivünk várva várja, 
S hogy felzeng a trombitája. 
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Refr. Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország, 
Gyönyörűbb, mint a nagyvilág, 
Ha zeng a zeneszó, 
Látom ragyogó szép orcád, 
Táltos paripánkon odaszállunk. 
Haza hiv fű, fa, lomb, virág, 
Ugy hiv a hegedű, 
Vár e gyönyörű szép ország. 

Az egész vendégsereg elragadtatva 
hallgatja a csodaszép dalt, különö-
sen Lottika, aki Bálint éneke után 
boldogan jelenti ki, hogy néki nincs 
más vágya, minthogy ezt az orszá-
got megismerje. Elfogadják a meg-
hívást és elindulnak Boldogremetére. 
Mielőtt a függöny legördülne, még 
egy zseniális, hangulatos rendezői 
ötlet ejti bámulatba a közönséget. 
A kórus elismétli Choltay 'dalának 
refrénjét, majd a háttérben felgördül 
a függöny és ott látjuk Nagyma-
gyarország stilizált térképét, amely fö 
lött két angyal terjeszti 
ki szárnyát a szent koronát 
őrizve. A határszéleken 
állnak a nemzetiségek és 
áhítatos szemmel tekinte-
nek a szent korona felé. 

Szem nem marad szá-
razon a jelenet alatt, 
amely után percekig zug 
a lelkesedés tapsvifiara. 

A második felvonás Boldogremetén, az ősi 
Choltay-kastély egyik termében történik. A 
nyitott terrasszon keresztül lelátni a völgybe, 
ahonnan az aratók dala hangzik fel : 

Fenn : Palló é s Tisza Karola, középen : Sziklai József, 
lenn: jobbra Timár Ha, balra Petráss és Palló 

Városi Szinliáz: .Hamburgi menyasszony" Labori fslv. 

Ringó, rengő buzaszál, 
buzaszál, 

Nincs szebb kislány Pan-
ninál, Panninál, 

Búzatábla végén, ha. kiáll, 
ha kiáll, 

a szivem érte, 
muzsikál, muzsikál. 

Péter-Pál napja van, 
mikor a magyar föld bő-
séges kamatot ad a munka 

verejtékéért, ami-
kor minden ma-
gyar birtokos em-
ber házában 
megülik az 

aranykalászos 
buza ünnepét. A 
A Choltay-birto-
kon is ünnep van 
ma, különösen 
Bálint gróf szi-
vében, aki egé-
szen magáénak 
tudja Lottika sze-
relmét. Boldog-
ságát csak az 

zavarja meg, hogy egyre jobban kö-
zeledik a dátum, amikor Anasztázia 
néninek haza kell jönnie. Az öreg 
Werner is egészen jól érzi magát 
Magyarországon, már magyar lecké-
ket is vesz a kis Jucikától, akivel 
még egy duettet is énekel. Ezt : 
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Werner : Holdvilág az égen, 
A párod kezében. 
Szalagos, pengő gitár, 
Tán csak ugy magátul, 
Ablakod kitárul. 
Ugy lesed : ott lenn ki jár ? 

Juci : Ki járna, ki várna, nem nagy talány. 
Szerelme ott zeng az ajakán, 
Ne szólj te mégse, 
Várj a sötétbe. 
Miért eped, mit kiván ? 

Werner : Plim, plim, plim, plim, 
Kicsi angyalkám, néked cseng bent 

[ez a szerenád, 
Kicsi angyalkám, ébredj, fenn vár 

[valaki reád, 
Huzd a rózsás kis lábadra, szép 

[selymes cipellőd, 
Nézz ki, egy lélek se lét. 

Juci : Ezeregy csillag, 
légy illat, száz tavaszi 

[virág, 
Mintha suttognák, an-
gyalkám, nyújtsd csak 

[ide a szád. 
Együtt : Csak egy kis 

percre, mig ajka fü-
[lembe sóhajtja : 

Szerelmem, jó éjszakát 
Fürge táncot is ropnak 

a gitáros dal után, szóval 
az öreg Werner papa nem 
sajnálja meg, hogy elfo-
gadta Bálint 
meghívását. 
Most már szí-
vesen bele-
nyugszik ab-
ba is, hogy a 
leányét fele-
ségül vegye. 
Valami azon-
ban Lottiká-
nak nem tet-
szik. Neszét 
vette, hogy a 
cselédségsug-
dolódzik, szó-
val nincs min-
den rendjé-
ben. Levelet 
irt Anasztázia Petráss és Palló 

grófnőnek, a városi Szinház: „Hamburgi menyasszony" 
m e l y b e n kér- L a b 0 r i felv. 
dezte, hogy 
igazak-e a szállongó pletykák és arra kéri, 
hogyha igazak, akk r az eljegyzés napján 
esti hét óráig jelenjen me0' Izgatottan és re-
megve várja Lottika az esti hét órát, mert 
ebben a percben fog eldőlni boldogsága vagy 
boldogtalansága. 

Kristóf és Charlotte közben egész csinosan 
egymásba habarodtak és nem is titkolják el, 
hogy kölcsönösen szerelmesek. Csakhogy egé-
szen másképen, mint Lotti és Bálint. Nem 

szomorúan, nem érzelmesen, hanem vidáman, 
táncos-kedvvel. Végigtáncolják szinte az egész 
napot. Először egy pajkos minétet lejtenek el, 
amelyet azután két kis öklömnyi apróság is 
utánoz a színpadon, azután egy másik ódi-
vatú táncnak tapsol a közönség. A két nagy-
szerű táncos azt is megmutatja, hogy ezt a 
biedermeyer-zsánerü táncot hogyan fogják 
majd ellejteni az unokáik anno 1922-ben. A 
zenekarban megindul a divatos jazz-band 
zenebonája és olyan medvetáncot lejtenek a 

színpadon, a 
mrK H Iliién 

' W U ß j B S ? I irigyelhetne. K ^ I f f ^jgjp j Természetes, 

K. • * L ' kurri nem tud 
betelni ezzel 
az ötlettel és 
estéről-estére 

háromszor-
négyszermeg-
ismételteti. 

Elkövetke-
zik az eljegy-
zés pillanata, 
Lottika meg-
hallja a pos-
takocsi érke-

Beteph Bébi zésének kürt-
(s Horti jé t > a z a b l a k -

hoz rohan és 
látja, hogy csak férfiak 
szállnak ki a kocsiból, 
Anasztázia néni nem ér-
kezett meg. tehát szabad 
az ut a boldogság felé. Az 
öreg Werner is elárulja, 
hogy tulajdonképen nem 
szegény kereskedő, hanem 
a leggazdagabb hamburgi 

T sza Karola polgár, akinek száz hajója 
és néhány milliója van. Ezt 

azért nem akarta elárulni, nehogy leánya 
hozományvadászok kezébe kerüljön. Felvo-
nulnak az eljegyzési ünnepélyre a szines ru-
háju nyoszolyóleányok, vőfélyek, az egész 
kastély népe együtt van, hogy tanuja legyen 
a fiatal pár boldogságának és éppen abban 
a pillanatban, amikor az eljegyzési táncot 
táncolják, hirtelen megjelenik a tornácon 
Anasztázia néni. Elmondja az egész vendég-
sereg bámulatára, hogy azért érkezett koráb-
ban haza, mert Lottika értesítette őt arról, 
hogy mi történik a kastélyban. 

— Tudják meg, — jelenti ki kemény han-
gon Anasztázia néni — hogy az egész Chol-
tay-birtok az enyém. Choltay Ábrisnak és 
Choltay Bálintnak egyetlen fillérje sincsen és 
csak azért hivták ide Werneréket, hogy a 
hamburgi milliókat megszerezzék. Most, hogy-
ha tetszik, folytassák tovább az eljegyzést. 

Elképzelhető a rémület, amely Bálint lelkét 
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betölti. A szegény kis Lotti, aki már azt hitte, 
hogy csak régalom volt, amit Bálintról hallott, 
megtörten áll a nagy lelki csapás közepette. 
Csalódott szerelmében, abban az emberben, 
akire egész életét rá akarta bizni. Az öreg 
Werner is nagyon felháborodott a váratlan 
hirre és otthagyja az egész társaságot. Chol-
tay Bálint nem is talál magyarázó szavakat, 
egyetlen mentség sem hagyja el ajkát. Lottika 
könnyeiben összetörve egyedülvalóságában 
nem tud egyebet tenni, mint zokogni. 

Ennyi szomorúság után már igazán nem 
lehet egyebet tenni, mint, hogy a kegyetlen 
Anasztázia néni szivét megenyhíteni. A har-
madik felvonás-
ra marad ez a 
munka, amely 
nem is nagyon 
nehéz. Anasztá-
zia néni megis-
meri Lottikát, 
kedves, naiv szi-
vét, jóságát és 
meg is sajnálja, 
hogy mit tett. 
Annyira megsze-
reti a kisleányt, 
hogy az ő ked-
véért megbocsájt 
rokonainak is, 
eltépi az okiratot, 
amely a kastély 
tulajdonjogát reá 
ruházza, úgyhogy 
most már semmi 
akadálya nincs 
annak, hogy a 
fiatalok egymásé 
legyenek. Ez az 
operett meséje. 
Kedves, közvet-
len, romantikus, 
minden erőlte-
tettségtől, mester-
kéltségtől men-
tes. A zeneszá-
mok egytől-egyig 
értékes muzsiká-
lis alkotások, me-
lyek emellett tel-
jes joggal tarthat- Nagy Terus, Petráss 
nakszámot a leg- Városi Szinház : „Hamburgi 
teljesebb popu-
laritásra is. Vin-

cze Zsigmond valóban megbecsülésre méltó, 
nivós művészi munkát végzett a partitura 
megkomponálásával. Kulinyi Ernő nemcsak 
Pékár Gyula regényének, színdarabjának fel-
dolgozását végezte el minden elismerésre és 

• fokozott dicséretre érdemesen, hanem különö-
sen a poétikus versszövegek, a szebbnél szebb 
rímes sorok költőjének is kijár a legteljesebb 
bók. Ferenczi Frigyes rendezése szines han-
gulatos és mindenekfelett stílusos. Különösen 
nagy hatása van a második felvonás finálé-
jának és a kedves zenélőóra ötletnek. 

Az előadás éppen olyan nivós, éppen olyan 
művészi, mint az egész darab. Petráss Sári 
hosszú utat tett meg a címszerep kedvéért, 
Londonból jött a Városi Színházba. Sikere 
bizonyítja, hogy nem volt hiábavaló fáradság. 
Egyéniségének lebilincselő bájossága, közvet-
lensége, gyönyörű énekei, graciózus tánca 
biztosították számára a közönség ujabb el-
ismerését. A szubrett szerepet Tisza Karola 
játszotta, aki hosszú idő után először jutott 
művészetének megfelelő feladathoz. Táncai 
valósággal a balett határán mozognak, tem-
peramentuma, bájossága, színészi képességei 
nem mindennapi sikerhez juttatták. A bonvi-

ván szerepben 
Palló Imre, az 
Operaház kiváló 
művésze került 
a legelső ope-

rettbonvivánok 
soréba. Ércesen 
csengő hangja, 
csupa érzés já-
téka ezen a té-
ren is sok 4 ba-

bért fognak 
hozni néki. Örley 
Flóra Anasztázia 
néni szerepében 
nyújtott értékes 
színészi alakí-
tást. Betegh Bébi 
végtelenül ked-
ves kis piédit for-
mált, sikkesen 
táncolt, komoly 
sikere volt. Szik-
lai József volt 
ezúttal is a hu-
mor képviselője 
és bőségesen 
gondoskodott ar-
ról, hogy a né-
zőtér ne fogyjon 
ki a nevetésből. 
Nemcsak komi-
kus, hanem bo-

szorkányosan 
ügyes táncos és 

mindenekfelett 
kiváló színész 
Sziklai József eb-
ben a szerepé-
ben.Horíi Sándor 

az öreg Werner alakját ruházta fel derűs, jo-
viális színekkel. Tarnay Géza nagyszerűen 
táncolt, Mihályffi Julia kitűnő karakterisztikus 
komika volt, Gábor Ernő markáns figurát for-
mált az öreg Choltayból, valamint Simay Ist-
ván is az urasági hajdúból. Az egész előadás 
olyan nivós, szines és értékes, hogy csak gra-
tulálni lehet a színészeknek, a rendezőnek, a 
szerzőnek és a direktornak. Ábrányi Emilnek. 
A publikum meg estéről-estére megtölti a 
színházat, sok tapssal honorálja A hamburgi 
menyasszony pompás előadását. 

Sári, Gábor és Palló 
mennyasszony" 

Labori felv. 
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Ali Csorbadzsi és Csepke 
Irta: CSATHÓ KÁLMÁN 

Gyerekkoromban olvastam egy érzékeny 
történetet a portásról, aki huszonöt éve áll 
a színház kapujában, de még sohasem látctt 
egyetlen egy előadást sem. Végre egy szép 
napon bekopogtat az igazgatóhoz és aznep 
estére szabadtágot kér tőle. Az igazgató zor-
donul néz végig a kepu nagyszakállú, földig 
bundás őrén : 

— Minek magának a szabadság és miért 
éppen mára ? 

A kemény kapus, akinek 
annyi bérkocsiszám jött ki 
már a torkán harsányan és 
remegés nélkül, most zavar-
tan süti le a szemét, sóhejt és 
meghaíoltan re-
begi : 

— A leányom... 
igazgató ur. . . a 
leányom ma este 
1 ép fö! először 
és én is szeret-
nék bemenni a 
színházba-

— Ahl 
Ez a meglepett 

kioltás röppen el 
a viharedzett 
igazgató ejkáról; 
majd e fordul a 
rette nhetetlen 
férfiú, hogy leplezze fölindulását 
és ki ne süljön róla, hogy ő is csak 
ember, akin hatalma van az érzé-
seknek. Aztán 
halkan szól • Fenn: Petras» Sári és Szilágyi Kató, jobbra : Tisza Karola és Sziklai 

J ' l v n l J ó z s e f> b a l , a : Hoithy Sándor és Szilágyi 
O v a n városi Színház: .Hamburgi menyasszony" 

Elengedem. 
Azóta, valahánytzor színházi portást látok, 

mindig eszembe jut ez a kis törlénet, pedig 
azóta tudom, hogy a színházigazgatók r.em 
zordonak és komorak, csak olyankor, ha 
rosszul megy a színház, a portálok ellenben 
mégsem kérnek tőlük szabadságot, ha szín-
házat akarnak látni, hanem egyszerűen be-
szöknek a nézőtérre. Még pedig nEm is 
olyankor,mikor a leányck lépnek fö1, hanem... 

Hát itt van a rejtély ! 
A Nemzeti Színház harmadik por'.ása, 

egyébként liftl ezelője, névszerinlCstpke bács . 
évek hosszú s ra ó a nem látott a színház-
ban esek két jelenetet. 

Az e.yik A bor harmadik fölvonásóban a 
Matyi és R02Í pérje lenése, ame^et egyébként 
nemcsak Csepke bécsi szokott megélvezni, 
hanem mindenki, akinek bejárása van a szín-
padra vaäy a nézőtérre. Ilyenkor egyetlen 
j°gy szedi s?m ácscrog a folyosókon és a 

színpadi öltözők ejtói mind zár-
va vannak, mert a szabók és öl-
töztetőnők mind ott szoronganek 
a kulisszák között, hogy Isten 
tudja hányadilszor végiggyö 
nyö.'ködjék azt a bájos jelenetet, 

amikor Bartes 
Matyi litánia 
előtt össze békél 
Szuny ogRozivel. 
Azelőtt azért 
nézték, mert Ró 
zsahegyi meg 
Ligeti Juliska 
nagyon jók vol-
tak benne, most 
meg azért, hogy 

megállapítsák, 
hogy Kiss Fen 
meg Ághy BÖL-
ke játszanék- e 
olyan jól, mint 

a jelenetnél meg 
kulisszanyilásban 

másik dolog azon-
ban, amit mindig 
megnéz, nem öi-
vend ilyen álta-
lános tetszésnek 

és más nézője a kuliis ók közül nincs is 
soha, csak ő egyedül. Meg ujabban csekély-
ségem, aki őt r.ézem és nem a jelenetet. Ez 
pedig Az aranyember első íölvonásának ez 
a része, emikor Ali Csorbadzsi haldoklik. 

Csepke, aki A bor emiitett jelenésén kívül 
sohasem nézett meg semmit, az Ali Csorb idzsi 
halálát mégsem mulasztotta el soha. Ponto-
san megjelenik, mikor az álnéven u'azó török 
főúr bMép a színpadra és az egyik színfal me-
gül közvetlen közelről végignézi a haldoklást. 

elődeik. Hát ennél 
szokott jelenni a 
Csepke bácsi is A 

Kató, l enn: Palló Imre 
Labori felv. 
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Maguk a színé izek — Peches, aki az Arany-
embert és Beito?, aki Ali Csorbadzsit játssja 
— annyira számítanak már eire a nézőjükre, 
hogy talán bele is sülnének a szerepükbe, 
ha Csepke egyszer le tatálna késni a jelené-
séről. Sőt Pethes, aki ugy á!l a szinen, hogy 
láthatja Csepkét, rendesen figyelmezteti Bar-
tost, aki háttal ül, hogy no, lehet kezdeni, 
Csepke megérkezett. 

Hiszen jó, jó ! Szép jelenet, szépen is 
játsszák, a világért sem vonnám kétségbe a 
dolog művészi értéket, de any-
nyira talán még sem negyszeiü, 
hogy mindenek közül éppen ezt 
válassza ki valaki arra, hogy 
odahagyva a posítját, elmerüljön 
a művészet örömsibe. 

Többször figyeltem ilyenkor 
Csepkét, hogy nem árulja-e el, 
mi tetszik neki rajta annyira, de 
nem tudtam megállapítani sem-
mit. A haldoklás ténye-e, vagy a 
művészi játék? Vagy olyan neki 
az egész, mint a 
tenetés általá-
ban egy bizo-
nyos néposztály-
nak, hogy sze-
reti nézni, anél-
kül, hogy kegyet-
lenséggel lehetne 
gyanúsítani e-
mi. tt ? 

Nem tudom 1 
A Csepke egész-
séges, szelíd arca 
nem árul el 
semmit. Nyu-
godtan és ko-
moly figyelem-
mel néz, aztán 
mikor Ali Csor-
badzsi meghal, 
elégedetten bó-
lint és távozik. 

