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Molnár Ferenc Bécsben 
A „Theater" bemutatójának kivételes nagy 

sikeréről hosszabb-rövidebb távirati tudósítá-
sok a lap ján már beszámolt azon frissében a 
magyar sajtó. Amikor most, alig hogy vissza-
érkeztem a demokratikus kormányzat alatt is 
Kaiserstadtnak maradt világvárosból, leülök, 
hogy e premiér-kirándulás szines impressziói-
ról beszámolót irjak, ugy érzem, ott kell kez-
denem, hogy minden .k előtt magáról Molnár-
ról beszéljek. Mert a pesti közönség nem is-
meri a bécsi Molnár Ferencet. Talán nem is 
tudják róla, külsőségek dolgában mennyivel 
népszerűbb Bécsben, mint nálunk. Itthon is-
merik és megszokták, de a Ringen, a Kä ntner-
strassen, a Grabenen mindenki megfordul 
utána, ha végigmegy az utcán, az emberek 
a könyökükkel oldalba bökik egymást figyel-
meztetésül: „Der Molnár!" A hotelben a por-
tást ostromolják, igaz-e, hogy az a borotvált 
képű, monoklis ur, aki ott a hal lban ül. Mol-
nár Ferenc, „der berühmte ungar i scher Dich-
ter." Sohasem „Schriftsteller." A bécsi német 
f inoman disztingvál: Molnárt, a költőt ismeri, 
szereti és tiszteli. A szinház földszinti szék-
sorain is végigfut, mint valami villamos áram : 
„Franz Molnár ist hier!" és száz kíváncsi 
nyak nyújtózkodik, hogy ki-ki lá thassa a ki-
váló magyar költőt. 

Ennek a nagy népszerűségnek és megkü-
lönböztetett tiszteletnek kulcsát nemcsak Mol-
nár nagy irói kvali tásaiban kell keresni. Nem 
szabad elfelejteni, hogy a „Theater" immár 
a negyedik Molnár-darab, amely a Burgszin-
házban bemutatóra került és nincs élő osz-
trák vagy német szerző, sőt nem is volt a 
közelmúltban, aki előtt ennyiszer nyiltak 
vo lna meg Bécs legelőkelőbb drámai színhá-
zának, a nagymultu, világirodalmi jelentőségű 
Burgtheaternek kapui, 

A csütörtöki bemutató estéjén Molnár Fe-
renccel együtt mentem be a színházba. Már 
hat órakor ott voltunk a klasszikus színház-
épület kiskapujánál , amely semmiben sem 
különbözik a mi kiskapuinktól. A szabadsá-
gon lévő igazgató e lőszobájában álltak a 
Molnár címére érkezett virágkosarak és csok-
rok, köztük egy ha ta lmas babérkoszorú széles 
nemzetiszínű szalaggal. Tresslernek, Törzs 
Jenő szerepeinek bécsi kreálója és a két 
Molnár-darab finom érzékű rendezője öltöző-
jébe vezetett aztán utunk. A művész, akinek 
korát meghazudtolóan ősz fürtök borulnak 
érdekes homlokára, éppen a haját festette 
Bánáti hollófürtjeinek színére. Különös, érde-
kes öltöző. Az ember csak itt tudja meg. hogy 
ez a jeles színész egyben kitűnő rajzoló és 
szobrászművész is. Öltözőjének falai tele van-
nak rajzaival. Csupa Tressler-kép, csupa ön-
portré: a művész különböző szerepeiben. 

Hét óra előtt már helyet foglaltunk a bal-
oldali 3. számú páholyban. Molnár a sötét 
háttérben maradt , de azért minden látcső a 
mi páholyunk felé szegeződött. Ugy látszik, 
ez a bal há rmas a szerzők hagyomány o j 
páholya Bécsben. Külön meglepetés volt szá-
momra a színlap. A két da rab személyei : 
csupa ismerős név. Bánáti , Schauspieler, Dr, 
Ernő, Dr. Kiss, Litvay, Schauspieler, Dr. Já-
nossy. Mint mindig. Molnár most sem engedte 
megváltoztatni da rab ja figuráinak magyar 
nevét. 

A „Vorspiel zu König Lear" mindjár t a 
kezdetén szenzációval szolgált a bécsi közön-
ségnek. A Burgtheaternek alkalma nyílott 
arra, hogy sz ínpadának technikai berendezé-
sét bemuta thassa . Mikor a függöny felgördül 
egy tátongó űr van a színpad helyén, c§ak 
g?. ügyelő áll a közepén. Egyszerre, adolt 
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jelre, megindul a nagyszerű gépezet: alulról 
fölemelkednek a diszletfalak, a királyi trónus. 
Itt nem a zsinórpadlásról eresztik le a dísz-
leteket, hanem az egész, berendezett sz inpad 
készen emelkedik föl a sülyesztőből. Az „Elő-
játék" szereplői között különösen érdekes a 
bécsi „burgundi herceg." A főpróbán, mint 
hallottam, Asian, a hires bécsi Shakespeare-
szinész hajviseletével és hangjával játszotta 
szerepét, de a bemutatóra, barátai felkérésére, 
megváltoztatta — a hajviseletet. Aslané helyett 
Beregi-frizurát csinált, ami Beregi nagy bécsi 
népszerűségét jelle i zi, a hangot azonban 
megtartotta. Kijelentette, hogy Asian úgyis 
Moissit utánozza és igy ő — Moissi hangján 
szólaltalja meg a „burgundi herceget." 

Érdekes ujitás van az „Előjáték" bécsi elő-
a d á s á n a k befejezésében is. Itt az utolsó pil-
lanatban bejönnek a „Lear király" első jele-
netének összes szereplői és a függöny akkor 
gördül le, amikor a színpadon felgördül és 
megkezdődik a Shakespeare-dráma előadása . 
A darabot hosszantartó, határtalanul lelkes 
taps fogadta, amely csak akkor pihent el, 
a.T;ikor kilépett a függöny elé a rendező és 

bejelentette, hogy az egyfelvonásos szerzője : 
Franz Molnár. Azután újra felzúgott a taps-
orkán, amig csak meg nem jelent maga Mol-
nár is, aki kénytelen volt hatszor egymásután 
függöny elé lépni. 

Pompás látványosság a „Feldmarschall" 
kitűnő e lőadásának sz ínpadja is. Tressler, a 
főszereplő és rendező, aki maga is szenve-
délyes vadász, egy vadász-barát jától kölcsön-
kérte agancs-gyűjteményét, amelynek legszebb 
példányai diszitik a színpadi falakat. Az elő-
a d á s meglehetősen hosszura nyúlt — a né-
met fordításban ter jedelmesebbek a darabok, 
mint eredetiben — de mindamellett , hogy 
Bécsben féltizenegykor indul az utolsó villa-
mos, az egész közönség a helyén maradt, 
mikor a „Feldmarschall" után legördült a 
függöny és a sok „Hoch" mellett lelkes „Él-
jen! Éljen!" kiáltásokkal mintegy tizenkétszer 
tapsolta ki a lámpák elé Molnár Ferencet, 
aki ismét is u j abb dicsőséget szerzett idegen-
ben a magyar drámai irodalomnak. 

Még egyet: a Burgszinház kiváló e lőadása 
mellett, büszke emlék volt a Magyar Szinház 
„Szinház"-a. INCZE SÁNDOR 

A „Babavásár" szerzője, rendezője és szereplői 
Hal may Tibor, Kardos Andor, Péchy Erzsi, Somogyi Nusi, Boross Endre, Tihanyi Vilmos 

N§dor Jeng AriSÇ1" 'otografji 
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Csaknem egy évtizede egyre azt hangoz-
atják színházi emberek és kritikusok, hogy 
iz operett fejlődése teljesen megállott, hogy 

librettisték nem tudnak semmi ujat ki-
szelni, az ötletek mindig ugyanazok marad-

iak, csak az alakokat variálják; egyszóval 
z a színpadi műfaj hiába várja a reformá-
ort, akinek zsenialitása ujabb évtizedekkel 
neghosszabbitja életét. Volt is ebben a meg-
állapításban igen sok igazság ; örömmel kell 
ionstatálnunk, hogy csak : volt. A Babavásár 
igy szövegi, mint zenei szempontból rácáfolt 
az operettről már-már közhitté váló véle-
•nényre. A szerzők bebizonyították, hogy lehet 
iperetben is nívósat alkotni. A szöveg kedves, 
zimpatikus, nem sablonos ötlet, feldolgozása 
zinte irodalmi nívójú, zenéje pedig magasan 
liemelkedik nemcsak a magyar, hanem az 
isszes külföldi operettzeneszerzők munkáinak 

nagyrésze mellett is. A Babavásár librettója 
olyan bájos, egyszerűségében is szövevényes, 
romantikus és regényes történet, amelynek 
minden egyes jelenete ujabb kedves fordula-
tot, ujabb meglepetést hoz. Romantikája nem 
erőszakolt, hanem végtelenül érdekes és 
könnyen elhihető ötleten alapszik, amelynek 
bogozása és felépítése bőséges anyagot szol-
gáltat arra, hogy a publikum három felvoná-
son keresztül kitűnően szórakozzék. 

Elmeséljük a Babavásár történetét. 
Kapronczay Gitta ünnepelt, hires nagy ope-

rettprimadonna. Netrçcsak a művészetét, ha-
nem a szépségét is ünneplik. Imádóinak 
tábora ugy követi minden lépését, mint az 
estéli árnyék. Udvarlóinak tábora valóságos 
különítmény a nagy főváros színházi elítéljen. 
Gitta egyiket sem veszi komolyan, annál is 
inkább, mert ezek az udvarlók már régen el-

S0M0GY1 NUSI 
\irály-Szinház : „Babavásár" Ange'o <oto*r. 
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azonban mégis Gigit kedveli a legjobban és 
amikor arról van szó, hogy visszavonhatat-
lanul választ adjon : eljátssza a szerepet vagy 
nem, Gigi könyörgésére jut eszébe az az 
ötlet, amelyen azután a darab egész cselek-
ménye felépül. Elhatározza Gitta, hogy meg-
győződik arról, vájjon eljátszhat-e még tizehat-
éves bakfisszerepet ? A primadonna azon a 
véleményen van, hogy elsuhantak már felette 
az évek, kacérkodás volna a művészettel és 
az idővel is, ha vállalná a szerepet ; de ha 
meggyőződik ennek az ellenkezőjéről, akkor 
legyen meg a direktornak a kívánsága. Az 
ötlet is hamar megszületik, amelynek segít-
ségével önkénytelen, de csalhatatlan bizo-
nyosságot nyerhet. Elhatározza, hogy felöl-
tözködik tizenhat éves bakfisnak és kimegy 
a korzóra. Ha senki sem fog ráismerni, 
akkor tökéletesen a tizenhat éves leány illú-
zióját keltette, tehát a színpadon annál in-
kább eljátszhatja a szerepet. Ha azonban 
csak valaki is felismeri, akkor a direktor 
nézzen más primadonna után. Az agglegé-
nyek kara izgatottan várja az eredményt és 
összebeszélnek, hogy az utcán távolról köve-
tik Gittát, hogy minden lépését ellenőrizhes-
sék, de Gigi leinti ezt a lovagiatlan ötletet. 
Pár pillanat és Gitta már betoppant a szo-
bába, rózsaszínű habos ruhában, aranyszőke 
loknis frizurával. Ebben a pillanatban senki 
sem mondhatná, hogy ugyanaz, aki az imént 
a színpadon volt. Mialatt Gitta a korzón jár, 
Gigi és szive bálványa, Macsvay Maca tánc-
és sainmüvésznő kedves féltékenységi jelene-
tével telik el az idő. Maca ezeket a jelenete-

szoktak attól, hogy frizurásan fésülködjenek : 
lévén szegények valamennyien öregek. Most 
nagy eset történt Kapronczay Gitta palotájá-
ban. Direktora azt akarja, hogy a művésznő 
játssza el a Babavásár cimü uj operett fősze-
repét. Gitta azonban kereken visszautasítja 
az igazgató kérését azért, mert a szerep egy 
tizenhatéves fiatal leány, amelyet ő már nem 
akar eljátszani. Hiába a direktor minden kö-
nyörgése : Gitta ragaszkodik az elhatározásá-
hoz. Az a véleménye, hogy elmultak felőle 
azok az idők, amikor tizenhat esztendős 
bakfisokat játszott. Udvarlói, az agglegények 
minden igyekezetükkel rá akarják beszélni 
elhatározásának megmásitására. 

Gitta természetesen egyiket sem veszi ko-
molyan, még Gigi bárót sem, aki pedig 
legalább harminc évvel fiatalabb az udvarlók 
karának legfiatalabb tagjánál is. Mindközött 

NÁDOR JENŐ 
Király Színház : „Babavásár" Angelo foto 

(Frakkja és zsakettje Schwartz Jakab és Fiai 
mütirmében készült) 

PÉCHY ERZSI 
Király Színház : „Babavásár" Angelo foto 
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emlékszik rá — mikor még a feleségem volt?" 
NÁDOR JENŐ és PÉCHY ERZSI 

Király Színház : ..Babavásér" Angelo fotografia 
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ket nem is annyira őszinte féltékenységből 
csinálja, mint inkább azért, hogy esetenkén 
tekintélyes fájdalomdijat vasaljon ki Gigibőlt 

A társaság izgatottan várja haza Gittát, aki. 
rövidesen meg is érkezik. Izgatott, kipirult, 
alig tud szólni. A kísérlet pompásan sikerült. 
Senki sem ismerte fel a kisleánynak öltözött 
primadonnát, sőt egy elegáns, cilinderes ur 

egészen a kapuig követte. Gitta elmondja 
Giginek, hogy ez az ur nem más, mint férje, 
Szentkuthy Richárd gróf, aki tizenhat eszten-
dővel ezelőtt vette feleségül és aki három 
napi házasság után elvált tőle azért, mert az 
egész házasságot azért kötötte meg, hogy régi 
szerelmének, a hercegnőnek fájdalmat okozzon. 

Most itt az alkalom, hogy Gitta visszaadja 

a kölcsönt. Asszonyi önérzetének minden fel-
lángoló erejével élni akar a véletlennyujtotta 
alkalommal. Amikor volt férje a kapuban 
megállott mellette és látta, hpgy nem ismeri 
fel, találkát adott neki. Megmondotta, hogy 
várjon az ablak alatt, inteni fog, ha feljöhet. 
Az egész társasagnak elmondja most már 
Gitta, hogy mi történt és valamennyien izga-
tottan várják a fejleményeket. Gitta csakugyan 
az ablakhoz megy, int a grófnak, aki pár 
pillanat múlva beállít. Gitta kacéran viselke-
dik vele, sőt még az ajkát is odanyújt ja neki, 
ugy, hogy a gróf joggal hiheti azt, hogy a kis-
leány egyszeri látásra beleszeretett. Gitta ran-
devút ad férjének még ma estére az opera-
bálba, ahová — mint mondja — édesanyjá-
val együtt el fog menni. A gróf megígéri, 
hogy ő is ott lesz a bálon és távozik. Gitta 
túláradó boldogsággal meséli el a sikerült 
tréfát barátainak, de lassanként visszatér a 
tizenhat esztendővel ezelőtt elmúlt szerelem 
emléke és amikor a holdfénnyel megvilágított 
ablakon keresztül látja a grófot, utána dobja 
a krizantémokat, amelyek szerelmes üzenettel 
hullanak a téli utca kövezetén Szentkuthy 
Richárd gróf lába elé. 

A második felvonás az operabálon törté-
nik. Pazar pompában úszik a szinpad. Káp-
rázatos ruháju táncosok libbennek, szinte 
hullámzik, mozog minden, amit a néző lát. 
Színek sokasága szédíti a szemet, a zene 
hangjai kábítják a sziveket, szinte tobzódik 
a jókedv, a vidámság, a farsangi mámor. 

« - V 
„Ugratás" 

PÉCHY ERZSI, HALMAY TIBOR 
Király Színház : „Babavásár" Angdo fotografia 
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Gitta kis leányruhában jelenik meg a bálon és elhiteti a gróffal, hogy 
az édesanyja szintén jelen van. Azt mondja , nehogy a m a m á j a 
felismerje, öltsenek álarcot mindaketten és ugy vegyüljenek a 
táncosok közé. Gitta a beszélgetés alatt ugy tesz, mintha az 
egyik nyitott ajtón keresztül meglátta volna édesanyját , si-
etve hagyja ott a grófot, a gróf utána indul, de a táncosok 
tömegében nem találja meg. Amikor ismét találkoznak, a 
gróf azt a jánl ja , hogy vonul janak az egyik szeparéba, de 
a leány vonakodik. A gróf haragjában letépi hölgyének 
álarcát és dominóját — s legnagyobb meglepetésére 
nem az előbbi kis bakfist, hanem feleségét látja 
maga előtt, ott áll pazar toiletteben ragyogva é3 
káprázatos szépségében szinte felzengve a szí-
nésznő, a volt feleség. FölhábDrodva tiltakozik 
az inzultus ellen s ném fogadja el a grófnak 
azt a védekezését, hogy egy rövidruhás le-
ánykával tévesztette őt össze. Gitta most 
már tovább szövi a játékot, észre ssm 
akar ja venni a grófot és ismét a tán-
colók közé vegyül. A gróf pezsgőt 
hozat és amikor Gitta ismét a kis-
leány a lak jában tér vissza, m i r 
észre sem veszi, annyira lenyű-
gözte sőt volt feleségének szép-
vége. A kislány — illetőleg Git-
ta — észreveszi ezt a vál-
tozási és elhiteti a gróf-
fal, hogy ő az édesapja. 

„Fértivadászüt" 
Hajnal György, Gyöngyi Iz-ó, Halmay=Tibor, Somogyi Nusi 

Király Színház : „Babavásár" Anr.elo f .tografia 
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Elképzelhető, hogy a gróf mennyire megör-
vend ennek a felfedezésnek, annál is inkább, 
mert azt hiszi, hogy most már leánya utján 
sikerülni fog visszanyerni volt felesége szivét 
is. Gitta csakhamar ismét mint művésznő je-
lenik meg és alaposan kizökkenti a grófot 

PÉCHY ERZSI 
Király Színház: „Babavásár" Angelo foto 

ebből az illuziókól. Azt mondja, hogy nem ő 
gyermekének apja, hanem Gigi, aki megrö-
könyödve hallgatja Gittának ezt az u jabb 
szeszélyes ötletét, anná l is inkább, mert hi-
szen a gróf neki unokabátyja. Most már vég-
leg elkeseredik Richárd gróf és egymásután 
üriti a pezsgőspoharakat, amikor újból vissza-
tér Gitta — mint kisleány. Ráveszi Richárdot, 
hogy szöktesse meg, mert egészen bizonyos, 
hogy akkor az édesanyja is utána fog jönni. 
A gróf nem idegenkedik az ötlettől és Gittá-
val együtt távozik el a bálból. 

A harmadik felvonás Richárd palotájában 
történik, ahová követte őket az egész társa-

sság. Gitta ugy fesz, mintha először járna 
\ z e n a helyen. Pedig tizenhat esztendővél ez-
előtt itt töltötte életének három legboldogabb 
napját. A gróf töredelmesen elmond mindent 
a kisleánynak, aki megfeledkezik szerepéről 
és elárulja magát. Befut férje hálószobájába, 
ahonnan abba a menyasszonyi ruhában tér 
vissza, amelyet Richárd azóta is őrizgetett, 
mint szerelmének egyetlen emlékét. Termé-
szetes, hogy Gitta most már végleg a gróf 
felesége lesz. 