Talán személyes ellensége ez a török? 
Vagy talán a törökök általában ? Vagy pedig 
azt ekarja látni, hogy komédia ez egész és 
nem igazán halt meg Bartos ur? 

Jó volna tudni, de Csepkét nem merem 
megkérdezni, mert nem akarom elrontani ez 
örömét. C?ak tűnődöm az esett n, olyaafor-

Petráss Sári, Örley Flóra 
Városi Színház: .Hamburgi meny-
asszony" Labori felvétele 

mán, mint mikor tgy csúnya, csacsi és telje-
sen vagyontalan leányt látszólag minden ok 
nélkül feleségül vesz <gy kellemes, szellemes 
és gazdag fiatelember. 

Hogy vájjon mit evttt rajta? De guslibus 
non est di putandum. 

4M1K0R A MAMA ÉNEKES-
N Ö , A PAPA MEG KRITIKUS. 
A »Világ* népszerű zenekriti-
kusának, dr. Péterfi Istvánnak 
tudvalevően Baailides Mária, ez 

Operaház kiváló énekesnője a felesége és 
így gyakran 
kerül olyan 
helyzetbe, a 
mikor inkom-
patibilis a 
kritika, mert 
nem akar a 
feleségről jót 
irni, rosszat 
meg még ke-
vésbé. Ilyen-
kor a .Világ" 
egyik - másik 
munkatársa 
irja az operai 
beszámolót. 
Mindamellett 
akadnak né-
ha rosszmájú 
kritikusok is 
és így történt, 
hogy egy tár-
sadalmiegye-
sület hetilap-
ja nemrég 
BasilidesMí-
riárólmegem-
lékez\ e ezt 
irta, hogy 
egyik alakí-
tása .botrá-
nyé s Car-

men." Ebéd közben nevetve mutat a meg 
Péterfi ezt a nem nagy nyilvánossáj mel-
lett megjelenő lapszámot a feleségének, 
aki — nem volna igazi énekesnő, ha nem 
így lelt volna, — férje minden gúnyoló 
dása mellett is elpityeredett kissé a 
támadás miatt. A felolvasott cikk azon-
ban különösen érdekelte Példrfiék haléves' 
Pista fiát, aki mint tanulékony ifjú, csak-
hamarfelhasználta a hallotlakat. Özsonna 

időben a kritikus-apa és a müvésznő-anya 
nagy sival^odásra fuloltak be a gytrmekszc-
bába. Ifj. Péterfi István zsebiedugott kézzel 
állt a ezoba közepén és kiabált a földön ü!ő 
és szepegő Mária húgára: Sirjáll 

Manci nem akart sirni, a szülők azonban 
megkérdezték, miért volna kötelező a sirás? 

— Folyton kiabálok rá, hogy »botrányos 
Carmen" és még sem akar sirni. 

Tisza Karola, Sziklai, Palló 
Városi Színház : 

.Hamburgi menyasszony" 
Labori telv. 
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. . . . nehéz lovassági bandázs" 

Hogy egy általánosan bevett szóval éljünk, 
megint itt vun egy rákfene, egy úgynevezett 
társadalmi rákfene, a párbaj. Már maga a 
szó magyarázza önmagát. Az ilyen eset min-
dig egy pár bajjal jár, ezek közül a kisebbik 
a költség, a nagyobbik, hogy az ember meg 
is sebesülhet. Baj az is, hogy az embert eset-
leg be is csukhatják utána. Mindezek olyan 

dolgok, amelyek 
egy valamirevaló 
szinész számára 
lehetetlenné te-
szik a párbajt. 
Ezért, mint hogy 
ujabban a poli-
tikai körök beteg-
sége a színé-

szekre is átharapódzott — a múltkoriban 
Csortos Gyulának volt lovagias afférje — 
összeállítottunk külön a színészek száméra 
egy párbajkódexet, amelyhez az illetékes té-
nyezők hozzájárulását máris sikerült meg-
nyernünk. 

Súlyos esetekben a következő föltételek 
mellett vívhatnak színészeink. Szóbeli inzul-
tusnál : 

1. Háromszoros szóváltás, teljes bandázs-
zsal, köröm nélkül. 

2. Nehéz lovassági bandázs, éles megjegy-
zésekkel! Metsző ^ f, 
guny megenged-
ve. 

3. Derékszurás 
csakis influenza 
esetén. 

4. Kizárólag a 
direktor vágható 
meg. 

5. Pisztolypárbajnál három hosszulépés va-
lamely a felek által meghatározandó ven-
déglőben. A három hosszulépés után kisváltás 
ugyanott. 

6. Amerikai párbaj csakis súlyos esetekben 
a következő föltételek mellett engedhető meg. 
A felek egy fekete és egy fehér golyót helyez-
nek el az urnában. Aki a fekete golyót huzza, 

narom hosszulépés" 

. háromszoros szóváltás" 

kötelezi magát, hogy a párbaj napjától'számí-
tott egy éven belül amerikai turnéra megy. 

7. Színésznőknél, akik a hivatás hevében 
konfliktusba kerülnek, szintén meg van en-
gedve a párbaj a fönt jelzett föltételek között. 
Súlyosabb esetekben arcképtelenségig. Azaz, 
annak, aki a párbajban a rövidebbet huzza 
három hó-

napig 
nem je-

lenhetik 
meg az 
arcképe a 
Színházi 

Életben. 
8. Azok 

a hősök, 
akik a da-
rab végén rendszerint elbuknak, föl vannak 
mentve az elégtételadás kötelezettsége alól, 
mert ezzel meg nem engedett előnyt nyúj-
tanának azoknak, akik nem buknak el. 

9. Segédszinészek csak segédként működ-
hetnek közre szinészpárbajoknál. 

10. A sárga keztyüt csakis a Vígszínház 
igazgatósága veheti föl. Kálmán Jenő. 

A SUGÓ 
flkik 
színházba {árnak, tudják, 
hogy a sugó, egy lukban lakik. 
R sugó némely darabot már 
századszor o lvassa el, 
szegény, néha üvölteni szeretne, 
de neki akkor is súgnia kell. 

SZENES EMBER 

AMI BIZTOS, AZ BIZTOS. 
Megírtuk egyik múltkori számunk-
ban, hogy — bér a Belvárosi 
Színház müsorgondjait egyelőre 

elvette A gazdag lány rendkívüli sikere, — 
a színház tagjai a legközelebb szinrekerülő 
darabokra vonatkozóan két pártra szakadtak. 
Az egyik rész Ámyhalász-párti. A másik rész 
A szerelem elmegy-párti. Ezzel szemben az 
egész társulat megegyezett abban, hogy A 
gazdag lány a legjobb párti. 
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Iii a macsRaí 
Koséry Emmy és Király Ernő ! Ez a két 

név értéket, dicsőséget, diadalokat, tapsokat 
jelent ; ez a két név igy egymás mellett majd-
nem annyit jelent : magyar 
operett. Régen látta őket 
a budapesti közönség és 
a felejthetetlen „Kis gri-
zette" melodikus estéi után 
már csak, mint szép em-
lékre gondoltunk egy olyan 
operettre, amelybenKosdry 
Emmy a primadonna és 
Király Ernő a bonvivant. 
Hosszu-hosszu hónapok 
multak el a Vígszínház 
forró estéi után és a part-
nerek azóta járták a vilá-
got. Kosáry Bécsben és 
Németországban hozott di-
csőséget a magyar ope-
rettnek ; Király pedig előbb 
szintén Bécsben, majd 
Amerikában mutatta meg, 
hogy milyen egy magyar 
bonvivant. 

Most a Fővárosi Orfeum 
igazgatósága szolgál egy 
kis meglepetéssel a feb-
ruári műsorban, mert előad 
egy Földes—Buttykay egy-
felvonásos operettet, amelyben a két vezető-
szerep Kosáry Emmynek és Király Ernőnek 
jutott. 

Kosáry 
Fővárosi Orfeum 

A kedves, ötletes darab cime : „Itt a macs-
ka . . . " és Király Ernő egy festőt játszik ben-
ne, Kosáry pedig egy hölgyet, aki hol tán-

cosnő, hol szobaleány, hol 
nagyvilági dáma és nem 
tudni, melyik alakjában 
jobb, szebb, kedvesebb. 

Frici (Király Ernő) dol-
gozószobájában vagyunk. 
Fricinek eddig nem volt 
fölig tejfel az élete. Bele-
szeretett egy bájos, kedves, 
szelid leányba és mint már 
ilyenkor szokás : elvette 
feleségül. Ez volt a veszte. 
A bájos leány a házassá-
gában nem veszített szép-
ségéből, de szelídnek, ked-
vesnek a legnagyobb túl-
zással sem volt mondható. 
Frici szomorúan tapasz-
talta, hogy imádott meny-
asszonya, amint aszszony 
lett, egyszerre átváltozott 
a legveszélyesebb hár-
piává, amelyhez hasonlót 
keveset tud felmutatni a 
világtörténelem. Frici rög-
tön belátta, hogy a hely-
zet tűrhetetlen s egy ügy-

védet fogadott, aki „imádott, szelid" feleségé-
től elválasztotta. 

Barátjával, Lajossal (Nóvák Mihály) erről 

Emmy 
: „Itt a macska' 

Angelo fotografia 

SZERZŐ ÉS SZEREPLŐK 
Nóvák, Buttykay, Kosáry, Király, Nagy 

Fővárosi Orfeum : „Itt a macska" Angelo fotografia 
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beszélgetnek és Frici bevallja ennek, hogy 
ismét szerelmes, de ezúttal okosabb lesz. 
Clarisse, a mostani imádott hölgy szintén 
szelid, kedves és előzékeny, de aki egyszer 
megégette magát, az elővigyázatos s Frici 
csak bizonyos kikötésekkel hajlandó elvenni 
legújabb szerelmét. Elmondja Lajosnak, hogy 
levelet küldött Clarissénak, amelyben meg-
írta, hogy csak ugy hajlandó oltár elé vezetni, 
ha estére eljön hozzá abban a pongyolában, 
amelyet a nászéjszakáján fog viselni. Lajos 
lebeszélni igyekszik a próbaházasságról, de 
Frici ragaszkodik eme föltételhez. 0 tudja, 
hogy a hízelgő szavú menyasszonyok milyen 
gyorsan változnak át pergő nyelvű furiákká 
és még egyszer nem akar 
a felemelő látványban ré-
szesülni. 

— Nem I Zsákban macs-
kát nem veszek többé, — 
mondja határozottan ba-
rátjának. 

A barát azonban filo-
zófusi nyugalommal és az 
életből merített tapasztala1 

tok eredményeként feleli : 
— Az mindegy. A macs-

kának, akár szabadon jár, 
akár zsákban van — 
mindenképen körmei van-
nak . . . 

Frici azon-
ban előresze-

retné látni 
azokat a kör-
möket. 

Mikor a ba-
rát elmegy, 
bejön az inas, 
aki bemutatja 
a az uj szo-
balányt. Frici 
ugyanis any-
nyira biztosra 
veszi, hogy 
Clarisse telje-
siti kérését, 
hogy szoba-
leányról már 
előre gon-
doskodott. Figyelmesen szemügyre veszi a 
leányt és akkor látja azt a nagy hasonlóságot, 
amely a derék háztartási alkalmazott és az 
imádott Clarisse között fennáll. Beszédbe ele-
gyedik vele, de rögtön látja, hogy a szép 
külső alatt csupán egy buta cseléd lelke rej-
tőzik, aki mikor a bejelentőlap kitöltésére ke-
rül a sor, a leglehetetlenebb feleleteket adja. 

— Családi állapota? — kérdezi Fiici. 
A leány nem felel. 
— Hajadon ? — kérdezi ismét. 
Ezt az inzultust azonban már nem birja a 

szép, de buta háztartási alkalmazott és sirva 
szalad ki a szobából . . . 

Frici egyedül marad és bus borozgatás 
közben gondol Clarisse-ra. Nemsokára több 

Király, Kosáry, Nóvák 
Fővárosi Orfeum : „Itt a macska' 

Angelo fotografia 

oka van már a busulásra. Visszajön a ba-
rátja, aki elujságolja neki, hogy Clarisse el-
utazott Németországba. Frici levelét megkapta 
és annyira megsértődött a kikötésen, ^ hogy 
szó nélkül faképnél hagyta az „óvatos" vő-
legényt. Erre aztán Frici még jobban neki-
busul. Barátja ezt előre tudta és már gondos-
kodott bufelejtőről, azért egy kaszinóbeli tán-
cosnő alakjában vezet fel Frici lakására. 
Terpsichore istennő leánya nagyon szép és 
olyan, mintha egyenesen a török szultán há-
reméből került volna Frici lakására. A búbá-
natos vőlegény megdöbbenve látja, hogy a 
táncosnő is nagyon hasonlít Clarisséhez és 
most már elhatározza, hogy vigasztalni fogja 

magát. A fél-
világi hölgy 
pajzán kaca-
gása betölti a 
szobát, de 
amikor Frici 

szemében 
lángra lob-
ban a férfiúi 
tüz — elszö-
kik. 

Frici ott 
marad egye-
dül gondola-
taival, bána-
tával, keserű-
séggel a szi-
vében. Magá-
nosságában 
az uj szoba-
leány zavarta 
meg, aki ágy-

nemüekkel 
felszerelve je-
lenik a szoba 
küszöbén. 

— Nem me-
rek kint alud-
ni, — mondja 
Fricinek, — 

teccik tudni, félek az inastól. . . 
Megkéri gazdáját, hogy engedjen 

neki helyet a dolgozószoba sezlón-
ján. Frici gavallér és cselédekkel 
szemben is az : igy természe-

tesen beleegyezik. Átmegy a hálószobába és 
ekkor a kis cselédleány levetkezik, észbontó, 
pazar éjjeli pongyolát ölt magára és amikor 
Frici kijön — Clarisset találja ottan. Erre 
aztán kiderül minden. Frici megtudja, hogy a 
szobaleány, a táncosnő és Clarisse azok egy 
személyek. Most már boldog, mert az imádott 
nő teljesítette kikötését s megígéri, hogy nem 
sokára oltárhoz vezeti. Clarisse puszta meg-
jelenésével annyira meghódította vőlegényét, 
hogy most már próbaházasság nélkül is el-
veszi feleségül . . . No meg aztán belátja, hogy 
a próbaházasság mit sem ér, mert egy asszonyt 
ugy sem lehet sohasem kiismerni. 

Ez a Földes Imre énekes vigjétékának rö-
vid tartalma és ha hozzátesszük, hogy a mű-

Király és Kosáry 
Fővárosi Orfeum : 

„Itt a macska" 
Angelo foto 
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Fővárosi Orfeum 
Nóvák,' Király, Kosáry Emmi, Király, Nagy 
„Itt a macska" 

Angelo fo togra f i í 

latságos helyzetek egymást érik, hogy Butty-
kay Ákos zenéje beillik egy nagy operett 
slágerszámai közzé, akkor elképzelheti min-
denki, hogy Kosáry Emmyvel és Király Er-
nővel milyen viharos sikere van a mulatságos 
történetnek. 

Az e hónapi műsorban azonban nem fu-
karkodhatik a közönség a tapsokban, mert 
„A rejtélyes kosár" cimü kétfelvonásos bo-
hózat, amelyet Harsányi Zsolt alkalmazott 
magyar szinre, olyan frenetikus derültséget 
vált ki, hogy majnem percenként nyiltszinen 
elismerésre ragadtatja a nézőket. „A rejtélyes 
kosár"-ban az orfeum legjobb erői : Anfaí 
Erzsi, Ferenczy Károly, Hunyadi Emil Gom-
bócz Vilma, Vig Miklós, Fekete Etel, Kormos 
Ica és Perényi jutottak hálás szerepekhez és 
a siker nem is maradt el. 

Az előbb emiitett két elsőrangú színdarab-
hoz nagyszerű, külföldi artistaszámok csatla-
koznak, amelyek közül csak a 3 Tribolos-t, a 
nagyszerű akrobatákat, Go-
rillovich Annie-t, a kitűnő 
táncmüvésznőt, Willy-1, a 
bámulatos zuhanó embert 
és Mary Blank-ot, a női 
zsonglőrt emiitjük meg. 

A közönség hálás tap-
sokkal honorálta a nagy-
szerű műsort, amelyet Bu-
dapest apraja-nagyja meg 
fog nézni, mert minden 
reklámnál többet ér az, 
hogy a nézők elégedetten 
távoznak a Nagymező-
utcából. 

Nem lehet csodálni ezt 
az elégedettséget, mert á 
valóban gazdag és érde-
kes műsorban operett és 
kétfelvonásos vígjáték és 
egy csomó kitűnő artista 

szám van. Ha csak a főslágerre gondolunk, 
hogy Kosáry Emmy és Király Ernő lépnek 
el, akkor azt hisszük, hogy a közönség tel-

fjesen meglehetett elégedve. Az igazgatóság 
azonban nem érte be ennyivel, hanem ugyan-
akkor, mikor Földes—Buttykay operettet nyújt 
közönségének, műsorába iktat egy Harsányi 
Zsolt-darabot is. Ennél többet orfeum műsor 
keretében már nem is lehet adni. 

IRODÄLMI SZÍNHÁZ. Vasárnap dél-
előtt tíz és fél órákor, az eskütéri Helikon-
ban tart ja megnyitó előadását, a Zsoldos 
flndor igazgatása alatt alakult Irodalmi 
Színház, amelynek célja a fiatal irök és 
színészek érvényesülésének útját egyengetni. 
Megnyitóul Lenkei Sándor Pipacs cimü 
három felvonásos vidéki története kerüli 

szinre a főszerepekben Krémer 
Lili, M'Mósy Ilona, Iványl Má-
ria, Burán szky Biri, Fpldessy 
Sándor, Hoy,Hó Béla, Boray Äla-
dár, Radócz Ferenc, Palotai 
Tibor. Rendező Szőke Kálmán, 
díszlettervező Pán József, fl ne-
mes intencióju, komoly művészi 
vállalkozást a legnagyobb ér-
deklődés kiséri. Äz előadás előtt 
Szász Zoltán, a kiváló iró és 
esztétikus mond bevezető confe-
ranceot. Jegyisik a Helikon pénz-
táránál, Színházi Életnél és 
Bárdnál. 
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Az erdélyi és bánáti 
magyar színészei 

Temesvár, 1922 február 

Hanes Brutus, a romén kultusz-
minisztérium művészeti igazgatója, 
az erdélyi és bánáti szinészeti ügyek 
intézője, a „Színházi Elet" munka-
társának a következő nyi'atkozatot 
tette az erdélyi és bánáti magyar 
színészet sorsáról és jövőjéről : 
— A magyar színészet sorsáról Erdélyben 

és a Bánátban csak a legjobbakat mondhatom 
mert megengedtük, hog* az összes koncész-
szionált magyar társulatok játszhassanak. 
sőt a koncessziókat meg is hosszabbítottuk. 
J.-lenleg körülbelül tizennégy társulat műkö-
dik, főként Kolozsvárott, Marosvásárhelyen, 
Aradon és Nagyváradon, ezek a társulatok ál-
landó jellegűek s csak a hónap néhánv napjá-
ban engedik át helyüket román társulatoknak 
A magyar s:inészek edd gi működésükben nem 

A BERLINI KINO-BÁLON 
Somlyó József, az Ufa igazgatója, Lenkeffy Ica, 

Stark filmgyárigazgató és JoeîMay 

találtak akadályokra, sőt részünkről a leg-
messzebbmenő morális támogatásban része-
sülnek, amennyiben mindenütt, ahol egy tár-
sulatnak szerződése van egy várossal, ezt a 
szerződést minden tekintetben respektáljuk. 