Ennek a cselekménynek érdekességét, moz-
galmasságát. hangulatait csodaszép muzsika 
festi alá. Nádor Mihály zeneszerzői zseniali-
tása ebben a munkájában nyilvánul meg a 
legtökéletesebben. Minden szám nemcsak 
fülbemászó, pompás muzsika, de egyszer-
smind önálló zenei érték is. A hangszerelés 
szintén tökéletes, finom, szines, ötletes, mű-
vészi. Kétségtelen, hogy Nádor Mihály ezzel 
az operettjével bevonult a világhírű operett-
komponisták kevés tagot számláló diszes 
galériájába. 

Az előadás éppen olyan érdekes és érté-
kes, mint a darab. Tihanyi Vilmos, a ren-

dező a szerzőkkel kongeniálisan oldotta meg 
feladatát. Az ő munkája szintén alkotás. 
Amit Tihanyi tud, az messze túlhaladja a 
a színpadi rendezés megszőtt kereteit, az ő 
invencióin keresztül meghatványozódik min-
den szónak és minden hangnak az értéke. 
A Király Szinház nem talált volna méltóbb 
rendező-müvészt Stall Károly örökébe, mint 
Tihanyi Vilmost, aki ma Európa egyik leg-
kiválóbb rendezője. 

Az előadás középpontjában természetesen 
Péchy Erzsi áll, aki most nemcsak operett-
primadonna, hanem alakitó színésznő is. Bár-
melyik ismert drámai színésznőnek díszére 
válna az a színészi produkció, amelyet Péchy 
Erzsi elvégez. Mintha pem is egy, de két 
színésznő já tszaná a két alakot, olyan töké-
letes mindenhangja , minden mozdulata. Éneke 
csillogó, táncai garciózusak, finomak. Somoyyi 
Nusi utolérhetetlen temperamentuma, elragadó 
bájossága, káprázatos toalettjei egyedülálló 
humora, most is nagy részt követelnek az elő-
a d á s sikeréből. Minden jelenetét, minden 
énekszámét nyiltszini taps követte. Egészen 
kivételes talentum Somogyi Nusi, humorának 
közvetlensége, minden szavának, minden tré-
fás ötletének művészi értéket ad. A szubreti-
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„Bocsáss meg !" 
HALMAY TIBOR, SOMOGYI NUSI 

Király Szinház : „Babavásér" , , ( . 
Angelo fotografla 

Halm.y Tibor frakkja Schwartz Ja-
kab é j fiai műtermében készült. 
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szerep az ő játékán keresztül főalakja lesz 
a darabnak, a publikum szinte alig várja, 
hogy egy-egy jelenetére belebbenjen a szín-
padra. 

Színészi szempontból az előadás legna-
gyobb meglepetése Halmay Tibor. Talán 
rossz szó ide a meglepetés, mert Halmaytól 
senki sem várt kevesebbet, mint amennyit 
adott. Első királyszinházi fellépésével teljes 
mértékbe beérkezett és átvette Rátkai Márton 
díszes örökét. Szédületes táncos, kedves, 
szimpatikus, diszkrét színész, humora közvet-
len és — ami táncoskomikusnál a legna-
gyobb ritkaság — tisztán csengő, üde, kelle-
mes tenorja van. A publikum nem ugy ünne-
pelte, mint egy újonnan felfedezett színészt, 
hanem mintha már hosszú idő óta kedvence 
lenne. Mindenkinek őszinte öröme tellett a 
kis Halmay Tibor sikerében akiből egyszer/e 
nagy színész lett. Nádor Jenő a bonvivánt 
szerepet játszotta abszolút biztossággal, ele-
gánciával, lecsjszolt, diszkrét színészi eszkö-
zökkel. Gyönyörű hangja stílusosan szólal-
tatta meg Nádor Mihály melódiáit. Boross. 
Endre az öreg hercég szerepéből joviális, 
kedves, komikus figurát formált. Gyöngyi Izsó 
és Hajnal György az agglegények alakját 
tették tréfássá. A előadás sikeréből nem cse-
kély részt érdemelnek Kulinyi Ernő költpi 

BOROSS, SOMOGYI NUSI, HALMAY 
Király Színház : „Babavásár" Angelo fotogr. 

„Helyettem kis virág. 
BORÓSS ENDRE 

Király Színház : „Babavásár" Angelo fotogr. 

csengésű, ötletes versei, amelyek nagyban 
Hozzájárultak ahhoz, hogy Nádor Mihályt 
ennek a pompás muzsikának megkomponá-
lására inspirálják. 

A díszletek és a kiállítás, mind a három 
felvonásban szinte rendkívüli módon bizo-
nyítják a Király Színház igazgatóságának 
pazar áldozatkészségét. Básty Imrét illeti el-
ismerés, a stílusos díszletek tervezéséért. 

MŰVÉSZET ÉS ÜZLET. Nem 
fogunk itt hosszasabban érte-
kezni arról, hogy mi a „mű-
vészet" és mi az „üzlet". 
Minden értekezésnél világo-
sabban beszél a következő 
kis történet. Bárdos Artúr dr. 

a Belvárosi Színház direktora megszólítja 
Szomaházy Istvánt az Otthonban : 

— Kedves Szomaházy, egy művészeti kér-
dést szeretnék feltenni. Lehet ? 

— Parancsoljon velem, direktor ur. 
— Árulja el nekem, hogy lehet nyerni a 

tőzsdén ? 
— Ez egy művészeti kérdés ? — csodálko-

zott Szomaházy. 
— Természetesen. Hát nem művészei nyférni 

a tőzsdén ? 
Miután Szomaházy igazat adott Bárdosnak, 

a direktor a következő kérdést tette fel : 
— És akar ezekután üzletről beszélni ? 
— Akarok. 
— Akkor beszéljünk arról, mi lesz az uj 

darabjával ? 
Hát ez a „művészet" és ez az „üzlet." 
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Pozsonyi 
Impressziók 
Irta : GÚTH SÁNDOR 

Tizennyolc tavaszón volt . . . Két heti 
pozsonyi vendégszereplés után éjféltájt 
hajtattunk ki a feleségemmel a pálya-
udvarra, világos, langyos, holdfényes 
éjszakán. Ahogy kocsink lépésben ka-
paszkodott fel a Mihálykapu emelkedő-
jén, a bolthajtás alatt egyszerre csak 
megszólal valaki. Még most is fülünk-
ben cseng annak az embernek a hangja, 
— s jól emlékszünk rá, meleg, nagyon 
meleg volt az a hang, de valami le-
mondó melancholia is rezgett benne. . . 
„Az Úristen hozza vissza mentől előbb 
közzénk a Góth-párt" . . . Megállítottuk a 
kocsinkat : a rendőrőrszem volf, aki va-
lahogy ránk ismert. Odalépett hozzánk. 
— becsületes, hü tekintetű magyar áb-
rázat hajolt felénk, — mind a kettőnk 
keze szeretettel nyúlt a rendőré felé, 
néhány nyájas szó, egy-egy kézssoritás 
a kezünk nehezen bontakozott az övé-
ből s ezzel hajtattunk tovább a holdas, 
csendes éjszakában. Ültünk szótlanul 
egymás mellett, szorongva, némán hu-
zódtunk közelebb egymáshoz . . . De a 
mi némaságunk beszédes némaság volt. 
Ereztük, tudtuk mindkettőnk gondolatai 
valahol messze járnak, — csatatereken, 
— ahol tajtékzó gyűlölettel gyilkolják 
egymást emberek! A jövendőn járt az 
eszünk s felhők mögé bujt a hold, sö-
tét, nehéz vésszel várandós felhők mögé. 
Még összébb szorultunk, fáztunk ! . . . 
Tizennyolc tavaszán vo l t . . . 

Négy tavasz pergett le azóta s most 
megint megláthattuk a gyönyörű Mi-
hálykaput. Megint éreztük a pozsonyi 
magyarok szeretetének forróságát ma-
gunk felé áradni, — nem is felénk, — 
inkább a magyar szó varázsos muzsi-
kája felé, ott állottunk a gyönyörű szín-
ház színpadán tapsorkánok közepette s 
a páholyok mélyéből fehér zsebkendők 
lobogtak felénk (vagy tán a messzi 

magyar testvérek felé?), lobogtak a 
kendők, hogy aztán könnybe borult sze-
meken pihenjenek e l . . . 

Ezek a könnyek tán esti visszhangjai 
voltak annak a pár gyémántnak, ame-
lyek az én életem osztályosának, az én 
asszonyomnak az arcén peregtek végig 
forró csillogásban, — aznap délután. 
Mikor a délutáni próbán felhúzták a 
függönyt s meglátta a gyönyörű néző-
teret, annyi magyar művészi dicsőség 
tanuját, — kilencszázhuszonkettő tél-
utóján! S akadt ott még néhány szem-
pár, melyre abban a pillanatban a meg-
hatottság fátyola borult. 

És mégis, a mi két pozsonyi esténken 
megvigasztalódtunk. Éreztük a lelkese-
dés lávájában, hogy vannak elszakilha-
tatlan kötelékek I Amik összefűzik a 
magyart a magyarral I S a művészet, a 
kultura területén még azok is egymásra 
találnak, a kik idegenül állanak egy-
mással szemben. 

Tapasztaltuk ezt már elindulásunk 
előtt, amikor a cseh követség urai le-
bilincselő szeretetreméltósággal jártak 
mindenben a kezünkre és végül Po-
zsonyban is. A zenekarban ott szorong-
tak cseh kollegáink s a felvonások vé-
gén felállva tüntettek — szerény szemé-
lyünkön keresztül — lelkes tapsolással 
— a magyar géniusz mellett ! . , . 

á l u t o g r a m m d é l e l ő t t 

h jövő bét vasárnapján, március 
5*én lesz a „Színházi Élet" 
legközelebbi autogrammdélelőttj e, 
amikor is 

Petráss Sári, 
Tisza Karola, 
Palló Imre. 
Sziklai József, 

a Városi Szinbáz négy illusztris 
tagja ad autogrammot. hz auto* 
grammdélelőtt pontosan fél tizei-
két órakor kezdődik a „Szinbázi 
Élet" boltjában (Erzsébet--körut 29). 
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Ketten beszélgetnek. Egy öreg tu-
dós és egy ifjú lapkiadó. 

— Ha a Marson tényleg laknának 
emberek ! — lelkesedik a tudós — 
képzelje el uram, ha sikerülne ren-
des légi járatokat létesíteni a Mars 
és a Föld között, édes istenem, mit 
jelentene ez?!.. . 

— Pár ezer uj előfizetőt — szólt 
a lapkiadó. 

* 

A múltkor betévedtem egy idegen borbély-
hoz. A falakon köröskörül magyar- és német-
nyelvű oklevelek lógtak, valamennyi azt iga-
zolta, hogy a kis bolt tulajdonosa valósággal 
J tudósa mesterségének, Több kiállításon első 
dijat nyert parókáival, szakáll- és hajviselet-
tervezeteivel. A Mester látva érdeklődésemet' 
elmondta, hogy állandó szakirója a külföldi 
borbély- és fodrászlapoknak, döntő tekintély 
minden a hajvágás és borotválás körül föl-
merülhető elméleti vitában. Az egyik fiókból 
néhány német újságot vett elő, hosszabb cikk-
sorozat a „modern borotválás" elméletéről. 
Miközben szappanozott, a Mester szigorúan 
tudományos szakelőadást tartott hajszélgyö-
kereimről, élvezet volt hallgatni. A baj ott 
kezdődött, mikor a beretvát először végig-
húzta az arcomon. A bőrömet huzta-nyuzta, 
a szemem tele lett könnyekkel, ordítani sze-
rettem volna a fájdalomtól, ha nem féltettem 
volna a nyakamat. Valaki beszólt az , ajtón, 
a Mestert hivta. 

— Pista, vedd át az urat — intett a Mester 
a segédnek. Azaz, hogy Pista még nem lehe-
:ett segéd, inasnak is valószínűtlen fiatal és 
jöttöm volt. A halálra elkészülten vártam. 
\ho l a Mester ilyen, mit tudhat ez a nyolc-
iz éves kölyök? 

A gyerek kezében csodálatos könnyedén 
iimogatta arcom a borotva. A gyerek nagyon 
ceveset tudhatott meg a borbélyok elméleté-
>ől, nem volt nagyképzettségü elméleti szak-
ekintély, de istenien borotvált. Tehetségjvolt. 

Ezt pedig azért mondom el, mert tegnap 
ilvastam egy nagytudásu színpadi szerző szi-

gorú cikkét arról, hogy milyen darabokat kell 
és milyeneket nem szabad irni. 

— A Király Színházban most nincs 
Király. 

— Nádor viszont kettő is van. 
* 

Egy már nem fiatal színésznőt illetlen 
enberek faggatnak: 

— Hány éves vagy? 
— Huszonöt — feleli. 
— És mennyi gázsival volt most vi-

déken. 
— Huszonötezer. 
A társaság egyik tagja csöndesen 

megjegyzi : 
— A pénzt osztrák koronában kell 

érteni, az éveket azonban — dollárban! 
* 

A színigazgató hatéves kis fiától meg-
kérdezik : 

— Hány évszak van egy évben, f iacs-
kám ? 

— Egy évben négy évszak van. 
— Helyes . És melyek e z e k ? 
— Előszezon, főszezon, utószezon é s 

nyári szünet! 
* 

A Blaha Lujza Szinház veze tősége most 
azon töri a fejét, hogy a Fi-fi után követ-
kező operettet hogyan is lehetne betiltatni ? 

* 

Egy színésznőtől megkérdeztem, mik a jö-
vendő tervei. 

— Még tiz-tizenöt évig játszom itt Pesten, 
aztán elmegyek vidékre '— férjhez menni. 
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Itt a Csodagyermek ! 
Szombat éjjel^ a Vígszínház felújította a _ — Hát jó, — nyugszik bele Durieux. -

„Csodagyermek'-el. Gavault és Charvay vi- És mondja, visszajöhetek h o l n a p ? 
léghirü bohózatát. * 

A „Csodagyermek" pompás. A Vígszínház Elisenek most igazán nincs ideje szerelme 
igazgatósága nem találhatott volna alkalma- turbékolásra. Már be is ront öreg barátje 
sabb darabot az éjszakai előadások beveze- Croche műépítész (Hegedűs Gyula), egy cini 
tésére. Könnyű, 
bolondos ; ka-
cagtató és szel-
lemes a végte-
lenségig. Minden 
dicséretnél szeb-
ben szóltak a 
szombat éjszaká-
jába dörgő tap-
sok és minden 
magasztalásnál 

többet jelent, ha 
elmondjuk a da-
rab meséjét. 

* 
A szép Elise 

asszony (Makay 
Margit) hirtelen 

özvegységre jut; 
férje, a 
dúsgaz-
dag, de 
sajnos, 

nagyon 
öreg Mou-
lerey meg-
halt, a fia-

talasz-
szony kör-

nyezeté-
nek éppen 
nem nagy 
bánatára. 
Az óriási 

vagyont 
bizo nyára 

az asz-
szonyka 

örökli, hiszen a férj sokszor 
nyilatkozott már előtte ebben 
az értelemben. Elise meg is 
érdemli ezt. Nem szerelem-
ből ment ugyan férjhez, de a 
hitvesi hűséget sohasem törte 
meg, aminek Georges Durieux, 
a kedves és nem túlságosan 
elfoglalt ügyvéd — Ker-
tész Dezső alakítja — 
a legkevésbé sem örült. 

Elise szívesen menne 
nőül Georgeshoz, de a 
gyászév leteltét meg 
kell várniok. A leg-
egyszerűbb megoldás Elise szerint az, ha a 
heves Georges tizhónapos földkörüli útra indul. 

— Viszontlátásra, tíz hónap múlva ! — 
búcsúzik az okos asszonyka. 

Fent : Makay Margit 
Vendrey Ferenc Fenyvesi Emil 

lent : Kertész Dezső 
Vígszínház: „Csodagyermek" 

Papp Rezső felvétele 

kus, elmés, min 
denre kész, fur 
fangos kópé. Crc 
che birtokot vé 
sárolt egy félmii 
lióért Elisenel 
A pénzt is ő hi 
telezi, mert a 
asszony mégner 
kapta meg a he 
gyatékot. A bii 
tok egyébkén 
Croche jelentés 
szerint, nagysze 
rü állapotba 
van. A vásárne 
különben ner 

idegenkedett 
Croche egy „ki 

baráti he 
szon" 

zsebreve 
gásától 

sem. Mej 
jelenik 
Lansquí 
net köz-
jegyző 

(Balassi 
Jenő), a] 

tájékoz-
tatja Elis 
az ügye 
állásáról 
A közjog 

ző el-
mondja 

hogy 
Moulerey sohasem adott ne 
át olyan végrendeletet, amel 
nek értelmében a feleségé 
száll a vagyon. Ellenben 1 
vatalosan őrzi Moulerey 1 
génykori testamentumát ; esz 
rint az elhunyt szülővárosi 
Gueret-t, illeti a tízmillió 

rugó vagyon, ha Mo 
lerey utód nélkül hali 
el. Lansquenet mai 
is ugy sejti, hogy a h 
lott megmásította ve 
rendeletét és azt tan 
csolja a kétségbees 

Elisenek, hogy tegye tűvé érte az egész ! 
kást. Minden keresés hasztalan. A végrenc 
let ha ugyan volt ilyen — nem kerül e 
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Ferenc) szerződteti, hogy kerítse elő Georgest, 
akitől már távirat is é rkezet t . . . Mér valahol 
az óceán közepén járhat. Az idő sürget. 

— Táviratozzunk drótnélküli távíróval a 
hajóra ! — vetik föl az eszmét. 

— Igen, de drót nélkül még senki sem 
lelt apa ! — kiáltja Croche. 

* 

Szerencsére kisül, hogy Georges el sem 
mozdult a francia fővárosból. Az inasát 
küldte maga helyett utazni, az küldi a táv-
iratokat is. Az egyedüllét szomorú óráit 
Marguerite (Lázár Mária) szerelme édesíti 
meg a szegérry fiu számára. Marguerite 
azelőtt Elise szobaleánya volt, most tehet-
séges kezdő — kokott, aki pontosan utá-
nozza Elise öltözködését és ezzel csaknem 
öngyilkosságba kergeti — Irén kisasszonyt. 
Croche remekel. A legbecstelenebb esz-
közöktől sem riad vissza, csakhogy össze-
boronálja Durieuxt Elise-zel. Roppant mu-
latságos jelenetek következnek most. Croche 

., Tisztességes nő vagyok, ha nem 
is vagyok tisztességes leány..." 
Makay Margit Kertész Dezső 

(Elise) (Durieux) 
Lázár Mária (Marguerite) 

Vígszínház : „Csodagyermek" 
Papp Rezső felvétele 

ret városa a végrendelet szerint 
elesik a vagyontól, ha Moulerey-
nek utódja- születik. Croche el-
fneséli a Berry herceg fia törté-
netét. A meggyilkolt Berry her-
ce í fia, Chambord gróf apja 
halála után jött világra és a lel-
kesült nép csodagyermeknek ne-
vezte. Az aláirt okmányban az 
állott, hogy Elise reményteljes 
állapotban érzi magá t . . . Elise 
felháborodottan tiltakozik a sze-
mérmetlen hazugság ellen. De 
már ez nem segit. Croche fel-
szólítja Eliset, gondoskodjék az 
utód apjáról. Elise Georgest választja. Berthe 
rohan a telefonhoz és tántorogva hallja a 
rémhírt : Georges világkörüli útra indult . . . 