— A román kormány a művészetben nem 
ismer nemzelségi megkülónbözteleléseket, ha-
nem egyedül a müvé-zetet i ézi. Művésznek, 
ha magyar is, nem okozunk nehézségeket, 
itt van például a Waldbauer-Kerpely vonói-
négyes nag/ sikere, itt van Rtibreczky Géza 
magyar szobrászművész nagy bukaresti ki-
állítási sikere, vagy Kara Mihály szobrász, 
aki Nagyvárad részére Mária királyné szob-
rát faragta. Akadá'ytalanul dolgozik a német 
művészet is, a csernovici és nagyszebeni, 
továbbá Günther staggioneja, ezek főképen a 
szászoklakta területen működnek. 

— Igen gyakoriak a magyar alkalmi mü-
vészesték is, az ilyenek engedélyezése a 
mindenkori polgármestertől függ, ő azt fo-
gadja falai közé, akit ô akar. Magyarországi 
vendégművészek és művésznők akadálytala-
nul jöhetnek, nem támasztunk nehézségeket, 
de természetesen műsoruknak nem szabad 
tartalmaznia politikai végy irredenta vonat-
kozásokat. A vendégszereplésekre vonatkozó 
kérvény a pontos Programm beterjesztésével 
a bukaresti kultuszminisztériumba terjesz-
tendő be s mi azt a legrövidebb időn belül 
elintézzük. Egyelőre nincsen s:ó a mag\ar 
színészet megszüküéséról, mi nasyrabecsül-
jük a magyar művészeket, de természetesen 
nem engedhetjük meg tulfejlesztését a romén 
színészet kárára. A magyar színművészet 
Erdélyben és a Bánátban nevelhet magának 
uj elemeket, de csak seját anyagából, de ál-
landó jellegű szerződtetéseket magyar terület-
ről nem áll módunkban megengedni. Leg-
közelebb minden valószínűség sze.int egy-
ségesítjük majd a magyar staggionek&t. 

Rendező 
Hz a jó rendező, 
bigyjék el kérem, 
aki nagy tömegeket tud elhelyezni : 
— a nézőtéren. 

A közönség 
fl közönség Ul be a s?inbázba, 
azt mondják, ezer feje van, 
ez igaz, de csak olyankor, 
mikor a szinbáz tele van. 

SZENES EMBER 
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fl »Bierre de Budaörs« még legitimista 
vendéglősök agyában szunnyadt csak, ami-
kor a Nagy: Endre-kabaré látogatói már 
rég gyönyörködtek az első politikai étlap-
ban. Ezit a politikai étlapot muzsika kísére-
tében Gábor József, a kabaré illusztris 
vendégművésze tálalja föíi A kültelki Car-
ímen cimü opera két garázda hallgatójának, 
Göndör Sándornak és Finum Rózsinak, akik 
a stílszerűség kedvéért azonosak a Nemzeti 
szinházbeli Göndör Sándorral és Finum' 
Rózsival. Göndört ugyianis Kiss Feri, Fi-
num Rózsit pedig Nagy Izabella játssza 
a Nagy Endre-kabaréban, csakúgy, mint 
az ország első drámai színházában. A két 
népszinműhős a népszerűség jussán beáiyt 
a kabaréba és megzavarja az opera-előadást. 
Gábor, mint főpincér leülteti őket a néző-
téren és fölsorol nekik egy kifogástaítan 
francia menüt. Minthogy pedig kisgazdáék 
nem értenek zsidóul, átfordítja az étlapot 
lákes magyar szóra, ahogy itt következik: 

Tomcsányi-siilt jogi szószban — elfogyott 
Vagdalt jogrend, félnyers, sózva — elfagyott 
Marhafartő Dunántuli à la Sokorópátka 
Pácolt panamista bajból kirántva 

Képviselő-gerinc régen elfogyott 
Nagytétényi hizlalt sertés, nem lopott 
Sipöc-felfujt Hu zárosán látatlanba kapható 
Gaszton-szelet bandázs nélkül, csak az jó. 

kavarodás jazz-band-i mérele.:et ölt. 
Magának az operának szinreho a'ala egé-

szen eredeti. Nagy Endre elmondja, hogy 
Párisból vette az ötletet, ahoi a klasszikus 
operák népszerűsítésére kisebb társulatok 
opera-előadásokat rendeznek, hogy: a sze-
lesebb néptömegekkel megkedveltessek a ze-
nét. Ezek az operák összevont tartalommal 
és csak a főszereplőkkel kerülnek szinre, 
»Je a cselekmény oly szerencsésen van tölmö-
ritve a főbb |áriákban, hogy a közönség 
tökéletes képet kap az eredetiről. 

— Ezt akarjuk mi itt meghonosítani 
— mondja Nagy Endre — hogy mi is 
megkedveltessük a zenét a szélesebb néptö-
megekkel. (és itt lemutat a publikumra, 
amely a kabaré kis méreteii tekintve a 
legzsúfoltabb napon sem számlál többet száz-
ötven embernél. ) Első operánk a Carmen. 
Az egy opera. Irta az az izé... 

— Bizé! — súgják föl a nézőtérről. 
— Hát persze, tiogy a Bizet, — mondja 

az ötletes konferanszié. — Jelizem, Parisban, 
ahol át vannak hatva a zenei kultuszmisszió 
jelentőségétől, a kormány ezeket az elöadá-
adásokat szubvencionálja. Ha véletlenül je-
len volna a nézőtéren kormányunk vala-
mely aktiv tagja, bejelentem, hogy ez elől 
mi sem zárkózunk el... 

Göndör Sándor a kabaréban 

Göndör Sándorék azon-
>an nem hagynak ma-
gukon kifogni, tekintve, 
hogy van a tarisznyában 
jó hazai kóbász, meg egy 
csibe rántva és alapo-
san be is falatoznak a 
hazaiból miközben ösz-
szeszólalkoznak Carmen-
nel (Várady Olga), ami-
ből már majdnem tény-
leges csetepaté fejlődik, 
amikor beront a szinre 
Escamillo (Magyari La-
jos), aki torreádor maszk-
jában frenetikus derült-
séget kelt eítéről-astére. 
De szerepel még a da-
rabban egy ál-Nagy En-
dre (Czobor) és a valódi 

Nagy Endre is, szóval a MÜ VÉSZHÁZASSÁG 
Zicrncr Za'a Lili és Bilassa Emil, akiknek múlt hét vasárnapján volt az esküvőjük 
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egy képviselőházi jelenet kerül szinre Nagy 
Endre, Magyari és Kabók előadásában. 
Nagyi Endre az elnök, Magyari a liberális 
folokk, Kabók a kisgazdapárt. Magyarinak 
a priori nem tetszik a hálátlan szerep és 
kifakad: 

— Mért auszgetippelt én legyek a libe-
rális blokk? 

De azért végigjátssza a képviselőházi je-
lenetet, amely természetesen nein szűköl-
ködik hangos és vidám szcénákban. Czobor 
sem panaszkodhat. Kálmán Jenő telefon-
hirmondóján kivül van egy szellemidéző 
jelenete Nagy Endrével, ahol ő a médium 
és egymásután idézi meg Mózes, Napoleon 
és Csilliéry András szellemét. Mindezt a 
sok produkciót összeköti, kiegészíti Nagyi 
Endre jókedvű konferánsza, míg a közön-
ség testi jóérzéséről, kiszolgálásáról a ka-
baré igazgató-tulajdonosa, ifj. Fenszl József 
gondoskodik. 

MÂTINÉ Ä LATHÄTATLÄN VENDÉG 
JAVARA A Renaissance Színházban feb-
ruár 26-án, vasárnap délelőtt matinét ren-
deznek a láthatatlan vendég javára, amely 
Huszár Károly nemes aik,'ciójának legművé-
szibb eredménye lesz. A műsor két részre 
oszlik. Az elsőben Huszár Károly mond 
hatalmas beszédet, amelyben érdekes, meg-
döbbentő adatokat tár fel a budapesti tár-
sadalom erkölcsrajzáról. Beszédével a nagy 
nyilvánosság is foglalkozni fog. Tábori Kor-
aiéi előadásában, amelyet száznál több ve-
titettkép tarkit, lefesti azokat a razziákat, 
amelyekre a budapesti altant-missziók tag-
jait elkísérte. Izgalmas és érdekes részi etei. 
lesznek a közismert, kitűnő publicista elő-
adásának. A művészi részben a legnagyobb 
pesti művészek lépnek fel, közöttük Jászai 
Mari, Petráss Sári, Adler Adelina, Kom-
játhy Mária, Ptasinszky Jozefa, Hübay 
Jenő, Törzs Jenő, Rózsahegyi Kálmán, Palló 
Imre. Ezenkivül is sok meglepetés lesz. A 
matinén csak meghivctt közönség jelenhet 
meg, meghivókat az arra illetékeseknek a 
Renaissance főtitkári hivatala ad, amely az 
ügyek intézését szivességből vátiajlta. 

A ruhatáros 
O veszi át a kabátokat és 
kalapokat. 
Szerény állás, de az az előnye 

megvan, 
hogy neki nem kell megnéznie a 
a darabokat, 

SZENES EMBER 

Ez a közvetlen tónus természetesen be-
ragyogja derűjével az egész előadást, amely-
nek hangulata igaz művészi élmények és 
jókedv-szülte jelenetek közt emelkedik. Ka-
bók, a kabaré kisgazdája beszámolót tart a 
párt kétéves működéséről, Radó Teri uj 
kupiét és uj jelenetet játszik Nagy Endré-
vel, Magyjari egy Nagy Endre és egy 
Kálmán-kupiét énekel az uj műsorban, de 
minderi este elő keli vennie a » ja j , az a 
Budavári!« cimü kupiét, amelyért már vi-
dékről is föílutaznak az emberek. Gátoh Lilla 
finom szeriőz dalokat énekel, Kerpely Jenő 
templomi csöndet varázsol gordonkájával 
és mint a kabaré fönállása óta minden 
este, hangos taps köszönti a ccrnmedia deli: 
arte bravúros szereplőit, Aghy Erzsit, Uray 
Tivadart és Nagy Endrét. De különösen 
nagy sikere van Nagy Izabellának, aki a 
dalköiltészetnek egy egészen érdekes zsánerét 
a magyiaros müdalt kultiválja csodásan me-
leg hangyán és kivételesen eredeti előadó 
művészetevel. 

A Szo'krátesz és Plátó helyjett ezutta'i 

KOVÁCS KLÁRI és ALICE 
február 15-ikén a Vigadóban tartják meg 

klasszikus táncestélyüket 
Labori felv. 
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Ki a legszebb 
és legelegánsabb pesti 
asszony, leány és férfi? 

— A Színházi Élet pályázata — 

Minden szerencsétlenség nélkül meg lehet 
állapitanunk, hogy szépségversenyünk való-
sággal társasági esemény lett Pesten. Bálokon, 
zsurokon, divatos éttermekben mindenütt be-
széd tárgya a Színházi Elet pályázata. A szer-
kesztőségnek ezerszámra hozza a posta a 
szavazó-lapokat, sőt sokan személyesen hoz' 
zák fel a listát, melyen a legszebb pesti 
asszony, leány és férfi szerepel. Snájdig 
katonatisztek, rajongó hölgyek és urak vizi-
telnek nálunk a legfurcsább kérésekkel és 
kívánságokkal. Sokan szinte követelik, hogy 
közöljük a jelöltjük nevét még akkor is, ha 
nem is kapta meg azt a szavazatmennyiséget, 
mely az első hat közé emelné. Ezeknek a 
kívánságoknak sajnos, nem tehetünk eleget, 
hiszen körülbelül 3000 hölgy nevét kellene 
kiadnunk, ha leközölnénk mindenkit, aki 
szavazatot kapott. 

Ezen a héten nem nagyon változott a listák 

877 szavazatot kapott 
700 
680 

Dolinay Ilona a Semmeringen 

sorrendje, viszont a szavazatok száma tete-
mesen megnagyobbodott. 

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 Színházi 
Élet díszoklevelét. 

Itt közöljük a szavazatok e heti állását : 

Ki a legszebb asszony ? 
Hatvany Lilly bárónő 590 szavazatot kapott 
Prónay Pálné 571 
Perczel Tiborné 500 
Kornfeld Pálné 412 
Goda Gézáné 381 
Strasser. Richárdné 380 
Ki a legelegánsabb asszony ? 
Barczáné Koós Éva 373 szavazatot kapott 
Kállai Tamásné 330 
Éles Bélánk 300 
Szász Dezsőné 287 
Dessewffy Emiiné grófné 210 
Halasi Ödönné 200 
Ki a legszebb leány ? 
Cséry Sári 
Beöthy Baba 
Horthy Paulette 
Éber Villy 590 
Andrássy Margit grófnő 588 
Radványi Lili 201 
Ki a legelegánsabb leány ? 
Cséry Sári 1014 szavazatot kapott 
Madarassy Beck Tessza 

bárónő 604 
Beöthy Baba 600 
Yoinits Baba 502 
Éber Amália 317 
Molnár Zsuzsa 210 
Ki a legszebb férfi ? 
Friedrich István 1000 szavazatot kapott 
Batthyány Gyula gróf 970 
Kónyái Elemér 665 
Fáy László 430 
Kandó László 425 
Nagel Pál 300 
Ki a legelegánsabb férfi ? 
Pallavicini György őrgr. 970 szavazatot kapott 
Falus Elek 610 
Andaházy-Kasnya Béla 500 
Vass Elemér 500 
Szúnyog Bandi 283 
Wittmann Elemér 104 

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

A tűzoltó 
fl kulisszák mögött járkál, 
bár néf íaa színpad szélén látszik is, 
rendes, tapasztalt színházi ember, 
Molnár Learjében játszik is. 

SZENES EMBER 
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Offenbach, és a 
jazz-band 

• A boldog emlékű Off:nbach és a jazz-band 
az Apolló Színpad uj műsorában kerültek 
össze. Miután a jazz-band meghódította 
Európa valamennyi metropolisát s igy Buda-
pestet is és harsog, zeng, recseg, ropog min-
den divatos étterem, kávéház, bél pódiumén, 
a színpadra is bevonult, még pedig Offen-
bachhal együtt. Az Apolló kedd esti pre-
miérjének csemegéje volt, hogy Offenbach 
Az elizondói lény" cimü kis operájában egy 

jazz-band is szerepelt. Kulinyi irta az opera 
szövegét s ezen épp annyit kacagott a közön-
ség, mint amennyit gyönyörködött Offenbach 
melódiáiban. Herczeg Jenő, az Apolló rende-
zője bravurmunkét csinált „Az elizondói 
lány" rendezésével. Csupa ötlet, kedvesség és 
meglepetés ez a rendezés. Van jelenet, ami-
kor a rendezőnek már kicsiny a szinpad s 
felhasználja a nézőtéret is, ahol- színészek 
szaladgálnak, játsz:nak s szól a jazz-band, 
harsog, hogy szinte gurul a nézőtér a kaca-
gástól. A színészek : Szöllősi Rózsi, Boross 
Géza, Ross Jenő, Pártos Gusztáv, Sá idor 
József ugy játsszák „Az elizondói lényt", hogy 
ezt az előadást tanítani kellene a kabaré-
iskolákban. 

Ugyanilyen nagy sikere 
volt az uj műsor min-
den egyes száménak. Gc-
czy István kis népszín-
művében a Nemzeti Szín-
ház két művésze vendég-
szerepelt: Rózsahegyi 
Kálmán és Nagy Ibolya. 
És Kondor Ibolya és Sán-
dor József brillíroznak 
még a népszínműben. 

Szomaházy István tréfája, 
a „Vincellériskola" remeke 
a műfajnak. Haraszti 
Mici, Herczeg Jenő, Pár-
tos, Salamon játsszák. 
Pompásan. 

Zágon István értékes 
jelenete, a „Csiga refe-
rál" Boross Gézának, 
Kondor Ibolyának, Hollós, 
Borának, Herczeg Jenő-
nek és Salamon Bélá-
nak ad alkalmat pompé§ 

figurák bemutatására. Forró Pál „Nagyszerű 
fogás" cimü tréfájával szerepel az uj műsorban, 
melynek megánszómait Szöllősi Rózsi, Kon-
dor Ibolya, Boross Géza és Saósdy éneklik. 

AZ OSZTRIGÁS MICI ÉS GÁBOR 
JÓZSEF. Az Osztrigás Mici reprize 
alkalmából néhány adalot közöl-
tünk az örökké friss Feydeau-bohó-

zat karriérjéből. Most kezünkbe került az 
Osztrigás Mict első szinlapja, amelyből meg-
állapítható, hogy a bohózat egykori szereplői 
közül már csak Hegedűs játssza eredeti sze-
repét, mig Gabriellát annak idején Nikó Lina, 
a tábornokot, Vendrei tata hires alakilésát 
Szathmáry, Clementinet Almási Lola, Osztri-
gás Micit Delli Emma, az abbét Gól Gyula, 
a fiatal herceget pedig Gábor József, az 
Operaház kitűnő tenoristája játszotta. És ér-
dekes, hogy ez a szerep az Akadémiáról épp 
akkor kikerült Gábor egész további karriérjére 
döntő befolyással volt. Gábor —• bár énekelni 
is tanult már, — drámai színésznek készül. 
Az Osztrigás Mici harmadik fölvonásában van 
egy jelenete, amikor eldúdolja a Kis bögre-
nótát, amellyel az előző fölvonásban Osztri-
gás Micinek rendkívüli sikere van. Az egyik 
előadásra bevetődött Küry Klára, aki a Szép 
Heléna népszínházi előadásához akkoriban 
egy alkalmas Párist keresett. Kürynek annyira 
megtetszett Gábor éneke, hogy másnap már 
szerződteiési ajánlatot hozott neki a Népszín-
háztól. Itt hallgatta aztán meg őt Keglevich 
gróf, az Opera intendása, aki átszerződtette 
Gábort az Operához. 