Croche Hernanit, a hires detektívet (Vendrey és már-már minden 

„Én vagyok a magzatfelügyelő" 
Thurzó Elvira (Langrunné), Szerémy Zoltán (Lescalopier) 
Vígszínház : „Csodagyermek" Papp Rezső felvétele 

rettenthetetlen, sérthetetlen, kidobhatatlan. Egy-
szerűen ördögi. Ezer akadályon diadalmas-
kodik, a Georges csinyjei miatt makacskodó 
Eliset végtelenül merész trükkel fegyverzi l e . . . 

rendben volna, amikor 

Croche kijelenti, hogy megszerzi Elisenek a 
vagvont, ha törik, ha szakad. Rohan Lans-
quenetért. Elisevel aláírat egy okmányt, anél-
kül, hogy Elise annak szövegét ismerné. Gue-
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Baptiste, az előkelő inas (Báidi Ödön) be-
bocsét egy fantasztikus vidéki alakot, aki nem 
más, mint Lescalopier, a guereti polgármester 
titkára (Szerémy Zoltán). Törvényadta jogánál 
fogva kijelenti, hogy mint „magzatfelügyelő" 
azonnal szolgálatba lép és Eliset egy percre 
el nem hagyva, ügyelni fog arra, hogy a vá-
roska érdekei megvédessenek. 

* 

Croche lumpolni viszi az egész társaságot, 
hogy Lescalopiert leitassa és álomba merítse. 
Ez azonban mit sem segít. A hivatalnok asz-
tal alá iszik mindenkit. Végre elálmosodik, 

. elalszik ; Ge-
i „ orges és Elise 
MSlGlTV. boldogan bo-

rulnak egy-
i más kar jába 

tanár megérkezik és Croche megtudja tőle, 
hogy Georges szülei unokatestvérek voltak ; 
és igy a tudós tanár teóriája szerint Georges-
nek már nem lehetnek utódai. 

* 

Georges elmegy azzal a kijelentéssel, hogy 
sohasem tér vissza. Jön Marguerite, aki saját 
szavaival élve, „ha nem is tisztességes leány, 
de tisztességes nő." Egy kis zsarolási tervet 
forgat a fejében. Elpanaszolja, hogy Georges 
a faképnél hagyta, noha szerelmüknek gyü-
mölcse lesz . . . 

— Hallja, — kiáltja Croche felpattanva, — 
amit maga 
mond az meg-
fizethetetlen ! 

— Pedig én 
azt hittem,"— 

Thurzó 
Elvira 

Füzes 
(Anna 

Balassa Jenő 

„Virrasztva várjuk a lumpoló 
társaságot..." 

Zala Emmy és Bárdi Ödön 
Vigszinház : „Csodagyermek" 

Papp Rezső felvétele Tanay Frigyes 

és a következő percben . . . elnyomja őket is 
az álom, a hosszú mulatozás következtében. 
Georges á lmában leüt egy vázát, amely dara-
bokra törik, hangos zajjal. 

— Értékes váza, sóhajt Croche, tízmillióba 
k e r ü l . . . 

• 

Valóban, az esés za ja felriasztja a magzat-
felügyelőt, aki eltávolítja Georgest. Ez inas-
ruhában tér vissza, akkor meg az ostoba 
Hernani leplezi le. Végül Berthe álöltözetben, 
Elise ruhájában elcsalja hazulról Lescalopiert. 
Croche boldogan ad j a össze a fiatalokat és 
remegve vár az Elise szobája előtt. Paradeux 

szerénykedik a leány, — hogy megfizethető... * 

De bizony Georgesot nehéz volna kikotorni 
a Szajnából. Szerencsére a „Szajnának me-
gyek" mondatot a lehető legenyhébb értelem-
ben vette a jó fiu. Elment ugyanis az — 
uszodába. Ott a hideg viz lehűtötte a fejét és 
talán ennek köszönhette azt, hogy eszébe öt-
lött, látott valami fehér papirl^fiot az összetört 
váza cserepei k ö z ö t t . . . És tényleg, még most 
is ott fekszik a földön a papiros — a keresett, 
a lázasan hajszolt végrendelet.. . Minden 
Elise-é, Gueret szegényei ötszáz frankot kap-
nak I 
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Színészek báija 
Az Idei farsang szenzációja 
Százhatvan rendező 

Március elsején lesz hamvazószerda, de 
bizonyos, hogy az idei farsang legnagyobb 
eseménye a böjti időkre esik. Március 11-én, 
szombaton rendezi fennállása óta első bál-
ját a Budapesti Színészek Szövetsége, amely 
mindeddig még nem jutott abba a helyzetbe, 
hogy jóléti alapját anyagiakban gyarapit-
hassa. Egyelőre tulajdonképen nem is le-
het szó gyarapításról, mert ez a nagyon fon-
tos és sürgős alap még nincs is meg, csak a 
március 11-iki bál fogja 
megteremteni. Az előjelek 
után Ítélve azonban már-
cius 12-én, mire a bál 
vendégei elszélednek, már 
igen tekintélyes jóléti 
alapja lesz a Budapesti 
Színészek Szövetségének. 

A szó legigazibb és 
legkomolyabb értelmében 
szenzációsnak Ígérkezik a 
színészek bálja, amelynek 
színhelye a Gellért-szálló 
lesz. Százhatvan tagu 
rendezőbizottság buzgól-
kodik abban, hogy a bál 
arányaiban, eseményei-
ben minden eddigit fölül-
múljon. Budapest legkivá-
lóbb színészei, irói és új-
ságírói, a magyar művészi 
társadalom elitje, tagjai 
ennek a rendezőbizottság-
nak és százhatvan szelle-
mes férfi és nő töri most 
a fejét azon a sok ezer 
mókán, ötleten, meglepe-
tésen, művészi apróságon, 
ami az idei farsang clou-
jává fogja avatni a színé-
szek bálját. 

A Gellért-szálló összes 
termeiben három zene-
kar, egy elsőrendű jazz-
band, kitűnő cigányzene-
kar és a kiváló Fricsay 
Richárd vezénylete alatt 
álló katonazenekar huzza 
és fújja a muzsikát a tánc-
hoz, de a rendes báli mu-
latságon kívül számtalan 
meglepő, friss ötlet fog 
gondoskodni arról, hogy 
a színészek első bálja so-
káig emlékezetes marad-
jon. 

A bálra szóló jegyeket, 
csakis névre szóló meg-
hívó előmutatása mellett 
lehet megváltani Tarján 
Vilmos urnái, a New-York 

kávéház irodájában és abból a körülmény-
ből, hogy kik és hányan váltották meg már 
eddig is 5Ü0 koronás jegyüket, megállapít-
ható, hogy a Budapesti Színészek Szövet-
sége bálja a szezon legelőkelőbb mulatsága 
lesz. 

A „Színház" B é c s b e n 
A csodák világában élünk, 
ez abból is látszik, 
hogy Molnárnak van egy Színháza, 
mely Pesten é s Bécsben is játszik. 

SZENES EMBER 

H. HOLLÓS TERI 
Szeretettel emlékszik a fővárosi közönség Hollós Terire, aki eszten-
dővel ezelőtt bucsut mondott a színpadnak és férjhez ment Bécsben 
Hajós Tivadar nagyvállalkozóhoz. Most majd viszontláthatjuk a 
kiváló tehetségű színésznőt : március elsejétől vendégszerepelni 
fog a Fővárosi Orfeumban. Két Zsoldos—Budai és egy Gács—Gross 
dalt fog előadni. Biztos, hogy a közönség örülni fog ennek a viszont-

látásnak. 
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A tatárka 
Külföldön már komoly, kiterjedi irodalma 

van a háború utáni problémáknak és az ide-
gen irók különösen nagyon foglalkoznak a 
fogságból, harctérről hazatért ember uj hely-
zetével. Ezek a világ-problémák ugy látszik 
nem nagyon érdeklik a mi Íróinkat, valahogyan 
Idegenkednek munkáik 
aktualizálásétól, félnek, 
hogy az ilyenformán ve-
szít értékéből és a háború 
utáni kérdések ezreit hagy-
ják megoldatlanul, tárgya-
latlanul, megvitatlanul. Pe-
dig mennyi ilyen kérdés 
van ? Itt van a hadifogoly-
hazatérés. Mihez kezd az, 
aki öt-hat esztendőt töltött 
idegenben, berendezkedett, 
más emberré vélt, idegen 

most a legjobban aktuális, komoly és néha 
mégis olyan furcsa, különös helyzetek elé 
állítja a szereplőket. Néha nem tudjuk, ka-
cagjunk-e, sirjunk-e ? 

Gerőné lakásón vagyunk. A bútorokon meg-
érezni a polgári jólétnél egy fokkal jobb 

Ilosvay Rózsi, Sárossy Mihály 
Andrássy-uti Sz'nház: „Chanson" 

Angelo fotogr. 

született és hazajön : itt várja 
a régi feleség hűségesen vagy 
hütlenül. Az utóbbi még jobb 
eset, mert akkor könnyen 
megy a válás. Emőd Tamás 
ezt az utóbbi esetet irja meg az Andrássy-uti 
Színház uj műsorában „Tatárka" címmel. A 
szerző meglátta, hogy mi az a kérdés, ami 

Bár=ony István 
Andrássy-uti Szinház: .Tatárka" 

Angelo fotogr. 