A hamburgi menyasszony két szerzője és rendezője 
Vincze Zsigmond, Ferenc Frigyes, Kulinyi Ernő 

Happ íelv, 
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INTIM PISTA, hogy meggyógyult-e 
már Beöthy László ? 

— A „vezér" hála az égnek és a 
kitűnő Pollacsek tanár kezelésének, 
már teljesen jól van, csak még a 
rekedtsége miatt panaszkodik. Polla-
csek tanár minden nap meglátogatja 
és hiába hivatkozik Beöthy rekedt 
hangszálaira, neki is azt mondja, 
amit a vezér tagjainak szokott: 
„Fölléphet már!" Es Beöthy föl is 
lép : szorgalmasan végzi a dolgát az 
Unió irodájában. 

— A Vígszínházban „A sárga 
keztyü" bemutatóján ott láttuk Len-
k e f f y icát. Hát már befejezte berlini 
működését? 

— A nagyszabású Othello-film el-
készült és a szép Desdemona haza-
jött pihenni, Berlinben hagyva a többi 

MŰKEDVELŐ 
JUBILEUM. Ma-
gyarországszerte 
mindig több és 
több hive akad 
a mükedvelő-
szinjátszásnak 

és a rengeteg 
műkedvelő tár-
sulat között na-
gyon szép helyet 
foglalnak el a 
báttaszéki vasu-
tasok, akik a 

vasutas-árvák felsegélyezésére most előadták 
iiimándy Lajos „Az örök küzdelem" cimü 
színmüvét és ennek az előadásnak külön 
érdekessége volt, hogy Hideg Imre, a bátta-
széki gárdának lelkes tagja ez estén ünne-
pelte hetvenedik műkedvelői fellépését. Az 
érdemes'műkedvelőt szép ünneplésben része-
sítették kollégái. 

nagyszámú berlini magyar művész-
embert, akik a német metropolis lá-
zas forgatagában nagyszerű ered-
ményekkel dolgoznak tovább. Ott 
van Biró Lajos és Lengyel Meny-
hért, akik most szenzációs filmdrá-
mákat irnak és épp a napokban kö-
töttek nem kevésbé szenzációs szer-
ződést egy filmgyárral, ott van Pufi, 
aki már régen híresség Berlinben és 
olyan attrakció, hogy most egy kü-
lön koncern alakult, amely kizáró-
lag „Pöfi-film"-eket fog gyártani, 
ahogyan Berlinben a népszerű mű-
vész alakításait nevezik. A kedves 
Pufi térfogata és jókedve semmiben 
sem változott, ott is olyan kedvelt, 
mint itthon és ha végigmegy a Fried-
richstrassen, a berliniek megfordul-
nak utána és egymást oldalba lökve 
mondják: „Der dicke Huszár !" Som-
lay Arthur is nagyon népszerű Ber-
linben és saját vállalkozásában hozza 
forgalomba azokat a filmeket, ame-
lyeknek főszerepeit játssza és nagy 
sikereket arat a filmen Putty Lia, ki-
ről már azt is híresztelték, hogy 
meggyilkolták Berlinben. 

— A filmgyártás európai centruma 
szóval most Berlin. 

— Talán már nemcsak európai. 
Berlinnel kapcsolatban különben meg 
kell még említenem, hogy nemso-
kára érdekes vendége lesz Buda-
pestnek. Dimiiri Buhovecky, ma a 
legkiválóbb filmrendezők egyike, aki 
az Othellot és a nálunk is ismert 
Danton-t rendezte és nemrég készült 
el Sapho cimü filmjével, ellátogat 
hozzánk, hogy körülnézzen, mit le-
het itt csinálni. Egy magyar filmen 
látta, milyen pompás vidékek van-
nak nálunk és most meg akarja 
ezeket iermétzeiben is nézni. Magi-
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val hozza a feleségét is, aki a leg-
szebb orosz asszony Berlinben. 

— Miféle uj házassági hirt tud ? 
— Németh Juliska kapóit kedves 

és örvendetes hirt Milánóból: Fracca-
roli, a Corrierre délia Sera nálunk 
is jól ismert munkatársa, aki a vö-
rös uralom idején itt időzött Budi-
pesten, feleségül vette Németh Juliska 
húgát, Toncsit. A filial pár tavasz-
szal elláogat Budapestre: autón 
jönnek a szép Itáliából ide. 

— Meséljen még valamit. 
— Molnár Ferenc Bécsben van és 

minden délelőttjét a Burgszinházban 
tölti, ahol nagyban készülnek a Lear 
király és a Marsall bemutatóiara. 
Ruttkay György viszont, aki mint 
Az Est bécsi szerkesztője állandóan 
az egykori császárváros lakója, hosz-
szabb ideig itthon volt és elárulta, 
hogy ui darabon dolgozik. — A Ma-
gyar Színház soronkivüli újdonsága 
olyan darab, amelynek nemcsak 
őszereplője. rendezője, hanem szer-
zője is — Törzs Jenő. „Vadembe-
•ek" a cime az érdekes-
iek Ígérkező uj darabnak, 
ímelyet a népszerű mű 
)ész dr. Bársuny Dezső 
ársaságában irt. A darab 
löse egy férfi, aki mint 
tuszéves Uju kivándorolt 
'gy exotikus országba, 
)ademberek közö t élt két 
vtizeden át és mayával 
íozza a leányát, aki ott 
zületett és akinek anyja 
enszülött nő volt. Ezt a 
iányszerepet Darvas Lili 
jgja játszani. — Z>azsától 
i megérkezett az első ér-
isités. Szere esésen partra 
zállo.t Amerikában és 

mint irja, a newíorki kikötőben zajos 
ovációval fogadták a tiszteletére nagy 
számban megjelent amerikai magya-
rok. 

— Most valami pletykát kérünk. 
— Egy öiéoes szerelemről kell 

megemlékeznem, amely a mult hé-
ten véget ért. Azt beszélik, hogy a 
történet házassággal fog folytatódni, 
de ez természetes is, mert hiszen a 
házassággal vége van a szerelem-
nek. Most pedig . . . 

— Hová siet? 
— Megyek üdvözölni a nászutról 

visszatért Harsányi Zsoltot. Egye-
lőre még esek ideiglenes fészkében 
köszönthetem az ifjú párt, az újdon-
sült asszonyka szü einél. Harsányi 
egyébként megvált ugyan a Renais-
sance Szinház igazgatásától, de 
azért tevábbre is igazgatósági tagja 
maradt a Rcdius-filmgyárnak. 

TANC KABARÉVAL. A II. kerületi 
Ponty-utcai felsőkereskedelmi fiúiskola hét-
fő. í, 13-án este a ' Gell,ért-szálló halljában 
tár cmulatságot rendez. Tánc előtt kabaré 
lesz, melyen fellépnek: Me lek Anna, Zoltán 
Böske, Kőszeghy Erzsi és Halmos Fricike. 

'A Rákosi-iskola""vizsga- ] 
előadása : „Otthon" 

Rih TV. Ka p th>, Bal gh R^zsi, 
Thurocky, K »dav i ,J trniay 

Karola, K.vacs, S^bi*» Jóísa 
Papp felv. 

A Kut I -aiu eplő : 
G*dor Mircell, G.llár ü . ibi 



Filmszínészek: életveszedelemben 
Irta: PÁNCZÉL LAJOS 

Nem mind arany, ami fénylik I Ez a mon-
dás ráillik a filmszínészi palyára is. Nem-
csak csillogás, siker, körülrajongás és ünnep-
lés jut osztályrészül a mozinésznek hanem 
igen gyak an az'életét is kockára kell tennie. 
Az idők fobamán a mozikö^önség megvál 
tozott. Már nem hallatszanak elfojtott siko-
lyok a nézőtéren, ha a fil.nen valakit a híd-
ról a vízbe löknek, a közönség jól tudja, 
hogy az a valaki csak bábu és fölényesen 
megmosolyogja a jelenetet. Minden téren, 
igy a bravurfilmek terén is igényei támadnak 
a mozilátoga'óknak ; azt akarják, hogy amit 
látnak, az ne trükk, tehát ne szelid csalás, 

M1NDSZENTHY 
Kamara 

MARIE, a „Merista" 

hanem tényleg véghezvitt teljesítmény, brauur 
legyen. 

Az ilyen felvételeknél természe'esen nem 
egyszer forog kockán a filmszínész tes'i ép-
sége. A balesetek, amelyek filmfelvétel köz-
ben történtek a szerep'őkkel, elég le»in'élyes 
számra rúgnak, noha mindenütt a legnagyobb 
elővigyázatossággal dolgoznak. 

A nagysz-rü Ch«rlis Chaplin is ráfizetett 
egy alkalommal. „Charlie, mint tüzo'tó" cimü 
burleszkjében szerepe szerint égő házból 
kellett menekülnie s Chaplin a feladatot ugy 
oldotta meg, hogy begöngyölődött egv hrss. u 
szőnyegbe s ijy guru t le a lángba -, álló lép-

sőckön. Azonban nem volt elég 
jól impregnálva a szőnyeg, tü-
zet fogolt és Chaplin összeégett. 
Hetfken keresztül olajos prizni-
cekbe bugyolálva frküdt egy 
szanatóriumban. 

Annak dacára hogy a m?gyar 
filmgyártás nem igen kultivelja 
a b avurfilmeket, arinyleg igen 
sok baleset történt filmfelvéte-

lek közben. 1912-ben Kolozs-
várott folytak „A sárga csikó" 
felvételei. Annál a je'enetnél, 
arrikor Bakaj Erz-ike csónaka, 
a d^rab szerint felborul é» a 
bennülök a folyóba esnek, halá-
los szerencsétlenség történt. A 
kolozsvári színtársulat egy fistól 
ízir.é-znője : Imre Erzsi nem tu-
dott Ufzni és a Szamos sebes 
folyása elragadta. 

R. Lenkeffy Ica már kétizben 
került veszélyes helvze't-e. Az 
„Aranyember" felvételei közben 
az Aldunán vihar tört ki s a 

művésznő a háborgó folyam kö-
zepén rekídt egy kis csolnak 
ban, amelyet csak naayso 
kára sikerült partra juttatni. A 
másik baleset a mult nyaror 
érié, amikor „A szerelem min 
dent legyőz" cimü film egyi 
jelene ében a vágható parÍDi 
levetette. 

Gyors egymásutánban két bal 
eset érte Janovics Jen<M a „Bán 
bán* felvételeinél. Olyan szf 

női főszereplője renrsétlenül esett, hogy ka r j 
Schwarzenberg-tilm vá l l tan kificamodott. 
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„Merista" és a „Csodaforrás" 
Beregi és Chaplin a Kamarában 

Két világ-
hírű név ölel-
kezik össze 
a Kamara 
uj műsorán. 
Mind a kettő-
ben ezrek és 
ezrek értékel-
ték a tiszta 
művészetet és 

mégis e művészet két legtávolabbi pólusát 
képviselik ők ketten, mert mig ! az 'egyik a 
magyar Beregi Oszkár, a Nemzeti Színház 
volt művésze je-
lenleg Bécsben 
aratja diadalait, 
a klasszikus ská-
lát, a modern és 
shakespeari hős-
szerelmeseket, a 
tragédiát és a 

szalondrámát 
képviseli, addig 

másik, az 
amerikai Charlie 
Chaplin kifogy-
hatatlan humo-
rával, istenál-
dotta groteszk 
gesztusaival és 
ötleteivel az ide-
geken duló nagy 
háború óta az 
emberiség egyik 
legkedveltebb és 
méltán népszerű 
mulattatója. 

Beregi filmje 
ennek a művész-
nek hatalmas 
egyéniségét, fér-
fias szépségét, a 
pathos csúcsaira 
győzelmes lendü-
lettel felszárnyaló 
játékát a legtöké-
letesebben fejezi 
ki. Lihegő izgal-
mu tömegjelene-
tek, a pápaság 
Rómájának évez-
redes monumen-
tális díszletei kö-
zött él, zsarnokoskodik és fenyeget Caesare 
Borgia, a középkor félelmes hőse, I ki nem 
ismer mást, csak a saját szeszélyeinek meg 
gondolatlan kielégítését. Becstelen céljaiért 
tűzön-vason ét küzdött. így ragadta el del la 
Torre csapszékéből a szépséges Meristát, aki 
táncával szórakoztatta a vendégeket. Pompás 
várkastélyába viteti, gazdagság és kényelem 
•gyönyörével övezi. Azonban a leány Caesare-

BEREGI OSZKÁR 

nak egy fényes ünnepsége alkalmával meg-
ismerkedik Paolo Marco-val, a fiatal szobrász-
művésszel és mindketten szerelemre lobban-
nak egymás iránt. Mikor Caesare a besúgók-
tól megtudja, hogy Merista Paolóhoz vonzódik, 
egy alchimistához fordul tanácsért: milyen 
módon büntesse meg hűtlen kedvesét ? „Há-
romszor fog még táncolni Merista, azután 
elszáll a leikel" — válaszolta az^alchimista 
és jóslata beteljesedett. A leány-Telső táncát 
szerelmese szabadon bocsátásáért j lejti el a 
kegyetlen^zsarnok előtt, hogy életben is ma-
radhasson a szobrász, kénytelen eljárni a 

a másodikat. Mi-
kor a harmadik-
ba akar kezdeni, 
amellyel Borgia 
karmaiból ártat-
lan embereket, 
a szabadság ra-
jongóit szabadít-
hatná meg, be-
ront a terembe 
a kiszabadult 
Paolo és abban 
a hitben, hogy 
Merista hűtlen 
lett hozzá, szivén 
szúrja őt, kinek 
pedig az életét 
köszönheti . . . 

Az eredeti hely-
színi felvételek 
még csak emelik 
Beregi felejthe-
tetlen alakítását 
és fiatal magyar 

partnerének, 
Mindszenthy 

Máriának, a 
wieni Volksoper 
primaballeriná-

jának teljes illú-
ziót keltő hajlé-
kony szépségé-
vel és szilaj tán-
cával hóditó Me-
ristáját. 

Sose rengették 
még meg olyan 
kacajok egy bu-
dapesti mozi fa-
lait, mint amilye-

neket Chaplin kétfelvonásos mester-burleszkje. 
a Csodaforrás fog kiváltani a Kamarában. 
Nem tudjuk, hogy mit dicsérhetünk leginkább 
ezen a villámként pergő, kirobbanó komikum-
mal tetézett, nagy apparátussal, az ellentétes 
figurák légiójával a Iegfrappánsabbjhelyzetek 
egymást hajszoló fordulatosságával bővelkedő 
csodafilmen. Mindezek élén Chaplin, mindany-
nyiunk legkedvesebb színésze 



3 6 S Z Í N H Á Z I E L f c l 

Korall, a vadon királya 
Tarzan fia második része 

R Iégbujább dzsungel titokzatos rejte-
keiben él Tarzan fia, Korah, majmok és 
elefántok közö't. E:ek az ő barátai, nem 
az emberek, akik ül dözik őt és a legdrágább 
leárut, Mirjámot. Korah lesz a majmok 
királya, akik megvédik őt és vele együtt 
küzdeiek Riberheim banditái ellen. De min-
den óvatosság hiába való, Mirjámot elra-
bolják és eladják a sejknek. Korahnak 
ké szer sikerül kiszabadita íi Mirjámot, 
azo ban mind a kélszer vi s. azerz ik ma-
guknak a banditák áldozatukat. 

R »Tarzan fia* második ré-za »Korah, a 
vadon királya« szintén az őserdők borzalmas 
sűrűjében játszódik le. Oroszánok üvöl-
tése és elefántok bőgése reszketteti meg a 
fülledt lebegőt. Óriáskígyók sikla iak a bok-
rok alján és náha halálos szorítással ölel-
nek körül embert és állatot. Borzalmas 
»Ss rejtelme;; világ ez. De Korah, Tarzan fia, 
tabbei a világban él, iit boídog, ez a légkör 
kell neki, ő; nem bántják az állatok, a ba-
rátai neki, mert Korah köztlik nevelkedett, 
ismeri őket, mi.it saját magát, megérti 
a nyelvüket és beszél az ő nyelvükön. 
Korah az ősember. Rz erő, a tüz, a józan-

ság ősi embere, épp olyan, mint apja, 
Tarzan. Karjában az állatok őrült ereje, 
szemében a dz-ungel fenséges nyugalma, 
de néha fellobban a vadsága és o.t lángol 
a legperzselőbb tüz, halálos forróság. 

Ennek a filmkolos^zusnak csodálatos ha-
tása van a közönségre. Nemcsak leköti 
mesé é ek izgalmas érdekességével, hanem 
elbűvöli felvé.eleínek nagyszerűségével, 
csodálatos szinszerüségével. Megkapó é:s 
Szgató világ tárul a nézők elé: az őserdők 
fe ságes világa. Szinte megrémülünk néha, 
elfelejtkezünk, hogy moziban vagyunk, hogy 
vászr.on játszódik la minden, ugy érezzük, 
hogy az üvöltő és vicsorító oroszliánok 
IközLé k rohannak, szé j J s i a g g a inak. Film-
tech ikai szempontból a legbiavuro abb ez 
a kép, bámul.íi való, hogy a színészek 
miket mer íek és a rendező, meg az opera-
tőrök! Változatos, izgalmas ez a második 
rész, mél ó folytatása az eddigi í.agysikerü 
Tarzar.-.ilmeknek. 