Bányai Zorka, Pázmánné, Fogoly M íréit 
Kökény Ilona 

Andrássy-uti Szinház: „Tatárka" Angelo fotogr. 

anyagi lehetőségek kielégítését. Estélyre 
készülnek Gerőéknél, estélyre, amelyre 
hivatalosak a házikisasszony barátnői és 
barátai. Nem hivatalos azonban az az 
ur, aki az imént lépett be és némi meg-
hatódottsággal nézi a jt'lismert bútorokat, 
a nagy karosszéket, amelyben, < gykor ülni 
szokott. Hát az régen volt. Öt év! Hosz-

szu, nagy idő távol lenni 
a megszokott környezettől, 
a várostól, az országtól, 
amelyben gyerekkorunkat, 
a legboldogabb időnket 
töltöttük. Az, aki a szobá-
ba lép, nem más, mint 
Gerő. a ház ura, aki ak-
kor érkezik meg az orosz 
hadifoglyok gyűjtőhelyéről, 
Csótról. Öt év alatt bizony 
sok minden változott, a 
bútorok között is vannak 
uj darabok, csak egy hü 
barát maradt mindvégig 
változatlan : a karosszék, 
amelyben olyan szívesen 
üldögélt egykor. Meg is 
próbálja rögtön. A karos-
szék nagy és a szobába 

lépők előtt egészen eltakarja a bentülőt és 
igy esik meg, hogy a szép Gerőné és a 
hosszú fogság megédesitője, Frédi, mit sem 
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Az uj műsor szereplői : 
Felülről lefelé : Kökény Ilona, Emőd Tamé 
Bársony István, Fogoly Margit, Ihász Lajc 

Pázmánné, Bányai Zorka, Lengyel Józs 
Angelo 'o'.ogr 

sejtve lépnek a szobába, fesztelenül beszélgetnek és 
éppen az a téma, hogy holnaptól kezdve hogyan osz-
szák be életüket. Holnap ugyanis hazajön a férj 
Csótról és vége a boldogságnak. Ha sejtenék, hogy 
a férj mér ott ül a szobában és minden kiejtett 
szóra élesen ügyel. 

— Szeretsz ? — kérdi az asszony. 
— Mindig szerettelek és ezentúl is szeretni fog-

lak, — mondja Frédi. 
Ketten szidják a szegény katonát, aki útban 

van hazafelé, hogy megrontsa az ő boldog-
ságukat, amely már ugy látszott, sohasem ér 
véget. 

Forró csókok, heves ölelkezésck követ-
keznek és Gerő erre már feláll a nagy 
karosszékből : 

— Jó estét ! 
Két meglepett arc, sápadt, reszkető orr 

cimpák, négy villogó szem mered rá 
csodálattal vegyest ijedelemmel. Meg-
nyugtatja a hebegő, mentegetőzőket, 
Nem tesz semmit. Hiszen ez termé-
szetes. Istenem, öt év nagy idő. 
Még egy hü nő életében is nagy 
az. Nincs is idő sok beszédre, 
mert vendégek jönnek és a kül-
világnak nem szabad mutatni 
ezt a kis szépséghibát, ami a 
megérkezésnél esett. Gerő 
mosolyogva köszöni az is-
merősök jókívánságait és 
aztán k iadjaaszobaleány-
nak a parancsot : 

— Hivja ide a fele 
ségemet . . . 

A cseléd már hivja 
de akkor Gerő ki-
szól : 

Nem azt, ha-
nem azt, aki lent 
áll ô kapu előtt. 

Általános el-
képedés. Ge-
rő élvezi a 
hatást és 
azután el-
mondja, 
hogy kint 
Oroszor-
szágban 
elvett 
egy 

tati 
nőt fi 

leségii 
aki gor 

dozta .ápo 
ta, amik< 

beteg vc 
és megéd 

sitette, elvise 
hetővé tette 

hadifogság hos 
szu éveit. 

Jön is már 
kedves tatáras 

szonyka, aki tör 
beszél magyarul ; j 

ságos, istenes szlí 
nő, aki meleg szeret( 

tel csűrig Gerőn, gye 
mekének atyján, mert 

magyar hadifogoly egy k 
tatárkát is hozott az as 

szonnyal a messze oro 
síkságokról 

Nagyszerű jelenet jön. Szer 
ben áll egymással a két nő. 

félszeg idegen asszony. Tal 
ba és a biztos fellépésű, mag 

otthonérző, feleség. Az előbbi sz 
lid, az utóbbi szikrázó szemm 

néz vetélytársnőjére, aki elrabol 
tőle azt a férfit, aki már egyáltale 

nem érdekelte, de abban a pill 
natban, amikor elveszettnek érzi, rögti 

vissza akarja hódítani. Az ellenfelek ez É 
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dekes párviadalon hizelkedést, gorombaságot, 
Ígéretet, az asszonyi ravaszság-tárház minden 
fegyverét harcba állítják és már-már ugylát-
szik, hogy az otthoni asszony kerül ki győz-
tesen a viadalból, amikor . . . Egy éles, szo-
morú, anyát kereső, kérő gyermeksirás hallat-

Benedek Margit, 
Abonyi Tivadar 

Andrássy-uti 
Színház : 

.Oxfordi herceg" 
Angelo fotogr. 

mánné, Fogoly Margit és Lengyel József 
voltak az Tegyüttes siker érdemes részesei. 

Az Andrássy-uti Szinház uj műsorának 
másik kiemelkedő darabja, Fodor László, a 
talentumos, fiatal iró „Az oxfordi herceg"lc\mü 
vígjátéka, amelyet e számában közöl a Szín-
házi Élet. 

Fodor László előkelő eszközökkel megirt, 
szellemes dialógusokban bővelkedő vígjáté-
kában Abonyi Tivadar, Bársony István vit-
ték sikerre a fő férfiszerepeket, mig a klep-
tomániás hercegnő figurájában Benedek Mar-
git bizonyult ügyes színésznőnek, Hegedűs 
Tibor, Ihász Lajos, Székely Lajos adták a 
többi szerepet lelkesen és megértéssel. 

Zágon István „Az igyekvős Mari" cimü 
parasztkomédiája az elsőrendű, ilyen zsá 
nerü komikumok közé tartozik. Venyige Pé 
ter és Mari feljönnek Pestre a doktorhoz 

mert nagy baj van 
Nincs gyerek. 

— Pediglen, teccik 
tűnni, a Mari nagyon 
igyekvős természet. . . 

Most azután az a 
baj, hogy Mari már na-
gyon röstelte ezt a mag-
talanságot és kendők-
kel hitette el a falu-
val, hogy Venyigeéknél 

szik a másik 
szobából, Ta-
jaba(haragos 
arca kiderül : 
a gyermek az, 
akit kint ha-
gyott a má-
sik szobában 

Kökény Ilona, Bársony István-
Andrássy.uti Szinház: „Tatárka* 

Angelo fotogr. 

rohan érte. Gerő, aki 
már-már megtántorodott, aki egy kissé a 
hűtlen asszony pártján volt már, hallja gyer-
meke, az ő gyermeke sírását és feléled benne 
a szeretet, a kötelességtudás, az apai érzés 
és győz — a gyerek. Az asszony most már 
látja, hogy itten minden elveszett. A szoba 
lassan kiürül. Gerő, Ta jaba és a tatárka hár-
masban maradnak. Megérkeztek haza. Az 
orosz asszony ajkán felcséndül az óriás orosz 
rónák bus altatódala. Pszt, csend : alszik a 
gyerek. Megjöttek haza — Magyarországra. 

Ez Emőd Tamás darabjának rövid tartalma: 
A kis egyfelvonásos játék tele van finomsá-
gokkal, ötletekkel és mindenben megérdemli 
az elismerés forró tapsait, amelyből bőven 
kivették a részüket Németh Juliska és Kökény 
Ilona, a két asszony zseniális alakitói. A haza-
térőt Bársony István játszotta a tőle megszo-
kott becsületes, alapos művészi tudással és 
megértéssel. Ihász Lajos, Kabos Gyula, Páz-

Ihász Lajos, Kökény Ilona 
Andrássy-uli Szinház: „Tatárka" Angelo fotogr. 

megjön nemsokára a trónörökös. Most fel-
jöttek Pestre és szeretnének egy lelencet 
örökbe fogadni, hogy a falu lássa a nagy 
dicsőséget . . . 



21 SZÍNHÁZI ÉLET 

Ihász Lajos, Kökény Hona, 
Bársony litván 

Andrássy-i ti Színház: sry-i 
»Tatárka" 

Angelo foto. 

Iliász Lalos, Hegedűs Tibor 
Andrássy-uti Színház : .Oxford hercege" 

Angelo fotográfia 

reke és mosl ő is azt szeretné felnevelni. Az 
orvos diplomafikus ravaszsággal magyarázza 
el a két egyszerű léleknek, hogy bizony 
furcsa dolog esett a famíliában. Csak egy 
gyereket akartak és most mér kettő van. Az 

Kertész Endre, Bársony 
István, Bánóczyné 

Andrássy-uti Színház: 
„Az igyekvés Mari" 

Angelo foto, 

csak akkor lepődik 
meg, midőn Venyige 
Péter kijelenti : 
U — Most már össze 
is házasodhatunk... 

— Hát maguk nem 
férj és feleség ? 

— Nem : mi csak 
ugy összeállottunk... 

A nagyszerű pa-
rasztkomédia három 

szereplője : Bánóczyné Ilona, Bársony István 
és Kertész Endre a kis darab egész tartama 
alatt állandó derültségben tartották a publi-
kumot. 

Emőd Tamás még egy zenés jelenettel sze-
repel a műsoron, amelynek csipkefinom 
muzsikáját Molnár Mihály szerzette. Ilosvay 
Rózsi az ő speciális művészetével finoman 
játSsza a király kegyencnőjét. Kertész Endre 
és Sárossy Mihály méltó partnerei. 

„Villanyos" cimmel Török Rezső mulatságos 
karrikaturája egészíti ki a nagyszerű műsort. 

Halmay Tibor a Babavásárban 
Némely ember expresszen jut előre, 
mig más csak keserves taligán. 
E kedves sz ínész rögtön a népszerűség 
amikor átugrott a karikán. [ölébe pottyant, 

SZENES EMBER 

A doktor örül a nemes cselekedetnek és 
már indul telefonálni a lelencházba, amikor 
Venyige Péter néhány pillanatra félrehívja. 
Hosszú kertelés után megmondja az orvos-
nak, hogy bizony van neki gyereke, csak 
nem a Maritól és ha már örökbe fogad va-
lakit, akkor a sajátját akarja. 

— Mindig aszonta, hogy bennem a hiba, 
hát kipróbáltam . . . Hát benne a hiba. . . 