Ä második réczt a »Koráh, a vadon 
királyd«-t a Mozgókép Ctthon legközelebbi 
ml során fogja jálszani. Ebben a ré zben 
fokozódni fog az érdeklődés, mert Mirjam 
szöktefáse és a törekvés, hogy megmentsék, 
valóban izgalmas és érdekfeszítő. Ä Moz-
gókép Otthonnak okvetlenül nagy sikere 
iesz ezzel a filmszenzációval. 

fiwvija-íitoJ 
Jelen«! a „Turzan fis 11 reszébél 

Mozgókép utth»r 



S z e r e n á d a s i v a t a g b a n 
A homoktengar izzik a napfényben, arab 

csapatok fáradt meneteléssel vonulnak végig 
a füilesztő melegben, é s itt ,a forró déli 
részake.i, a c-illagos sö.ét ég aiatt, a leg-
izzóbb szenvedélyek, a legnagyobb szerel-
mek lángolnak. Szerenád a sivatagban... 
'Nem a számura vad süvitése muzsikál, ha-
nem asszony ás férfi szerelmes szive dobban 
ütemes zenére. Itt minden érzés hevesebb 
és erősebb: szerelem, féltékenység, bosszú. 
Tűzben égneílt a szemek, lángbaborul a sztiv 
és szinte véres minden földön és égen. 

Ängol arisztokrata háza-pár és egyi 
szenvedélyes spáhi tiszt, főszereplői ennek a 
filmnek. Az angol házaspár Algírba megy. 
vadászni. A lord, aki elhanyagolja vadász-
szenvedélyéért az asszonyt és a felesége, 
aki szenved és gyötrődik, amig el nem 
•következik, ami előbb-utóbb minden asz-
szo. ynál elkövetkezik, hogy a szenvedések 
és gyötrődések elmúlnak, elapadnak a köny-
nyiek és az asszony —• unatkozni kezd. 

Aztán jönnek: a kis flörtök, kalandok, játé-
kok, férfibábukkal és végül egy veszedel-
mes, tragikus szerelem. 

A szerelem már a , sivatagban éri utói . 
Es micsoda szerelem! De ami ezután 
következik: féltékenység, fájdalmak, kínló-
dások, nalál. Boldogan és felszabadultan 
találnak isméi egymásra a lord és a fe-
lesége, de ennek a boldogságnak a szerel-
mes spáhi halála az ára. 

Elsie Ferguson jálssza a »Szenerád a 
sivatagban« főszerepét. Csodálatos felvéte-
lek teszik még érdekesebbé az izgialmas 
cselekményt. Ezt a nagyszabású filmszin-
müvet egyiszerre két mozgószinházunk mu-
tatja be legközelebbi műsorában, a Royal 
Apolló és a Helikon. Ez a minden részle-
tében irodalmi film nagy feltűnést fog 
kel e i, mert fordulatokban, szép felvételek-
ben igazán gazdag. A meséje érdekes és 
tartalmas. A két bemutató szinházban na-
gyon nagy sikere lesz a »Szenerád a si va 
tagban« című filmnek. 

ELSIE FERGUSON 
Helikon és Royal Apolló : „Szerenád a sivatagban" Projectogifjl 
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Az első 
Jubileumi köszöntő 

Egyszerűségében kedves és megható ver-
set küldött be ma hozzánk Szamosujvári 
Nóvák Sáudorné. Jászai Mari jubileuma 
ihlette költői hangulatra a vers íróját, 
aki ha nem is erie el a versköltészet leg-
tökéletesebb fokát, mégis megérdemli, hogyi 
a nyjom tátott betű szárnyán küldjük el Jászai 
Marihoz, a tiszteletreméltó és tehetséges 
verset, ainelyiet itt közlünk. 

Jászai Marihoz 
Te szent természetnek csudás alkotása! 
Előtted egy nemzet hódolata áll ma, 
(Ünnepelni azt a művészetet, 
Mely tölgy a hegyormán, 
Szikla a bércfokán, 
Melijiet idő, vihar sohar meg nem téphet. 

Vad\irágos rétről indultál utadra, 
— S az isteneknek is gyönyörűségére, 
Felvitt, felvezetett Olympus hegyére, 
A rét, mező utja. 

Sophocles, Äischyllos, Stiakespeare 
meg Katona, 

Nemes homlokodra, 
Mi.id babért fonnak ma; 
So'( jó kívánsággal jönnek tudom Hozzád, 
A koszorút, -— pálmát özönével hozzák. 
Éu csak azt kívánom 

A szivem, a lelkem egész melegével. 
Áldjon meg az Isten, * 
Mind a két kezével! 

Szamosujvári Nóvák San dorné. 

Jászai Mari bizonyára éppen ugy örvend 
ennék az első jubileumi felköszöntö'nek, 
mintha bármelyik hires költő Irta volna. 

Az Intim Kabaré 
uj miisora 

Az Intim Kabaré február harmadikán 
mutatta be uj műsorát, amelyet öt kiváló 
egyfelvonásos tesz változatossá. Elsősorban 
kell megemlítenünk Káldor György Ist-
ván: Valse Triste cimü drámáját, amelrfben 
KacZur Mária, Bende László és Bal a Kál-
mán elsőrangú összjátékot produká'nak. Kal-
már Tibor és Magyar László: Dollár Daisy 
cimü mulatságos operettjében a kabaré pri-
madonnájának, Szüless Elzának betegsége 
miatt, Keré lyi Irén játszotta a fő női szere-
pet. Partierei Ihász Aladár, Rott, Kürth)\ 
és Radócz, kiváló alakításaikkal hozzájá-
rultak a da-ab sikeréhez. A műsor további 
részében Beöthy Zoltín határos dramolettje, 
Gu'hy Sörna kacagtató bohózata és Mihály 
István tré.aja kacagtatják meg estéről-estére 
az Intim Kabaré zsúfolt nézőterét. Eabrik 
János gitárdalai, Mcliár Dezső konferá-
lása és kitűnő Szólók: Iliász Aladár, Lánczy 
Mici, Varga Sári, Pálffy Irma, Medveczky 
Lilly és Szikla Szilárd egészítik ki a gazdag 
miisort. 
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Szenzációs 
uj műsor! 

CARMEN MOZGÓ " - « f i 

Szenzációs 
uj műsor! 
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Szenzációs 
uj műsor! 
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: Szenzációs : 
î uj műsor! j • • 
• • • • 
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A HALÁLOS TAVASZ, 
Zilahy Lajos, forróságokkal 
teli regénye, voltaképen egy 
férfi szerelme két nőhöz — 
mindhalálig. Asszonyok, leá-
nyok akik olvasták, elragad-
tatással magasztalják hősét, 
aki a megtestesült férfi-ideál. 
Az iró maga ezeket mondja : 

— A regény hőse az a szerelem, amely 
csak egyszer — gondolom talán huszonhat-
éves korunkban — viharzik át minden ideg-
szálunkon, Tavasz és a békebeli Pest, egy 
titkos kis óbudai legénylakás és a tiszta uri-
leány, akiről a tavasz leoldja, môndjuk a — 
társadalmi fűzőket. Ebbe, ha ez elmúlik, nem-
csak regényben, hanem az életben is bele 
lehet halni. 

A nőolvasóknak igazuk van. Ez az igazi' 
szerelem, mert halálos. Ezt a regényt nem is 
hagyhatja olvasatlanul se asszony, se leány. 
férfi pláne nem. 

• zörej volt, semmi 

F A FRANCIÁK VILÁGHÍRŰ 
".rójának, Romain Rolland-
nak Paris zenéje cimü pom-
pás tanulmánya Páris zenei 
életének 1870-től 1904-ig való 
kialakulását festi plasztiku-
san. Olvassuk benne, hogy 
valamikor régen a francia 
romantikus és naturalista 
írók számára a zene csak 
más. Goncourt, aki zenekritikus is volt, maga 
mondotta, hogy botfülű és nem ért a zenéhez. 
Gauthier jobb szerette a zenénél a — csöndet. 
halzac a pokolba kivánt minden muzsikát, 
Hugo nem tudta, elviselni, Lamartine undo-
rodott tőle . . . Es Romain Rolland ezidőtől 
kezdve — Claude Debussy-ig a világhírű 
francia komponistáig mindent elmond a 
francia muzsikáról, amiknek az ismerete nél-
kül senki el nem lehet. » 

Citoyen. 

NEGYEDIK KIRÁLY-
DRÁMÁJA az istenáldotta 
tehetségű ^zomory Dezső-
nek a 11. Lajos király. Meg-
elevenedik benne a ma-
gyar nemzet leggyászosabb 
korszaka az élő, szivdobo-
gásos beszéd oly megra-
gadó lihegésével, amely a 
lélek legmélyébe markol. Meg kell állanunk a 
remekbeformált élő szavak, örökértékü monda-
tok szépségei mellett, hogy elméiyedhessünkra-
gyogásukba. Ezért köszönjük hálásan a most 
kön^vulakban megjelent II. Lajost, Szomory 
Dezső örökbecsű irását, amely a cizellált 
költészet remeke. írója müvét Miklós Andor-
nak dedikálta. 

* 

IRTÓZATOS HAJÓKA-
TASZTRÓFA a tengeren. 
Élet és halál pánikviaskodá-

Jj sa egymással. A finomlelkü. 
moderngondolkodásu utast 
megmenti egy szurtos kis 
fókavadász vitorlás, ame-
lyen utasunk szembekerül 
ennek elvadult, de amellett 

filozófus urával: a tengeri farkassal. Megrázó, 
idegfeszítő szellemi csatározás, amelybe bele-
csendül egy ujabb hajótörött hangja, a nőé : 
a szerelem. S a hatalmas tengeri farkast az 
élet legmagasabb csúcsáról a semmiségbe 
zuhantatja végzete. Jack London regénye 
megrázó szépségekkel van teli, amelyek Fülöp 
Zsigmond fordításában tökéletesen érvényre 
jutnak. Nagy gyönyörűség elolvasni. 

Az itt ismertetett könyveket ez Athenaeum 
adta ki. Áruk felárral együtt a következő : 
Zilahy Lajos „Halálos tavasz" c. regénye 
20 kor. — Szomory Dezső „II. Lajos"-a 99 
kor. — Jack London „Tengeri farkas"-a 176, 
kor. — Romain Rolland „Páris zenéje" 44 kor 
Megrendelhetők a Szinházi Elet könyvesbojt-
jában is. 

ÉGI ÜZENET. A romanti-
cizmus renaissance-a, amely 
megérkezett az életbe és a 
színpadra, megérkezett a köl-

jjjK tészetbe is. Az ujabb ma-
•i^S*SpPjF gyar költőgárda egyik leg-

tehetségesebb lírikusa Len-
gyel István elsőnek érezte meg a roman-
ticizmus szines és, forró szellőjét. Uj 
verskötetében, az Égi üzenetben a szív 
nemes, közvetlen hangjain szólal meg 
aranyveretü lantja, amelynek húrjain a 
költészet tiszta, felhőtlen magasságából szü-
lető rimek pengenek. Első részben a költő és 
színésznő szerelméről csengcnenek a rímek, 
míg a második színházi tárgyú problémákat 
gyűjt össze. A vérsek nemcsak belső érték, de 
formában is ihletett alkotások. A versköltészet 
egyre gondozatlanabb kertjében jól esik olyan 
dus illatú virágbokrétát látni, mint Lengyel 
István „Égi üzénet-e." A könyv a Légrády 
testvérek Ízléses, csinos kiállításában jelent 
meg. 
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Z e n e i fiirek 

A K o n c e r t k o n c e r í j e i 
Régen, a fejlődése kezdetén röviden és 

egyszerűen Musica volt a neve. Minthogy 
azonban a muzsikát egyedül és kizárólag 
hangversenyeken gyakorolta, fölvetta a Kon-
cert nevet, nagy részvénytársasággá alakul't 
át, amelynek igazgatóságában a fővárosi 
társadalom előkelőségei foglalnak helyet és 
ma a legnevezetesebb hangversenyrendezö 
vállalatok egyike Magyarországon. 

Neves művészek hangversenyeinek ren-
dezésén kívül nagy előszeretettel fedez feil 
a Koncert névteleneket, akiknek startját olyi 
sikeresen intézi, hogy máról-holnapra meg-
szűnnek névtelenek lenni. így történt ezi 
például a fiatal Kálmán Lillával, akinek 
hegedűművészeiét most Berlin közönsége 
csodálja. 

A legnagyobb produkciója azonban ed-
dig Hubsiy je ő ha al.r a ; Dante-szimíóniájá-
inak, a »Vila îiuova«-nak bemutatása volt, 
amelynél maga az illusztris szerző állt a 
kélszázötven tagu zenekar és énekkar élén. 
A hangverseny igazi elite-est voit, amelyen 
nemcsak a magyar társadalom és művészet 
előkelőségei, hanem a Budapesten időző 
entente-missziók képviselői is megjelentek 
különösen az olaszok, akik rendkívül ér-
deklődtek az uj Dante-szimfónia iránt. Nem-
sokára valószínűleg Olaszorszagban is elő-
adásra kerül Hubay müve, amelynek elő-
adáséi: a 1 ö eli ke ékbe 1 r á unkmegismétlik. 
* A Koncert zenei produkciói mellett rend-
szeresítette a művészeti és irodalmi előadáso-
kat a hangversenyterem dobogójain, ahol 
Lyka Károly, Lázúr Béla, Feieky Géza, 
Kjerevich Tibor, Nádi à Pál, Hoffmann Edith, 
Hevesi Sándor, Babils Mihály, Sebestyén 
Károly nem kisebb sikerrel érvényesülnek, 
mint a zenélő művészek. Külön csoportban 
vannak a táncos előadások, a zene mehett 
ma leghálásabb művészi produkciók, ame-
lyek rendezése terén valóságas rekordot ért 
el a fiatal vállalat. A legérdekesebb és 
leg töte) táncestét ma a Koncert rendezi 
nálunk és Nirschy Erfiilia, Mirkovszky Má-
ria estjei mellett egasz sereg fiatal fán.c-
tehetság előtt nyitotta meg az utat a biztos 
miivészi érvényesülés felé. 

Ës hogy teljes legyen a tevékenysége, 
nemrég zenekart szervereit a hangversenyi-
rendező vállalat. A Budapesti Hangver-
senyegyesület zenekara, amely januárban 
mutatott olt be, mi. t kisérö zenekar Heischer 
Antal operaházi karnagy vezénylete alatt, 
a jövő hónapban már mint önálló zenekar 
mutatkozik be és valóban komoly misszióra 
hivatoit a zenekari művészet népszerűsítése 
terén. 

Csöndesen a háttérben, egy finom, ké-
pekkel diszes dolgozószobából Kun Imre, 
a vállalat művészeti igazgatója dirigálja a 
Koncert ügypienetét és tevékenységét. 

A Konzsrt hangversenyiroda híre i : 
Február 26. Baktay Ervin Rabindranath 

Tagore-estje Mikes Magda közreműködé-
sével a Zeneművészeti Főiskola kamara-
termében este 8 órakor. 

Március 2. / . Viraág Ilonka klasszikus 
tárcestje Aggház y Melinda operaeneke^nô 
közreműködésével a Zeneművészeti Fois-, 
kola kamaialermében este 8 órakor. 

Március 3. Várady Giga dalestje a 
Zer.emüvészeli Főiskola nagytermében este 
8 órakor. 

Jegyek a »Konzert« jegyirodájában (Vá-
czi-jitca 10.), Bárdnál (Kossuth Lajos-u. 
4.) és a »Színházi Életnél« (Erzsébet-
körut) 29. kaphatók. 

Fodor hangverseny-
iroda rendezései: 

Február 14. Kiurina Berta egyetlen dal-
estje a Zeneakadémiában. 

Február 14. Ellen Telis, moszkvai ba-
lettegyüttes egyetlen táncestje a Vigadó-
ban. 

Február 17. Dr. Orováné Bodó Klári dal-
estje. 

Február 18. Helge Lindberg negyedik dal-
estje. 

Február 21. Kőszegi vonósnégyes negye-
dik k;:maraes'je Braun Paula zongoramű-
vész ő közreműködésével. 

Február 25. Nagy Géza zongoraestje. 
Mírcius 8. Eisenberger Severin egyetlen 

zongoraestje. 
Fodor hangversenyiroda, Váczi-u. 1. 

(Kö. yvkereskedés.) Telefon: 88—61. 

a Nemzetközi Hangversenyiroda 
rendezései : 

Február 13. BoHnen Mihály ária- és dal-
estje a Zeneakadémiában fél 6 órakor. 

Jegyek fenti hangversenyre Bárdnál 
és a Szinházi EL tnél kaphatók. 

Február 24. Brada Ede táncakadémiájá-
nak kabaréval egybekötött jelmezes bálja 
a Vigadóban. Kezdete este fél 9 órakor. 

Farsangi matiné 
a Fővárosi Orfeumban 

Vasárnap, február 12-én 
délelőtt 11 órakor 

Hegedűs Gyula 
és Makay Margit 

a Vígszínház tagjainak felléptéuel 
uj darabban. 

Jegyek a Fővárosi Orfeum pénztáránál 
A .NEMZETKÖZI HANGVERSENYIRODA" rendezése 
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{fïiQn l i a i 
F// { S ^ o r r j ^ H Á / r ffivÁiM R t f r c » 

Sárika megfordult, az álom egyszerre 
elröppent a szeméből. Jói tudta, kiről van 
szó, — ugy érezte, hogy forróság önti 
el az arcát, — de azért unottan kérdezte: 

— Megint egy százötvenéves udvarló, aki 
se re ime t akar vallani nekem? 

— Már itt is van, angyalkám, már 
itt is van, — suttogta a dadus és hir-
telen feltárta a szobácska a j t a j á t . 

A művésznő' felvetette a szemét: a gróf 
íillt előtte, szürke u ti ruhában, az arcán 
valami kedves zavar látszott, aminek eddig 
a nyoma sem volt ra j ta s a lánynak ugy 

A j ) , i f i N> 

m m í l í m — 
W - ' F "JI Jmf 

'üti 

„Hár itt is vau angyalkám, már itt Is van, — suttogta 
a dadus" Gáspár rajza 

íelszett, hogy egy ismeretlen férfit lát, 
;iki egyáltalában nem emlékeztette többé 
. középkori vasvitézekre. Nem is vette 
észre, mikor az öregasszony eltűnt a szo-
hácskából, csak egy meleg, kissé megindult 
hangot hallott, mely igy szólt hozzá: 

— Nem öltözködtem át, mert féltem, 
hogy lefekszik, — bizonyos vagyok benne, 
hogy nem ragaszkodik az etiketthez. Jól 
érezte magát, amig távol voltam? Ä levél-
1: öl következtetve, amit elfogtak, t:em igen 
hiszem. Lett volna szive, hogy bucsu nél-
kül itthagyjon engem? 

Maga is elolvasta a levelem i t ? — 

kiáltott fel a művésznő megbotránkozva 
R férfi tiltakozva emelte fel pecsfí 

gyűrűs kezét. 
— Nem, ilyen illetlenségre nem lettem 

volna képes, — egy uripmber sohase«) 
olvassa el azt a leveiet, amit egy előkelő 
dáma máshoz intéz. De a logika röntgen 
sugarával keresztül iehet látni a beragasz-
tott borítékon is. Kedves kis barátnőm, 
nincs mit tagadni, — maga egyszerűen 
meg akart ugrani innen... Nem gondolt 
arra, hogy ez a ridegség őszinte fájdalmat 
okozna nekem? 

Sárika lopva felnézett: nem, a férfi ar-
cán nyoma sem volt semmiféle gúnyold 
désnak. 

— Nem rossz, — mondta nevetve, de 
a hangját maga Is idegennek találta. 
Illetlenségnek találná, hogy a levelemét 
felbontsa, de abban semmi rosszat sem lát, 
hogy elrabolt, mint valami tizenhatodik 
századbeli hajdemák s azóta is fegyveres 
őrizet alatt tart . Maga szerint ez össze-
egyeztethető áz úriember jellemével? 

— Nem, ez nem egészen korrekt dolog, 
de mindenesetre férfiasabb, mint a magán 
levelek felbontása. Megengedi, hogy pát 
percre leüljek magánál? Tizenkét órát 
utaztam a gyorsvonaton s a félutat állv; 
tettem meg a kupé folyosóján. Elképzel 
heti, milyen jól érzem most magamat, mikor 
a kerekek kattogása után a maga édes 
hangocskáját hallgatom? 

Ä leány megbólintotta a fejét , maga U 
leült, aztán ártat lan pillantással kérdezte 

Nem vagyok indiszkrét, ha a széj 
kis barátnője hogyléte felől tudakozódom -

/I férfi összeráncolta a homlokát, 
az a kérdés láthatólag kellemetlenül érin 
tette. 

-— Nekem nincs barátnőm, legalá!)!.-
olyan értelemben nincs, ahogyan magagon. 
dolja. Ezt a kifejezést az uj emfoerek 
találták ki, akiket sohasem szerettem. H! 
tudom képzelni, hogy barátnőm legij." 

f f l / F T r i X / l f Ç » SíöÍmEKABÁTOK.ROKAkis.MUFFOK . Q 1 H 
t v C I U V I W . Szol,» ÁK.AN . ERZSEBET-TER O - I e m . . - i á 
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talán egy rózsásarcu, fiatal leány, talán 
egy ezüstöshaju nagymama, — de ma-
napság a barátság alatt mást értenek. Meg-
bocsásson, ha nem tudok egészen bele-
illeszkedni a stílusba, ami a mostaniak 
világában divatos. 

íi művésznő szemében valami kedves gu-
uyolódás villant föl, — érezte, hogy most 
•megint ö került fölénybe. 

- Tudja, mi jut eszembe, mikor magát 
hullom? Mindig ugy képzelem, mintha egy 
szigorú szerzetes előtt állanék, aki egye-
bet sem Iát, imint a világ romlottságát. 
Biztositom, hogy ebben a* po^e-ban nem 
imponál nekem, hiába lőtte rakásra az 
oroszlánokat s hiába rendezkedett be ugy, 
mintha most is a Pázmány Péter korában 
él e. Tulajdonkép hány éves maga, hogy 
állandóan a meghiggadt aggastyánt adja? 

A gróf kicsit íel,levetett, most volt va-
lami az arcában azoknak a férfiaknak 

-edvésségéből, akiket a s családi kriptá-

Nem vagvofc irdiszfrrét, lia^i szép k » barátnőié 
hogyléte telöl tu akozódom ? 

A Sérti összeráncolta a homlokát - ez » kérdés lát-
hatólag kelieniLilei.ill é r m e m " Oá.-par r«j/a 

HOU. az öreg galériákon és Afrika puszta-
ságain kivül egyéb is érdekel. 

— Kedves kicsi barátnőm — ezt a szót 
ugy értse, ahogy én gondolom — nem 
mindig a kor teszi az öregséget; én, az 
éveim ellenére, már nem vagyok fiatal, 
fl maguk világa oly furcsa és idegen 
nekem, hogy többnyire esetlennek és öreg-
nek érzem magamat, .mikor maguk közt va-
gyok. Ä fiatalságomat, és az életkedvemet a 
tengereken és a pusztaságokon találom meg, 
raelyekneK renségét nem zavarja meg az 
emberi fecsegés. Lehet, hogy azért lettem 
ilyen különccé, mert sohasem éltem ma-
guk közt. Istenfélő vagyok, vén szolgák, 
más világból való emberi lények virrasz-
tottak a gyermekségem fölött, s mikor a 
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szárnyaim kinőttek, mindjárt otthagytam 
a vásári lármát, amit maguk civilizáció-
nak neveznek. Én tulajdonkép ma is ugy 
élek, mint azok az őseim, akik önmagukkal 
együtt a korszakukat is a sirba vitték. De 
erről sokat lehetne beszélni, — s nem 
saebad visszaélnem azzal, hogy maga e 
pillanatban nem menekülhet a szószátyár 
kodásom elől. Nem akarja, hogy inkább 
érdekesebb tárgyról beszéljünk, "mint az 
én jelentéktelen személyiségemről? 

Sárlka könnyedén bólintott s a kezével 
olyan mozdulatot tett, mint a gyermek, 
akit ártatlanul gyanusitanak. 

— Oh méltóságos tömlöctartóm, hiszen 
éppen ön volt az, aki másra terelte a be 
szélgetést: szegény szolgálója nem az ön 
jelentéktelen személyisége iránt érdeklő-
dött, hanem a művésznő iránt, aki öröm 
telen életét megédesíti. Megérti, ugyf-e. 
hogy érdekel a drága gyermek sorsa? 
Mikor a folyosó^ függő rozsdás kulcsokat 
láttam, mindig a borvirágosarcu veterán, 
a művésznő édesapja jutott az eszembe, 
aki tiz krajeár kapupénzért bocsátotta be 
valaha a pesti bérházba a dorbézoló fia-
talokat. Nagyon tolakodó vagyok, ha a 
legbelsőbb szívügyei iránt érdeklődöm? 

Jól megfigyelte a férfit: nem látott 
rajta semmit, ami megbotránkozását el-
árulta volna. Tudta, hogy léha és illetlen 
hangon beszél, de ez a tudat ingerelte és 
jól esett neki. Bántotta a hideg közömbös-
ség, mellyiei kötekedő kérdését fogadták, 
de nem arulta el bosszúságát. 

— Miért nem felel? — kérdezte moso-
lyogva. — Mindig azt hallottam, hogy 
jól esik, ha a szerelnus ember az érzéseit 
más előtt kiöntheti. Fél, hogy nem taláj 
bennem résztvevő hallgatóra? 

A gróf most megszólalt: oly komoly és 
ünnepies volt a hangja, hogy a leány arcát, 
maga sem tudta miért, elöntötte a piros-
ság. Talán előre sejtette, hogy mit fog 
hallani? 

— A gúnyolódását nem szabad rossz 
néven vennem, hiszen a történtek után 
minden fegyver jogosult, amit ellenem hasz-
nál. Nagyot vétettem maga ellen, de becsü-
letesen megvallottam az okát: ha bolond 
fejjel is, de ígéretet tettem valakinek, amit 
be kellett tartanom. Voltak, akik nagyobb 
ostobaságokat is elkövettek virtusból, igaz, 
hogy ezzel nem kompromittálták egy fiatal 
leányt. Ura akartam lenni a szavamnak, 
akármi történik, én pedig megígértem, hogy 
a maga szerepét más fogja eljátszani a 
Pesti Színházban. (Folytatjuk) 

I TOÜZLET : -lUORONRITOM) 
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az olasz Riviera gyöngye, 
az Adria legelegánsabb és legnagyszerűbb üdülőhelye 

I a b b a z i a ! Uditö éghajlata-
val, déli vege-

tációjával, pormentes, 9 kilométernél hosszabb tenger-
parti sétánya van, közvetlen a tenger szálén, pálmáko n, 
virágos kerteken és gyönyörű parkrészleteken végig. 

6 0 s z á l l o d a i s p e n z i ó , s z a n a t ó r i u m o k 
az újkor minden elgondolható kényelmével. 
Teljes penzióárak 25 Urától 60 Uráig naponként. 

Van 
színháza, hangversenye, táncmulatsága, sportünnepélye. 
f A C 1 M A (cercle privé) és a Riviérának min» 

den mutatványa és látványossága. 
Gyönyörű kirándulások szárazon és tengeren. 

Idény kezdete: 
február 26. 

Prospektust és felvilágosítást Ingyen ad 
a KURDIREKTION ABB AZ1 A-ban vagy a 

MENETJEGYIRODA 
BUDAPEST, V., VIGADÓ-ÉPÜLET. 
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M E N E D É K H Á Z 
a v a g y T i l d ő k a r r i é i j e 

Vidám francia történet. — Irta : ZÁGON ISTVÁN 
Játszották az Andrássy-uti Színházban a következő szereposztásban 

Az igazgató ur Kertész Endre 
Lencse Kabos Gyula 
Tftdő 

ELSŐ JELENET. 
Igazgató, Lencse. 

Lencse: (TSröIgetl a port az igazgató ur 
asztalán, közben a következőket énekli:) 

Felmegyek az aszfaltra 
Igazán, igazán, de igazán. 

iHej de) Lemegyek az aszfaltról 
Igazán, igazán, de igazán. 
Ha felmegyek, fent leszek. 
Ha lemegyek, lent leszek. 
Igazán, de igazán, de igazán. 

Igazgató: (jön.) 
Lencse: Ha felmegyek, fent leszek. 

Ha lemegyek... (Hirtelen abba-
nagyja.) Keziccsókolom, nagyságos igaz-
gató ur, Jő estét kivánok. 

Igazgató: Lencse, én megmondtam ma-
gának, hogy ha ezt az aszfalt-nótát még 
egyszer kiejti a száján, repül az intézetből. 
Páris IX. kerületének államilag segélye-
zett városi menedékháza sokkal komolyabb 
intézmény, semmint ilyen duhaj nóták fül-
íanuja lehessen. 

Lencse: Tetszik gondolni, nagyságos Igaz-
gató ur, hogy ez duhaj? Azt hittem, hogy 
csak az duhaj, ami csuhaj. Ez nem csuhaj. 

Igazgató: Lencse, maga visszaél a türel-
memmel. Elfelejti, hogy maga egyszerű me-
nedékház! ápolt volt, mielőtt államhivatal-
nokot neveltem magából. 

Lencse: Tetszik gondolni, hogy a mene-
rlékházl szolga államhivatalnok? 

Igazgató: Kuss, Lencse, kuss, amig fino-
man beszélek magával. Nincs semmi újság? 

Lencse: De igen, kérem, nagyságos ur. 
H sapkám teteje behorpadt. 

Igazgató: Az uj állami sapka teteje? 
fis vájjon mitől? 

Lencse: Tányértól! 
Igazgató: Micsoda tányértól? 
Lencse: Leveses tányértól. Az ötvenhár-

raas szám a fejemhez vágta a leveses 
tányért 

Bársony István 
Igazgató: Egy állami tányért? Ês va) 

jon miért? 
Lencse: Mert feldagadt az oldala. 
Igazgató: Mitől? 
Lencse: Attól, hogy oldalba rúgtam. 
Igazgató: Az uj állami cipővel? Maga 

meggondolatlan egyén, Lencse 
Lencse: Igen ám, de nagyon felbosszan-

tott Kétszer is. 
Igazgató: Mivel? 
Lencse: Pofon vágott. Kétszer is. 
Igazgató: Miért? 

Rendkívüli 
sikert arai ebben 

a hónapban 
a 

ff 

111 
s h i H i m y -

M r a á c l ó i v a l 
a 

(A Fővárosi Orfeum 
épületében) 

n e i s c j ß i n a i i A ä « r a 
jpr ^ és francia szöoe-

*lc*0M?arußctxä Í Í m diuaiselymekben B o < l a p e s l , 

ú r u f j ú s z 
W. Her., iCdtroly-lsöriMi 24. 89úm 
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Lencse: Mert majdnem megfulladt. 
Igazgató: Mitől? 
Lencse: Egy nadrággombtól. 
Igazgató: Hogy 'került nadrággomb a 

to fkába? 
Lencse: Benne volt a gomb a levesben, 

nagyságos igazgató ur. 
Igazgató: Hallatiafi Biztosan egy állami 

gomb! A szakácsot állami iavak pazar-
lása miatt el fogom csapni. 

Lencse: Mehetek most, nagyságos igaz-
gató ur? k 

Igazgató: Hova? 
Lencse: Be akarom csukni u kaput. Rög-

tön tlz óra. 
Igazgató: Mehet. Én is elmegyek haza. 

Készül.) 
(Csengetnek. ; 

Lencse: Csengettek, nagyságos igazgató-
ur. Az állami csengőn. 

Igazgató: Ki lehet az a disznó gazember, 
.íkl ilyenkor háborog? 

Lencse (kinéz az ajtó kis nyiiásán): Egy 
jelölt. 

Igazgató: Mi, valami csavargó? És most 
••in, kapuzárás előtt? Ki keli lökni. 

Lencse: Igenis, megyek és kilököm. (Ki-» 
lyiija a? ajtót.} 

MÁSODIK JELENET. 
Előbbiek, Tüdő. 

Tüdő (igen jó 'kondícióban levő, de na-
gyon lerongyolódott aiak): Kezüket csóko-
lom, nagyságos igazgató ur. 

Lencse' (az igazgatóhoz): Kilökjem? 
Igazgató: Igen, igen. 
Tüdő: Igaza van a nagyságos igazgató 

urnák. Ki kell engetn lökni. Ne is lökni 
tessék. Tessék engem kirúgni, hogy csak 
ugy ropogjak. (Sir. ) 

igazgató: Mit beszél? Ne bőgjön. Mit 
áll ott az ajtóban? 

Tüdő: Nem merek én beljebb jönni, 
•nagyságos igazgató ur. 

Igazgató: Csak jöjjön ide bátran. Nem 
tiarapunk mi. Mit akar? Fel akarja magát 
vitetni? 

Tüdő: Dehoyy akarom. 
Igazgató: Hanem? 
Tüdő: Hanem csak óhajtanám, hogy tei-

vcgyenek. Nem meiek cn akarni, mikor 
ilyen iiagg úrral állok szemben, mint a 
mélyen tisztelt nagyságos tanfelügyelő ur. 

fgaegatő: Jól va.i! Azi Utóm, hjgy van 
lilemuidás magában. Hanem, miért jött 
most, pont kapuzárás előtt? 

Tüdő: Mert már kapuzárás után roppan-
tul ki tetszett volna rugdosni. 

Igazgató: Tudom, de jöhetett volna ko-
fáiban is. 

Tüdő: Nem mertem én az urakat olyan 
korán háborgatni. Tudom én, hogy az urak 
a rettentő sok dolguktól még arra se él-
nek rá, hogy dolgozzanak. 

Lencse: Igazgató ur, ez az alak fröcii 
rozza magát! 

Igazgató: Hallgasson Lencse és adja ide 
a felvételi kő y vet. (Megtörténik.) 

I^encse: Megyek, bezárom a kaput. (El. I 

HHRMADIK JELENET. 
Tüdő, Igazgató. 

Tüdő (szeré' yen leereszkedik egy székre. ) 
Igazgató: Alljon fel. Hogy mer engedély 

nélkül leülni egy állami székre? 
Tüdő (feláll): Nem tudtam, nagyságos 

igazgató ur, hogy állami székről van szó. 
(Meghajlik a szék előtt, j Ezennel bocsánatot 
kérek a széktől, hogy rá mertem helyezni 
egyes részeimet. 

igazgató: Neve? 
Tüdő: Tüdő. 
Igazgató: Keresztneve nincsr 
Tüdő: De van néhány: Tüdő Ede, Lajos.. 

Fíilög, Napoleon, Hildegard. 
Igazgató: Hildegard? Hisz 'ez leángnévP 
Tiidő: Igen, mert kedves szüleim eieinte 

valószínűleg azt hitték, hogy kisleány le 
szék. De én kisfiú lettem. 

Igazgató: Született? 
Tiidő: Igenis. 
Igazgató: Mi az, hogy igenis? 
Tüdő: Igenis, születtem. 
Igazgató: Tudom, de mikor? 
Tiidő: Még kicsi koromban. , 
Igazgató (dühösen): Pontosabb adatokat 

nem tud? 
Tiidő: Ja, hajnali 1 tájban. 
Igazgató: Év, nap, hói ap, maga barom! 
Tiidő: Ja, azt nem tudom. De a lelenc 

iházban 1864. április negyedikén érkeztein 
meg. A mejjemre volt tűzve egy cédula: 

•TETRA« 
b fg ienikus 

DKSIRIMBIVI 
H DBlgOKa 
a iegkeaveiiebb, mert 

kitflné »«Igzlvóképességü, 
k & i e i t g e n m o s h a t î , 
g y o r s a n szárad, 
n » g y « n tarSiil 

(Óvakodjunk utánzatoktól.) 
K a p b & 16 Yr<jetién p j p j i ^ p i p f l fit kp'rnpvrf.r'pttypn 

í Ő l U Q Á W H A R Ó R A S f S É K S Z E F É S 2 , K £ M £ R A i S Z A L l l T Ö 
L * \ J W O r t n U S J X \ B U D A P E S T . V I I I , J Ó Z S E F K Ô R U T 81. SZAW 
Órák, ezüst, platina és arany, brilliáns ékszerek vétele és eladásr 
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Erfe, Lajos, Fülöp, Napoleon, Hildegard, 
született ma reggel négy órakor. 

Igazgató: Az anyja neve Tüdő? 
Tüdő: Nein, egy é'elé. 
Igazgató: Tudom, maga ökör, .de maga 

a apjától, vagy az anyjától nyerte nevét? 
Tüdő: Én kedves szülé mtől semmit sem 

nyertem, mert ők nagyon rinom uri, diszkrét 
emberek voltak és nerp irták A mejjemre 
a nevüket, hanem aznap a le'encházban tüdő 
volt vacsorára és a lelencháziak szerették és 
«igém is szerettek és igy lettem én is Tüdő. 

igazgató: Lakása? 
Tüdő: Hehehe... 
Igazgató (erősen ránéz. | 
tüdő: (hirtelen elkomorkodik): Nem igen 

szoktam én lakni, méltóságos igazgató ur. 
Igazgató: Fogla'.koz"sa? 
Tüdő: Nem ige.i szoktam én foglalkozni. 
Igazgató: Hát mit csinál egész nap? 

maga veszett barom! 
Tüdő: Csak ugy magánzani szoktam. 