Szóval arra kéri a doktort, hogy magya-
rázza meg az asszonynak a helyzetet. Az 
orvos és az asszony egyedül maradnak és 
most már kiderül, hogy bizony nem nagyon 
kellettek berliner-kendők Marinak, inert Mari 
ugyancsak „igyekezett" bebizonyítani a maga 
igazát és amikor az ember valami korcsmai 
verekedésért be volt zárva, — ő is kipróbálta, 
hogy kiben van a hiba. Született egy gye-

első felindulás után összebékülnek és elha-
tározzák, hogy most már mind a két poron-
tyot felnevelik. Az orvos örül a megoldásnak, 
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Petheő Attila és Bérczy 
Ernő levele 
Szenes Bélához 

Kedvtes Szerző! 
Kétszeres jubileumot ül a Belvárosi Szin-

faáz. Századszor játsszuk »Ä gazdag !ány«-t 
és századszor »Ä buta ember«-t, ha jól 
Számítjuk tatiát : kétszázszor játszottunk az 
Iön darabjában. Ezzel a levtéllei mi is oda-
óllunk a jubilálok soraiba, hogy szeretette), 
gratulál juk prit. Annát nagyobb örömmel 
tesszük ezt, mert mindkettőnknek pompás 
alakításra adott alkalmat darabjaiban. Szé-
pen megköszönjük itt együtt a szerepeket, 
'de küjiön-klüilön a jubileum alalmából sú-
lyos' panaszt is emielünk ön ellen. 

Én, Pethe3 Ättila azt panaszolom, hogy 
mégis csak lehetetlen egy dolog, hogy két-
százszor egymásután gazdagon nősültem, 
s Wíáijgt is szegény ember \a<>yok. Nem 'le-
hetne a jubileumon ujgty játszani a darabot, 
fcotgcji meg is kapjam a hozományt? 

Nekem pedig, Bérczy Ernőnek még sú-
lyosabb a panaszom. Én ujg:y »fl buta em-
bere-ben, mint »Ä gazdag lány«-ban min-
den előadáson üosarat kapok. Kétszáz kosa-
rat kaptam eddig. Ezt először is személyes 
sértésnek veszem, másodszor pedig azt ké-
rem, nem lehetne-e ezt a 200, szóval kettő-
Száz kosarat természetben, in natura 

•lígfcapn!. Micsoda üzletet lehetne csinálni 
ma 200 kosárral a Belvárosi Színházban! 

Mindezen komoly és megszívlelendő pa-
naszok után ismét szeretettel gratulál juk 
önt és várjuk a legközelebbi jubileumot. 

Petheő Attila és Bérczy Ernő 

Szenes Béla 
rövid nyilatkozata 
jubileuma alkalmából 

Bocsássa meg a Színházi Élet, hogy 
nem tudok semmi ötletet mondani. Most. 
hogy „A buta errjber" és „A gazdag 
lány" szereplőire gondolok.lissé nagyon 
— meg vagyok hatva. Hogy mit érzek 
irántuk, erről nem tudok nyilatkozni, 
mint ahogy az ember nem igen tud 
beszélni legbelsőbb érzéseiről. 

Nagyon szeretem őket, nagyon hálás 
vagyok Nekik, mert a darabjaimban ki-
tűnőek voltak. És mert kedves, igaz, jó 
barátaim lettek. Kérem Őket, tartsanak 
meg szeretetükben. 

És köszönöm Beöthy Lászlónak, 
hogy fiz évvel ezelőtt e szavakkal ütött 
egy tizennyolcéves fiu vállára: „fog 
még maga nekünk darabot is irni." 

SZENES BÉLA. 

„Zsákbamacska" 
— „Ili a macska!" 

Gyermekkorunk legdrágább emlékei közül 
való az utcasarki kis mozgó cukroskocsi. Az 
iskolai uzsonnapénzt azért tettük félre, hogy 
hazamenet egy krajcárért „zsákbamacskát" 
vehessünk. Ezeken a kis mozgó cukrosko-
csikon lehetett kapni a „zsákbamacskát." A 
legnagyobb öröm volt lesni, mi van a zsákban? 
Mindennek tudtunk örülni, ami benne volt, 
csak a prominclicukorkának nem. Az nem 
érte meg az egy krajcárt. 

A „zsákbamacska" eltűnt nemcsak azok-
nak az életéből, akik felnőttek és már nem 
gondolnak vele, mi van a zsákban ? Bsetleg 
más zsákok mélyén kutatnak már, de nem a 
macska után. És eltűnt a kis diákok életéből 
is, sehol nem lehet már látni, a kis mozgó 
cukroskocsik azóta már nem árulnak zsákba-
macskát egy krajcárért, a krajcár is eltűnt 
már, csak az öregek emlékében él még. 

Most újra divatba jött a zsákbamacska. 
Visszahozta"gyermekkorunk kedves ismerősét 
a Fővárosi Orfeumban Földes Imre operettje, 
az „Itt a macska !" Nem egészen ugy van a 
„zsákbamacska,"mint egyszer régen, valahogy 
más most, de talán még kedvesebb és szebb, 

mint a régi. Mindenesetre nagyob örömünk 
van belőle. Az uj operettben egy férfi, aki 
nősülni akar és keresi az igazi asszonyt, 
attól fél, hogy „zsákbamacskát" fog venni. 
Az asszonyokat soha nem ism rjük eléggé. 
Ezért fél. Aztán ugy van mégis, hogy a zsák-
ból előjön az igazi. Az, aminek örülni tudunk, 
nem a promincli, hanem a — macska, akit ke-
restünk és vártunk. 

Az „Itt a macska !" ma már szállóige lett 
Pesten. Amerre megyünk, mindenütt ezt hall-
juk, erről beszélnek, ennek a muzsikáját 
játsszák: „Itt a macska!" Nagy népszerűségét 
talán az is magyarázza, hogy a mi életünk 
elevenedik meg a színpadon, de leginkább 
mégis az, hogy Kosáry Emmi és Király Ernő 
játszanak benne és hogy a szövegét Földes 
Imre irta, a zenéjét pedig Buttykay Akos. 
Ez a négy név ma a legjobb és a legerősebb 
mágnes. Kivétel nélkül mindenkit magához 
huz, nem lehet ellenállni, nem lehet nem 
megnézni a Fővárosi Orfeum februári műsorát. 

És ennek bizonyítéka, hogy a Fővárosi 
Orfeum-ban minden este táblás ház tapsol a 
darabnak és a szereplőknek. Az igazgatóság 
éppen ezért szerette volna prolongálni Kosáry 
Emmi és Király Ernő felléptét, de nem lehe-
tett és igy csak e hónap végéig marad mű-
soron az „Itt a macska! ' 
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SZENES BÉLA, A „GAZDAG LÁNY" ÉS A „BUTA EMBER" SZEREPLŐIVEL 
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Ördögh báró 
(Bemutató a Várszínházban) 

Teljes elismerés illeti Czakó Pált, a Vár-
színház igazgatóját azért a lelkes és ambició-
zus munkáért, amellyel fenn a Várban állandó 
és ál landóan telt színházat tudott csinálni. 
Az elmúlt héten eredeti operettpremiert adott 
Czakó, az „Ördögh báró"-t. 

Farsangi miliőben ..játszódik le a Várszín-
ház újdonsága, az „Ördögh báró". Színes és 
eleven farsangi mulatságok keretében játszó-
dik az első és második felvonás, a harmadik 
pedig egy átlumpolt, részeg és nagyszerű 
éjszaka hajnalán. Dekoltált hölgyek és frak-
kos urak, jelmezes, álarcos vidám társaság 
pezsgős mulatságai között szövődik párhuza-
mosan két pár története. 

A Casino bálján vagyunk az első felvo-
násban. A vendégek állandóan két emberről 
beszélnek bámulattal és csodálattal. Az urak 
mind Kalmár Gittát istenitik, azt beszélik 
róla, hogy csodálatosan szép és minden fan-
táziát felülmúlóan gazdag. Két olyan vonz-
erő, amely meg kell, hogy dobogtassa a fér-
fiak szivét a kemény és ragyogó ingmell 
alatt. A hölgyek beleesnek a bálterembe, csak 
messziről epednek Ördögh báró után, nem 
mernek közelébe menni, mert a báró ma-
gába zárkózott, idősebb, asszonykerülő, asz-
szonygyülölő férfi, aki a bálra is csak kis 
huga kedvéért jött et. A homlokán ott ég egy 
nagy vörös folt. Ennek a vörös foltnak is 
megvan a története. Ördögh báró egyszer 
szeretett az életében nőt, akit husz év előtt 

feleségül is akart venni, de az esküvő nap-
ján a menyasszony megszökött tőle. 

Ezeket a kósza híreket if jabb Gedeon Ti-
bortól tudjuk meg, aki épp fiatal nőknek me-
séli el. A vörös folt a báró homlokán egy 
revolvergolyótól maradt vissza. És visszama-
radt egy emlék, amitől nem tud és talán 
nem is akar szabadulni If jabb Gedeon Tibor 
rémülten gondol Ördögh báróra, mert az ije-
dős fiatalember egész éjszaka kizárólagosan 
a báró húgával, a kis Hédivel táncolt és 
ezért — Hédi nevelőnője szerint -r- a báró 
nagyon haragszik. Harag ide, félés oda, a 
fiatalok mégis folyton együtt vannak és — 
mert fiatalok és farsang is van, megszeretik 
egymást. 

Kalmár Gittának, a ragyogó és dúsgazdag 
leánynak sorfalat állnak az urak, akik mind 
a kezére, vagy még inkább a pénzére pá-
lyáznak.. Azonban Gitta nem sokat törődik 
velük, Ördögh báróra gondol, mert az hat-
szor egymásután kikosarazta a hölgyválasz 
alatt. Ez sérti és bosszantja. Mindenáron 
meg akar ismerkedni vele és mikor össze-
kerülnek, szerződést a jánl a bárónak, mely 
szerint a leány kötelezi magát, hogy a hideg 
és cinikus bárót hat hónap alatt meghódítja 
és ezért a bárónak a hat hónap leteltével 
táncolnia kell vele. A szerződést megkötötték. 
Kezdődik a harc. 