Magánzó vagyok. 
Igazgató: Azt akarom tudni, hogy mi-

iwei éi? 
Tüdő: Azt én is szeretném tudni. De hi-

Nüen én nem is élek. Élet ez? Tessék nézni, 
Ijocty I2 vagyok soványodva. Igazgató ur 
hár.y kiló? 

Igazgató: Kuss! Családi állapota? 
Tüdő: Him~enui,.. 
Igazgató: Mi? 
Tüdő: Hehehe... himnesnü... v,nálam nem 

H-'iet... izé... családi állapot... hehehe í.. 
Igazgató: Víziló f Rzt kérdem, hogyt 

tifis-e? 
Tiidö: Még csak az hiányzik neketn. 

lói néznék ki asszonnyal! Nem? Hehehe... 
Igazgató: Kuss! 
Tüdő: Igenis. 
igazgató: Ämi személyi adatokat ma-

g/ibáí ki lehetett hámozni, azt kihámoz-
tam. Köszönje államilag belém edződött 
fcötelességtudásomnak, hogy mégis felveszem 
magát. 

Tüdő: Igenis. 

NEGYEDIK JELENET. 
Előbbiek, Lencse. 

Lencse (jön): Fel tetszett venni, nagysá-
o«)S igazgató ur? 

Igazgató: Igen, most pedig elmondom kö-
telességeit. Ápolt köteles maga után min-
dennemű tisztogatást elvégezni... 

Tüdő: Majd inkább nem csinálok 010-
i.-sokot. 

K O R O M A M E R C E G U C C â S . 3 

O Y â L R E D O U T E 
£R£SÊBEt>KÔRUT 35. 

Minden este B ôrtlûl zîioriig szenzációs iaù»o> 
Parketiánc és a legújabb iáncoit beniutaiäs*. 
C )!.tnv7!>ne, Isrz-Berta Kttfinft konyha is Italok 

S Z O L L O S ! é s K A L M A N 
BUDAPEST, IV., HAJÓ-UTCA 16. 
ISTElY: RL'HA Í-E1YÍM ÊS GYAPJU-

SZÖVhT KÜLÖNLEGtS^FCEK 

MoűkUvIh, tfalexoninellíUll l i i i . k 
litruhuliuh o i c a ó e l m i ű t e 

eneifelc FridLa n ira^-a. 

sieijrich 
semmim 

i iví ' .vXt i!-fc> ¥ « V * 1 • 

Ki iszik itt a jövő héten 1 
Akik kitalálják, azok kDzittt egy üveg „Dit-Gett" 

likőrt s rsolunf ki. A muK hríi nytrő 
Szehinkó Teréz. Szöllfi u. 63. 

L Á S Z L Ó É S F E K E T E 
NŐI és FÉRFI ÜIVATKILMÉK ÉS SILVKIK ÁRUHÁZA 
BU9APIST« IV. KE»., K9R®NANIR(E§>UTCA 1Ä»16. 
ÍSs SÎCMKIM.' , ? » î i . e * 0 5 a 5 l è w - ÎS Ï -»» 
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Lencse: Hisz ahova maga leül, ott folt 
marad maga után. 

Igazgató: Tartozik a dpőjét kipucolni, 
h ruháját kikefélni. 

Tüdő: Kefét kapok? 
Lencse: Igen. De le van láncolva. 
Igazgató: Az általános fehérnemümosás-

hoz tartozik ápolt meleg vizet hordani... Ä 
mosókonglhába. mely az ötödik emeleten 
fekszik... 

Tüdő: Lift van? 
Igazgató: Mindennemű házimunkát tar-

"ozik az ápolt örömmel végezni. 
Igazgató: A veteményes kertben tartozik 

sürögni, forogni. 
Tüdő: Forogni azt tudok, sürögni még 

i.eni próbáltam. 
Igazgató: Tartozik az igazgató pincéjébe 

szenet és más egyebet hordani, fűteni, egy-
szóval minden házkörüli munkát elvégezni. 

Tiid6: Nem lesz ez sok? 
Igazgató: Nem ! Ennek ellenében kap 

ebédre levest és főzeléket feltéttel... 
Tüdő: Nem lesz ez kevés? 
Igazgató: Kusst 
Tüdő: Kapok most vacsorát? 
igazgató: Nem! 
Tüdő: De egy cigarettát csak kapok? 
igazgató: Kuss! 
Tüdő: Tessék legalább megmondani, hogy 

fiány óra van? 
Igazgató: Tiz óra tizenkettő. Menjen fü-

•ödni. 
Tüdő (ijedten): Muszáj? Meg vagyok 

nölve. 
Lencse: Gyerünk, gyerünk! 
Tüdő: Igazgató ur, én fürödtem 
Lencse: Mikor? 
Tüdő: Ä múltkor. 
Lencse: Gyerünk, gyerünk! (Kituszkolja 

Tüdőt 1 
ÖTÖDIK JELENET. 

Igazgató, Lencse. 

Igazgató (dühösen fel-alá Járkál): Pfu, 
•le felbosszantott ez a gazember! Lencse! 
ßn ipost hazamegyek. Holnap reggel tele-
:onáijon át a VIII. kerületi menedékházba 
Kovász igazgató úrhoz és mondja meg neki, 
aogy fáradjon át hozzám a megbeszélt 
ügyben. 

Lencse: Nem lehet. 
Igazgató: Miért? 
Lencse: Mert Kovász Igazgató ur ma 

reggel óta már nincs a VIII." ker. mene-
dékházban. 

Igazgató: Micsoda? Beteg? Áthelyezték? 
Lencse: Nem. Elmozdították. 

FÖZŐKÉSZITŐNŐK 
kellékeiket legolcsóbban és legjobb ktvüelbei 

BAKSAY és BIRÓ-cégnél 
IV, SÜTŐ-UTCA 2. (DEÀK-TÉR MELLETT) 
TELEFONHIVÓ 8-67 szerezhetik be. Ugyan-
ott női divatcikkek, csipkék, sza'agok. Iuris 
nyák és rövidáruk nagy választékban. 

KISS GYULA 
Női kabátok és boák átalakítása a legutolsó divat szcnn 

Állandóan dus raktál nagy választékban 

P O C S M K O P I R O S K A 
Urt és női divatkSiSniegességek. Deák Ferenc-u. 14. 

El e k m A r i a füzőssalonja 
V„ Katona Józseí-utca 39 111 15 (Palatinus-hi'.J 
Legdivatosabb és legfinomabb kivitelit tftzfik és 
melltartó különlegestegek készítése 

R & l w ú y l i ő v i r e k 
Budapest, IV., Appeny3-t«r 1. u â w 

P a r f u m e r i e S s s e n ü e 
Sí előkeiő viiig brtdsárlóhelyc. IV, Kecskcmtti-utcm « 

D Ú C Z ! é s F I A S 
BÉtték-EipőkOISnlesísségei 2 5 0 0 koronáért 

Klein Sári 
Budapest, V-, Lipót-kőrut 17. az 

Készít legmodernebb toaletlésneglizséfúSőkel 

t Brilliánsokat, gyöngyöket, régiségek«» 
mlndanklnél drigibbsn vasa 

ZÉKEiV EMIL é k m r t n 
Király-utca 51 . 

PIERRE BENOIT 

A-r F A NT T I O fantasztikusan 
1 JL.il I l O szép regénye 

ÁRA 8 8 KOR. 
Kapható : a „SZÍNHÁZI ÉLET" boltjában 
Budapest, VII. ker., Erzsébet-kőrut 29. sz. 

Dr. PROPPER ÖDÖN orvosi kozmetikai intézete 
Qr.^rfen;; b . r . U I VIL R*kÓCZÍ-1it 14. Tpl. J. 129 85 \ ^AriglonHÓ* 

Szépséghibák eláoolitása. Orvosi kozmetika. Bőrgyógyászat. Elektrolherapia 
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Igazgató: Ejha ! és miért? 
Lencse: Mert ma három napja egy új-

ságíró beférkőzött a menedékházba, csa-
vargónak adta ki magái, gorombáskodott 
vele a nagyságos Kovász igazgató ur és ezt 
az ujságiró kiriportérozta és erre a Kovász 
igazgató urat kihogyhijákolták. (Rúgást mu-
rát) 

Igazgató: (aki ezalatt igen nyugtalan lett ) : 
Teremtő atyaisten és én még nyakon is 
útöttem! 

Lencse: Kicsodát? 
Igazgató: Ezt az újságírót (Lencse kezét 

megfogva, izgatottan.) Tudja meg Lencse, 
logg csalhatatlan jeieim vannak arra nézve, 
miszerint ez az a/ak csak élcsavargó vo>[t. 
Ez az emDer ujságiró. És én még pofon-
iitöttem! Mit csináljunk? (Kétségbeesetten 
rel-alá szaladgál.) 

Lencse: Igazgató ur, én gondoltam vala-
mit Vissza kellene hini és a kedviben kel-
lene járni nelde, az istenit a mocskos fejé-
riek. 

Igazgató: Ez az, menjen és hivja vissza. 
!>e nagyon kell vigyáznunk, nehogy észre-
vegye, hogy tudjuk, hogy ujságiró. 

HATODIK JELENET. 
Előbbien, Tüdő. 

Túdő: (kopog, benyit): Bocsánatért esc-
rtezek, nagyméltóságú tanfelügyelő ur, 8 
íiirdés végett... 

Igazgató (barátságosan): Nos? 
Tüdő: -Muszáj szapannal? (Hátrál.) 
Igazgató: Ha gondolja fiam, hogy anél-

kül is jó, lehet szappan nélkül is. 
Tüdő: Pofon... pofon... nincs?... Nincs 

pofon? 
Igazgató: ö , dehogy öregemi Hova gon-

dol? " 
Lencse: Borzasztó ideges a nagyságos 

igazgató ur... 
Igazgató: Néha az őrültséghez közelállók. 
Lencse: Néha kényíszerzubbonu kéne 

;ekl... 
Igazgató: Vén bolond vagyok... 
Lencse: A naggíságos igazgató ur egy 

eíemedett ökör... 
Igazgató: Bizony, édes fiam. De mért 

em üi le? 
Tüdő (aki ezalatt hüledezve az egyiikrői 

a másikra nézett): Hova? 
Igazgató (széket tol alá ) : Ide ! 
Tüdő: Az állami székre? 
Igazgató: Hát persze fiam, arra valói 

TfLEPONHIVÁ^RA 
SíÉi-iéLTeseN aenuTATjuK j 

_ _ 1 MACSKÁS. inéU&iCAM. ; 
tv . tRX«fn-vTCA 13. ï S U f w » 1 

Estélyi és táncruöáH 

divatházában, IV., Kossuth Lajos utca 9. ez 
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művészének szabóia IV«, VârOshâz-U. SO. 

a 
ULYÄS P&l., fdurl cipész 

belga k i r . hercegi szállttá 
IV. , Kaplony-utca 3 . s í i m 

K Statt it ab ûî ci 
ötölt FQíiát :: l ^ Ä ^ f f i ^ i f 
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H M I S K Ü Z 3 . Taie»«- i@M> M m « h a j u k m U v é s s I h a | p 6 t l é k e k . P a r f u m e r » » 



Tüdő: Nagyságos főigazgató ur, ébren 
vagyok én? 

Igazgató: Hát persze, gyermekem. 
iaci. 

Lencse (örömmel magböki az igazgatót): 
lehet! 

Igazgató (ugyanígy ) : Előfordul... 
Tüdő (félre): Most kipróbálom, hogy: 

íilmodok-e. (Fenn. i Igazgató ur, tessék 
mondani, kaphatnék én, amit kérek? 

Igazgató: Hogyne fiam, ha olyat kér, 
amit adhatok. 

Tüdő (felugrik, halálra és pofonra fel-
saaintan) Vvvaoorátí (Hátraugrik. ) 

•gazgató: Lencse, hozzon az ápolt ur-
na!. egy jó, dupla adag igazgatói vacsorát. 

Lencse (ravaszul hu'i yiorgatva el). 
Tüdő (kábultan leereszkedik egy szék-

be): Álmodok én!... Igazgató ur,"szenet... 
mikor hordom a szenet? 

Igazgató: Micsoda szenet? Ugyan, fiam! 
Tüdő: Kertbe sürögni. . 
/gazga'ó: Nem kell. * , 

(Lencse hozza a vacsorát.) 
Tirdő (neki Iát): Eszek, amig fel nem 

ti ertek. Én ugyfis tudom, hogy, ha íöl-
i - redek, lesz ku-s is, pofon kC sürögés is, 
fi röJés is... eszek. (Zabál.^Nagyságos igaz-

i ur, kaphat iák egy kis sót? 
Igazgató: Sót, Lencse. 
Lencse (rohan): Só! (Sóhoz.) 
Tüdő: Tekintetes igazgató ur, kérek erre 

? sonkára citromot. 
Igazgató: Hozasson kenyeret. 
Lencse: Kenyér. (Ad.) 
Tüdő (ravaszul): Na, de most, direktor, 

•lirike... hehehe... Cigaretta! 
Igazgató (megkínálja). 
Tüdő (hüledezve): Kapok? (Vesz., ma 

y iöa csip.) Kapok még egyiet? (kivesz 
még egy cigarettát, aztán az "egészet, tar-
tóstól, közben folyton vizsgálja az igazgató 
'ircát, röhög, rágyújt, pöfékel, j " Bort.,, 
hehehe... Áldás, békesség... Szervusztok, gye-
rekek, hehe... Nem hallottad, nagyiságos 
igazgató ur, tegeztelek!... 

Igazgató (kinosan): Szervusz. 
Tüdő: (fel eszi a lát át az aszta'ra): Rossz 

. cipőm, gyerekek. Nagy benne a ventilá-
<ió. Uj cipő kell. 

Igazgató: Lencse, uj állami cipő. 
Tüdő: Ruha! 
Igazgató: Legszebb állami hasznáji ruha. 

zenese. 
Tüdő: Semrni használt! (Jj köll. 
Igazgató: Uj állami ruhát. Lencse. 
/gazgató: Hanem előbb egy kis formalitás. 

KECTEjTZ 4 » 1 | A L 
4 lt>B*í>1UÖ*) L E t E / T £ $„ £ IM F S< ES.A'-
R j u x i t © hblveí: r c E É * K ® W r - ï c 

P^KCCgHir 6 » . rCLEFCN - I 
T * E F f o % e F - i U Sí, ;

 1 0 2 " 
E.rré.o-V« mr it>»c//tiPcK heoWJ-

r n c y r i ÍY OÍ» f£.iir.Mtj< 

V., MpM* 
k ö r ü l 3 0 . 

fisák.. mwû íiagj vâlaszîé̂âan — Véts! és eteáás 

CSIPKÉK- FÁTYOLOK 
^ ^ KŐI CWÛT KÜLÖNLEGESSÉGEK. 

iLií-s c . C> rUCCOSfrOK. 
dtoepnie^ 

l-UTCAI OLDALON1 
i kobona-

Üebrecens 
K!SS BÉLA 
muzsikál 

UHDfL E I I E R H E 6 E R 
= = = = = 0OVAL NAGVSZÂLLÔ 

Keifel és Hirsch 
ítii-sfitMlsIál il., Ma-utca U. ma 

Telefon : 113—49. 
Ouimnibeteteitcsipô- s h»niz6k,gufnni» 
liliflk, gummMwbujós, halcsontnélklUI 
eredeti párisi modeli-tljiók, aelyent* 
-éraalriká tall, bitistsilte ouiUirtM 

nagy raktára 

Mt mm aj M f | kotöri aru különlegességek es 
? » I S I « iparművészen cikkek mOhelje 

Budapest, VI . Dalnok-utca 5. 1 em 5 

N ö i g ) f c d i á ü a l M a n i k ü r Ar« í r a s s * £ e K t n n a h e J f e s t é s m i n d e n s í i m b e n 

y j o n n a n á t a l a k í t v a ! S i I E M É S J O l W Ü S l f H VI. , T e r é z k ö r ú t 1 8 . 
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Légy szíves öregem írjál egy kérvényt, 
amelyben uj állami ruhát és cipőt kérsz. 

Tüdő: Äzzal egy ikis baj Jesz. Nem tu-
dok Írni. 

Igazgató: Mi? Nem tudsz irai? Gaz-
ember, hisz akkor mégse vagy újságíró! 

Tüdő: Hát én egy szóval se mondtam. „ 
tiogy az vagyok? 

/gazgató:'R fene egye meg, hogy becsa-
uottf Biztosra vettem, hogy újságíró. 

Lenese: Honnan tetszett gondolni? 
Igazgató: Szemtelen volt, sokat kérdezett 

ts nem akart fürdeni. 
Lencse: Én pedig azt hiszem, hogy ka-

baré-szerző. 
Igazgató: Miért? 
Lencse: Nem tud írni... 

• (Függöny.) 

A SZÍNHÁZI ÉLET kSnyv jegy téke a 
legköze lebbi nasokban ka ül k i a 
saj tó a l I . — UJ jegyzékünk, szin-
durasokat , t ré 'áka i , bohózatokat , 
operet teket stb. tartalma«. Érdeklő-
d ő k n e k d í j ta lanul küldi a Színházi 
Élet bo t j «, VI I . , Erzsébet 'körwt 29. 

L Á Z Á R : 
A FEKETE MALAC 

85 kor. 10% felér 
Ka ( ható a SZÍNHÁZI ELET" b o t j á b a n 

E'ZSénei-KSrut 29. 

£ e g i i / a l » 2 > I c ö n y v e K 

tíartűky j.: Magyar fabulák 110 K 
Benedek E.: Székely népballadák 132 K 
Courths Mahler: Kertészék Katója 77 K 
Császár E.: A magyar regény törté-

nete. (írod. tan.) Pantheon Isme-
rettára 351 K 

Cselkő: Négy>zázkilencvennégij kér-
dés és felelet a takarmányozás 
gyakorlatából " 198 K 

Déván I.: Ä modern atlétika. (Az 
összes atlétikai ágak technikája. I 
Fűzve " -'20 K 
Kötve 261 K 

Dosztojevszkij; A névtelen 88 K 
Dosztojevszkij : Karamazov testvérek. 

(Regény 3 kötetben.) 
Fűzve , 550 K 
Kötve 725 K 

/iz elbeszélés íhüvészei. (30 novella. ) 132 K 
Fngels: Hogyan alaki'.aná át Düh-

ring Jenő ur az összes tudományo-
kat 110 K 

ii. H. Ewers: Vámpír 132 K 
Forró P.: Az elátkozott asszony 88 K 
Groffi's: GazcJasát,! cpilészet. 356 áb-

rává! ' 212 K 
' yóni G. : Lengyel mezőkön, tábor-

tűz mellett 1911--15. (Przemysii 
versek ) 11 K 

Uarkényti: Épületszerkezettani táblák 
kidolgozott példákban 77 K 

Heller: A haítyutó lovagja 33 K 
Karinthy F.: Capillária. (Gulliver 

ó-ik utja) 132 K 
Kertész J.: Gerlemadár 110 K 
Kosztolányi D. : Modern költök. 

(Külföldi költők anthológiája. 3 
kötet) Ö60 K 

Kropotkin P.: A francia forradalom. 

(2 kötet. 1789—1793.) 
Kuncz Ö. dr.: A magyar kereskedel-

mi és váltójog vázlata I. 
Ninon de Lenclos vallomásai III. 

kötete. Nyjírutő 
Mikszáth Kálmá.iné visszaemlékezé-

sei 
(Em-Mu kícsy Mihály: Emlékeim 

lékirat) 
Neufeld A.: Trencseiurtiegyei felta-

lálók 
Papp M.: A gabonafélék termelése. 

(Gaza. tanácsadó) 
Raáb R.: Kő, fa, vas és vasbeton 

és épületszerkezetek erömütana 
Renan: Jézus éleie. (Mesterművek.) 
Riehl A.: Bevezetés a jelenkor filo-

zófiájába 
Rilke: Imádságos könyv 
Siklóssy dr.: A magyar középkor 

erkölcse. I. kötet 
Szabó dr. : Mi okozta az összeomlást 

és a forradalmakat? * 
Szabó D. : ö l j és egyéb elbeszélések 
Széchenyi gróf döblingi irodalmi ha-

gyatéka. Két kötet 
Szemere: Ronthó Böszörményi 
Szomory D. : A selyemzsinór 
Tersánszky f.: A két zöld ász. (Bu-

zikán Mátyás a hamiskártyás em-
lékiratai ) 

VáLoza'ok hat témára (Antológia) 
Weininger O. dr.: Peer Gyjit és Ibsen 
Wells: Az uj Machiavelli. (Regény 

két kötetben ) 
Wilde: Salome 

528 K 

261 K 

77 K 

261 K 

165 « 

165 K 

11 « 

165 K 
132 K 

132 K 
99 K. 

165 K 

132 K 
132 K 

8 8 0 K 
132 K 
99 f 

113 K 
88 K 
66 K  • 

261 h 
99 K. 

Megrendelhetők : a „SZÍNHÁZI ELET" 
boltjában, Erzsébet-körut 29. 

tiaisiâiaitit hölgyek arcáról, karjáról végleg kiirtjâ ÍQielóaseggei PollÄ» 
Sarolta, Andrásay-uí 38. I. „Miracle" hajeltávolitószer szt 
küldése utasítással. Szépségápolás* Szemölcsirtás. Hé. 
taw.íókvrák Hajfestékek Fagy kezeiétek. Kérjen prospectif 
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Szerkesztői Üzenetek 
iE rovatban készséggel adunk felvilágosítást 
5 színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, 
rajzokat nem adunk vissza s azok meg-

őrzésére nem vállalkozunk.) 
Marsall 2. 1. A Gyurkovics lányokban ját-

szott először. 2. 34 éves. 3. 35 éves. 4. 40 éves. 
5. Andrássy-uti Színházban. — Vivian. 1. Fő-
szerepet játszik. 2. 1897 október 21. 3. Keve-
sebb. 4. Egyelőre nem. 5. Legrövidebb időn 
belül. — öpira-ßetegi. 1. 32 éves. 2. Erre 
a kérdésre nem válaszolunk. 3. Bécsben. 4. 
Schascha-Filmfabrik Wien.— H Evs.^Kiadó-
hivatalunk utján már intézkedtünk. — K. i :én , 
Utadon. A kérdezett,évfolyamok 300 kor.-ért 
kaphatók kiadóhivatalunkban. — Bakfis. 
László Aladár írja. — is. Mici. Darvas 
Lili 1902-ben született Budapesten. Atyja dr. 
Darvas Sándor orvos. Góth Sándor magánnö-
vendéke volt és mint ilyen 1920 nyarán volt 
az első fellépte Budán,^a „Romeo és Juliá"-

. ban, Julia szerepében. Épp egy évvel ezelőtt, 
pontosan: 1921 február 5-én lépett íel a Ma-
gyar Színházban, mint szerződött tag Bús Fe-
kete Lászió „Búzavirág" cimü 4 felvonásos 
játékában, Viktus szerepében. A mostani Szo-
mory-darabban művészete uj állomására ér-
kezett. — N. öándotné. A vers igen kedves, 
besoroztuk. — L. Juci, Juliska. Tessék Ró-
zsahegyi iskolájához fordulni, ahol a mester 
készséggel fog minden . kérdésre kimerítően 
válaszolni. — 8«. Margit. Sajnáljuk, de « 
szíves pályázatát figyelmen kívül kell hagy-
nunk, mivel csakis n Színházi Elet szavazó-
lapjain lehet szavazni, méltóztassék tehát ezt 
a feltételt betartani és ugy leadni a szavazatot. 
— R. Katalin. Az előbbi üzenet önnek is 
szól. — Névtelen asszony. Ebben a korban 
már késő, de talán — feltéve, ha van te-
hetsége hozzá — mint műkedvelő arathat 
sikereket ós akkor ez iskola feleslegessé válik. 
— P. V. imádó. Legközelebb válaszolunk, 
addig is szives türelmét kérjük. — K. Miklós, 
Ki-pest. 103000 dollárért adták el. — M. G. O. 
1. 38. 2. 27. 3. 40. 4. i919-ben. „A jó fiu"-ban 
játszik. 5. Nem rokonok. — G. R. Ha valaki szí-
nésznő akar lenni, annak sokat kell tanulnia 
és igy, ahogy maga képzeli, ma már nem le-
het színpadra lépni. — G. S. Most az Ope-

Memez ujtMob 
Hollandi menyecske és Ki« 
Őrizett operettek Összes felvi-
telei, SHYMM1 tánczenék, Fox-
trottok és One.- Steppek. 
KIRÁLY E R N Ő legújabb 
felvételei. Elkerülsz, mert 
szegény vagyok, Katica bo-
gárka, Szidnak engem az 
emberek, A házatok tálán 
és még több népdalujdons&g ifieiirusitói* Hangszerotthon 

FEKETE MIHÁLY 
Budapest, J6zsef>körut 9 . 

00 Turul €0 

jelmezkölcsönző 
Vesselényl-u. 24 . 

Telefon : J. 36—70. 

Legszebb női és fér f i 
l e imezek dus vAlaszt&kban. 

Estélyi és menyasszonyi ruhák, 
bél i be lépők . 

Most jelent meg: 

TlzenborniDd Hánt péntekes 
Sienes Béla ui könye 

Ara J J kor. 

ismét kapható : 

A tizenegyedik paroncsoint 
E több mint híromuzir oldalas legény még kzIiv 

darabialnál is népszerűbb mttve Szenes Bétá-
nak. .A buta ember* és „A gazdag 

leány" szeizfijének 
Ara 8 0 kor. 

Kapható a .SZÍNHÁZI ÉLET* bolt|álnz 
Erzsébet-kOrut 29 

ZONGORÁK I! PIANINÓÜ 
HARMÓNIUMOK II CIM 
BALMOK II HEQEDOK II 
ORAMOPONOK/LEMEZEK 
« HÚROK 

Zenekari rézfúvós és fa-
fúvós hangszerek. Az Ssz> 
«zes hangszerek legfino-
mabb minőségben. Zon-
gora vétel, csere, hangolás. 
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rához szerződött, de még nem játszott. Leg-
jobb, ha az Operánál érdeklődik. — B. !. t. 
P. !.. Andrássy-ut 8. 2. R. G.. VIII.. Rákóczi-tér 
4. fa L L.. I., Pálya-u. 15. 4. P. B„ Royal 
szálló. 5. K. J., VI., Teréz-körut 15. — t». N. 
Jövő heti számunkban megadjuk a feleletet. 
— Kicsapott diák. 1. 36 éves. 2. Igen. 3. 
Nem színésznőt vett feleségül. 4. Több filmen 
játszik legközelebb. 5. Erre vonatkozóan nem 
tudunk előre határidőt .kitűzni. — B. R. 1. 
Jelenleg vidéken van. 2. Elvélt és újra kibé-
kült a feleségével. — L. Bözt>i. Olyan tánc-
tanár nincs, aki tánctanári oklevelet adhat. A 
tánctanár csak előkészíthet a tánctanári vizs-

Sára és erre bármelyik vállalkozik. — Szirt-
ed velő. 1. Érettségit kérnek, de esetieg el-

tekintenek ettől. 2. Van iskolája. 3. A korhoz 
megfelelő műveltség. Nincs iskolai bizonyít-
ványhoz kötve. — fehér otgone, Első és 
második kérdésére, sajnos, nem tudunk vála-
szolni. Harmadik kérdésére a válasz : igen, 
ha tehetséges. — Báré. 1. 19. 2. Izraelita. 3. 
A színháznál is megtalálja a levél. 4. Akadé-
mia és Rákosi. — blőfizető olvasó. 1. 32. 
2. Izr. 3. Róma. 4. Igen. 5. Dalmáciában. — 
Kondzsa Gól. Végtelen sajnáljuk, de már 
elfogyott. Tessék talán más kotta iránt érdek-
lődni. A Színházi Élet nagy anyaggal rendel-
kezik. — Szigligeti Mühedveíö-Társaság. 
Ha nincs alapszabályuk, akkor felesleges az 
engedély. A színdarabok előadásánál tessék 
figyelembe venni a szerzői jogról szóló pa-
ragrafusokat — Rajongó. 1. Nős. 2. Női'íen. 
— P. Sándor. 1. Ez iránt Péchy Gyula Nem-
zeti színházi titkárnál tessék érdeklődni. 2. A 
„Képzelt beteg" cimü bohózat. 3. Feltétlenül, 
hiszen ezt a művész maga mondta el nekünk. 
— G. Rózsi. 1. Partiturából szokás, miután 
a súgónak egyben zenei intelligenciával kel! 
rendelkeznie. 2. Igen. 3. Ezekre rákerül a sor. 
szíveskedjék a Színházi Élet-et figyelemmel 
kisérni. 4. Nem. — Nobody. 1. Nem. 2. Nem 
színésznő a felesége. 3. Igen, ha jók. 4. Téves 
hir. — I«. Erxsebet. önnek van igaza, a 
kérdezett művésznő hajadon. 

Az uj Hamupipőke a 
ElgondoLkozva ment az utcán, fülébe 

ott csengtek a szavak, amiket Oerő mon-
dott és szemei előtt ott lebegtek azok a 
csodálatos fűzök, amelyek fűzők ugyan, 
de mégsem fűzők. 

Gondolataiban felöltöztetett ebbe a fű-
zőbe valakit flz emberek utána fordultak 
a királyfinak, mert a királyfi boldogan mo-
solygott. Látta maga előtt az ő kis Hamu 
pipökéjét Oerő mester remekében, karcsú-
nak és nyúlánknak. Elképzelte, hogy at 
utcán mindenki utána fog fordulni, cso-
dálni az alakját, amely a fűző és mégsem 
fűzőben hajlékonyan és ringatódzva elsuhan. 

Ategállt egy ékszerész előtt, aztán sarkon-
fordult és elment. Szép az ékszer, ha női 
testen ragyog, de mennyivel jobban örül 
egy nő, ha az alakja szépségével ragadja 
meg a férfiak figyelmét, mint a szikrázó ék-
szerekkel. Elhatározta, hogy Oerő ur egyik 
fűző és mégsem fűzőjével fogja meglepni 
imádottját Nagyon megörült ennek az öt-
letnek és hálásan gondolt Oerő pompás 
füző-csodájára. 

(Folytaljuk) 

Kosáry, Király, 
Steinhardt, Szőke Szakáll stb. müré-
•zek eredeti fényképeivel ellátott teg-
ujabk gyönyörű hanglemej jegyzéket 

insyan küld 

WAGNER 
baneazeráruhiza 
Budapest, Jözaef-kOrut I C Kérjen le. 

i J mez műsort 

Mr is Exslqngaraitmäk lapot 4« redőny«» íróasztaléi 
feárpitozot árok, iotellek, szikek, híiéazobák gyári áron 

KROH JENŐ ghat f» - " ! 

Pl.. ttéval-u. i s 
Telefon ne— »4 Casino de Paris K e 3 d e ( « 

tél S é r a k o r Bel és KMföKtl altraltcléU fellépte, l e g a o d e r a e k b » e a d o i o láncolt bemulmaaa 

S i H P L I C W M U S I ^ A B U B é 
Kamara mazgóval szemben 

VII . , N Y A R - U T C A 
Mattyasovizky I lona 
vezetése Mellett 4. 

P e r i m u r c&oűúiaío» 
«awiwl liarenélat ntín tBk*l»t»< prntm/dT. .immunité«' »-t. nrvn»-w»»»#«T»tl l»twr»t*rli.|n IV fc.r . i v 

Bupapest, Vád-utca 17. Te le fon 139.52 . 
Eredeti pár is i mode l lek , utcai, estélyi 

= = ruhák, kesstOrnSBi 

nB€Y£GVI£AG Veszflnk, cseré ink, eladunk min-
denféle bélyegeket Használt ma-

bélyegOxIet 
B u d a p e s t , s legjobb gsakiap. „ „ swiyegeief zfirgör-en keresek. 7 " " J ü " * 3 

Eldfhretéal Ara egy tvr. : «0 K regmggasabb árakat (ITetem. = = IV. , KOBSUtW l a j O S ' H t a g 



5 6 SZÍNHÁZI S L E Ï 

fűszer- és csemegeáru* 
kai jól é s olcsón vásá-
rolhat az 

fSÔfejSfifeâFi. 

REMI HAa9KAVE04Z T E Ü H E R Í J é 
aUDAPEST. m , J Ó Z S E F KÖRÚT -fi. 

lüiisdgn SSte y»9 órakor KaBarei-»̂  » ...iwCrttoMk 
Binden délután 5—7-lg kctonazane. 

CmHKU műsor. KltflnA tn^.t;« itunvtih- S*Jnháö 
vac-oráí! Pontos kiszolgálás. Szolid árai 

ItfVAY-U. 18. KiS K9MÊDIS Tel. 14—22. 

J á r v á n y n á l 
fertőtlenít 
nitric&&iein 

Tele-fna : 
J 126-38 

Klváev» et .Színházi Élet* szerkesz 'öségébe 
(VII. Erzsébet-körűt 24.) küldendő 

SZAVAZÓ-LAP 
a .Színházi Élet* sserkesztősége által kiirt pályáza-

ton a követke»,^ feleletekkel veszek rész t : 

l . Ki a legszebb a s s i o n » ? 

Z Ki a iegelegánsíiib a s szony i 

Î Ki i. legsiebb leány? 

4. Ki a legi-legánasbb leány ? 

5. Ki a les-szebb férfi ? 

6. Ki a legelegánsabb férfi? 

Laka. 

Színházi rejivénj 

Ma R o t t és Steinhart leliepieve tlve o ' c l o c k és 
Scßi^bungea előadás. — Kezdete este V>8 órakor. 

Megfejtési határidő 1922. február 11. 
A megfejtést lapunk 1922. évi 9. számaim" 

közöljük. 
A „Színházi Elet" 1922. 5. számában közöli 

rejtvény helyes megfejtése: „Jegy3zedő." 
A megfejtők között a következő dijak«'-

sorsoljuk ki : 
I. dij : „Tizenharmadikán pénteken" cimü 

könyv, a szerző Szenes Béla aláírásával. 
II. dij : Pelráss Sári autogrammos fénykép« 
III. dij : Egy doboz „Floris" csokoládé bonbon 
IV. dij : Egy üveg Eau de CoTSgne „réf 

Wittek. 
Helyesen fejtették meg 970-en. 
Az első dijai Klein Rózsi (Czegléa, Erdő -

utca 21.), a második dijat Lőwinger Jolán 
(Szombathely, Vörösmarty-utca 17.), a harm; 
dik dija; Frei mer Vfolka (Budapest), a negyedik 
dijat Vasani s Gyula (Budapest) nyerték meg 
— A vidéki nyerőknek postán küldjük el 
dijakat, a pestiek jelentkezzenek érte a szer-
kesztőségben 4—ti óra között. 

Sze ik t sz t i : INCZE SÁNDOR 
Kiadja a „Színházi Elei" t - t . 

Iga íga tó : KIKÁLY JENŐ 
Hirdetési verérkéoviselet küfr t l i t é s / f r e : Annonceü-
Exped t on Rudolf Mosse Berlin S, W. 19. és fiókjai 

M f t C Y f t B O K T&tÄILt8g»SE&NEa.¥i 

.ZEIGER FERENC 
m a g y a r k á v e h & z fía v e n d é g l ő 

4424 WGOOLäHQ AVE M B [LEVELIM 0. 
végleg eltavolittelelös-

I e w f K ' r é t s t g g e l . mindennemű I u / a j m C J " m széD8é S szépséghibák kezelést, 
p ú d e r é s kréíiieS< 

v'idéüi szétküldése, Buchholcz Nővérek kozmetikai iiitf 
ze te : Budapest. Király-utca 51. 1.9. Teréz-temp. szeœbec 

s a b n l , n a r r a i Ssmi toM magaiitanuia«. 
tankönyvem kapható. Varrónőknek, tanitónőkne* 
kfliBn tanfolyam. Kalapkesxitést olcsón vállalok S Kaiaptanfolïara kftlfln, 
KÁROLY-KORÚT tü L Geiger EtelHéI 

C s o â a v a f â z f a iegbatoulatosabb hatâa. 
t i i d e g k e z e l é s ű szorveszftô<ônitfze!éssai 

é s ranctsi tavoii tö 
Dohány-utca 12. Telefon hivó: józsei 54-71. 8-4-1« 

%omta a Kultura könyvkiadó és nvomda r-t. Budapest. V., Visegrádi u. 3. Telefon 13-3! 