A második felvonás ..a hat hónap leteltének 
éjszakáján játszódik. Ördögh báróéknál nagy 

Nagy Pál 
Várszínház : „Ördögh báró" Mészöly felv. 

Latabár Kálmán, Marczinka Vica 
Várszínház : „Ördögh báró" Mészöly felv. 
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cot. A báró azonban nem ha j landó táncolni, 
azt mondja, hogy nem hódította őt meg Gitta. 
Most kitör a leányból a szerelme, szinte 
már könyörög a férfinak, aki csak erre várt, 
hogy boldogan karjaiba szorítsa a gyönyörű 
leányt. Ordögh báró jókedvében megbocsát 
Tibornak is és a vendégek előtt kihirdeti a 
kétszeres eljegyzést. Ebben a pillanatban be-
lép Gitta igazi mostohaanyja, aki nem más, 
mint Ordögh báró régi, hűtlen szerelmese. 

A rendező és a szereplők : 
Nagy Pál, Papp Manci, Orbán Viola, 

Várnay László, Marczinka Vica, 
LatabárJKálmán 

Várszínház : „Ordögh báró" 
Mészöly felvétele 

Nagy fbotrány tör ki erre. A nőnek 
öltözött Tibort kidobják és rögtön utána 
az egész vendégsereget, Gittával és az 
anyjával együtt, mert a báró azt hiszi, 
hogy az egész egy kieszelt komédia volt. 

A váratlan fordulat után a harmadik 
felvonás Ordögh báró kastélyának egy 
másik termében játszódik le. A nevelő-
nő lázasan csomagol, Hédi keservesen 
sir. Mindenki boldogtalan és szomorú. 
A jelmezes éjszaka hajnala van. Reggel, 
hat óra körül Tibor lopódzik be a szo-
bába és rábeszéli Hédit, hogy szökjenek 
meg.ÇEz a romantikus fordulat tetszik a 
leánynak, de . . . És itt van a de. Jön 
a báró. Tibor gyorsan elmenekül, 
Ordögh báróék pedig indulnak a 

jelmezestély van Hédi nevenapjának örö-
mére. Az estélyen megjelenik if jabb Gedeon 
Tibor is, annak dacára, hogy a legszigorúb-
ban eltiltotta a báró, hogy húgával találkoz-
zék, mert Tiborról kiderült, hogy Gitta vőle-
génye. A báró azt hiszi, hogy becsapták őt 
is, meg a húgát is, pedig ez a menyasszony-
vőlegénység nem volt komoly dolog. De a 
tilalom dacára is találkoznak az ifjú szerel-
mesek és Tibor, hogy a báró fel ne ismerje, 
nőnek maszkírozza ma-
gát és azt mondja, hogy 
ő Gitta mostohaanyja : 
Kalmárné. Megérkezik 
Gitta az apjával és Ti-
bor papájával s vala-
hogyan elintézi Tibor 
dolgát. Sőt túlságosan 
jól intézi el. Kalmár 
beleszeret az ő állító-
lagos feleségébe. 
.. Gitta figyelmezteti 
Ordögh bárót, hogy a 
szerződés lejárt és kö-
veteli magának a tán-

Papp Manci és Várnay László 
Várszínház : „Ordögh báró" Miíiöly felv, 
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vasúthoz, Ebben a percben belép Kalmárné, 
Gitta mostohaanyja, Ördögh báró felejthetet-
len, tragikus szerelme. 

Régi emlékek, régi szép napok elevened-
nek fel és a másik szobában halkan játszik 
a zongora egy finom, régi valcert és Kalmárné 
ismét meghódítja, a bárót, de most már 
Gitta számára. Ördögh báró boldogan öleli 
magához menyasszonyát, Gittát és besompo-
lyog Tibor is, aki végre szintén és végérvé-
nyesen megkapja Hédi kezét. 

Eddig az „Ördögh báró" meséje. Ez a mese 
tele van romantikus, kedves és drámai jele-
netekkel. Nagyszerű ötletek és kacagtató tré-
fák teszik változatossá, színessé a darabot. 
Az egészet a jóizü humor dominálja. Nagyon 
sokat lehet és kell nevetni. Egyike a legfrap-
pánsabb jelenete a darabnak, mikor a máso-
dik felvonásban bejön Gitta, Kalmár és az 
idősebb Gedeon Tibor csibésznek öltözve és 
eljárják a „Grieg-shimmyt." Ezt Solveig dalá-» 
ból csinálta a zeneszerző és dob helyett 

Papp Manci és Nagy Pál 
Várszínház : „Ördögh báró" Mészöly felv, 

revolverlövések durrannak el. Klasszikus ze-
nére táncolnak shimmyt. Sok tapssal hono-
rálta a közönség ezt a pompás ötletet. 

A darab szerzői Barics Gyula és Czakó 
Pál, a Várszínház igazgatója. Egyest érde-
melnek a pompás szövegkönyvért. A pattogó 
rimü verseket Kázmér Géza irta és Szántó 
Mihály, a szinház karnagya komponált hozzá 
finom, melodikus zenét. Nem lehet megmon-
dani, hogy a hangulatos számok, vagy pedig 
a táncszámok voltak-e jobbak, mert mind 
jó volt. Fülbemászó, értékes, hamar nép-
szerűvé váló zenét komponált Szántó Mihály. 

Papp Manci, a primadonna, Gitta szere-
pében érvényesítette szép hangját és mutatta 
meg, hogy táncos színésznőnek is nagy-
szerű, hogy igazi, vérbeli primadonna. Az 
anyját U. Dinnyésy Julia játszotta meg sok 
szívvel és érzéssel. Teljesen meg lehetett ér-
teni, hogy Ördögh báró annyira szerette. 
Hédi alakitója, Marczinka Vica nagyon ked-
ves és temperamentumos szubrett. A cím-
szereplő, az idős, asszonykerülő, szerelmes 
Ördögh bárót Nagy Pál alakította. Hangban, 
játékban igazi bonviván volt Latabár Kál-
mán, if jabb Gedeon Tibor szerepében min-
den mozdulatáért, minden szaváért sok tap-
sot kapott. • A táncait nem győzte ismételni, 
Kalmárt Várnoy László játszotta nagyszerű 
humorral. És őt illeti elismerés az ötletes 
rendezésért is. Sokat nevettek Orbán Violán 
is, aki a nevelőnő figurájából nagyszerű ko-
mikát csinált. Sorra kellene venni a kisebb 
szerepek alakitóit is, akik mind tehetségük 
javát adták. 

A publikum nagy tetszéssel fogadta az új-
donságot, sokszor és szívesen hívta a lám-
pák elé a szerzőket és a szereplőket, 

Papp Manci 
Várszínház : ..Ördögh báró" Mészöly felv, 
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KI a legszebb és legelegánsabb 
pesll asszony, leány és férfi ? 

Párisban, farsang1 alkalmából a múlt hé-
ten választották meg a szépség királynőit, 
akik azután ma|gíuk közül választják meg 
a királyok királynőjét. KüLön-kíilön min-
den arrondissement megválasztja a maga 
királynőjét és' ezek a választások, a párisi 
népszokás kedves, finom hagyományai, van-
nak olyan izgalmasak és komolyak, mint 
iagly-egy képviselőválasztás. Nizzában csak 
tavasszal lesz a réigii idők óta szokásos szép-
ségverseny, amelynél népszavazás ut ján 
kiáltják ki, ki a legszebb nő a francia 
Riviérán. 

Nálunk nincs. mé|g! ilyen tradíciója a 
szépségversenyeknek, de azért, vagy talán 
éppen azért, meglepő, milyen élénk érdek-
lődést vált ki a Színházi Élet pályázata, 
amely immár he'e'k óta a magyar társada-
lom lielglszöesebb rétegeit lar t ja izgalomban, 
[gaz, hogy mi szélesebb felületre, is terel-
tük a népszavaz s esélyeit, mert nem csu-
p j n az abszoluí legszebb nőre kérjük a 
közvélemény megállapítását, hanen azt is 
megt akarjuk tudni, hogy a közönség Ítélete 
szerint ki ma a legelegánsabb asszony, 
ia legszebb és legelegánsabb leány, a teg-
Ezebb és legelegánsabb férfi Budapesten? 
Hetek óta százával, majd ezrével érkeznek 
a szavazatok és nem hogy csökkenne hét-
ről-hétre az érdeklődés az uj pályázat 
iránt, hanem egyenesén emelkedő tenden-
ciát mutat. Mi magunk is, itt benn a 

'szerkesztőségben, komoly izgalommal néz-
zük, hoigiyan változnak hétről-hétre a sza-
vazatok arányai, miképen klerül az, aki a 
múltkor még; a negyedik helyen volt, hir-
telen, máról hofnapra, néhány s'záz friss 
szavazatta! a második helyre és egyáltalá-
ban r.ßm csodáljuk, ho[gy a Színházi Élet 
pályázata még a politikai köröket :s élén-
ken foglalkoztatja. Hiszen a férfi-ver-
senyzők között három »volt« nemzetgyű-
lési képviselő is akad, Friedrich István, 
Pa/layicini György őrgróf és Andciházy-
Kasnya Béla, sőt, ha nem is képviselő sze-
mélyében, die mejgVan a Kisgazdapártnak 
(v a fmag]a favorizált jelöltje. Ä mult héten, 
a legizgalmasabb parlamenti harcok idején 
a t. H á z pirosszőnyeges folyosóin nem1 csak 
a választójogi kérdésről folyt a szó, hanem 
hagtyon sóikat beszéltek a Színházi Élet 
versenyéről is és nem kisebb érdeklődéssel 
találgatták, hogy a szépségi listán jelölt 
kép'viselők közül ki lesz a győztes, mint 
azt, hogy1 a rövid idő múlva meginduló 
választási harcban ki viszi el a pálmát az 
egyes kerületekben. 

Versenyünk pedig lankadatlan erővel és 
érdeklődéssel folyik tovább és a legújabban 
b;ér 'fezett szava a'ok figie 'embevételéveí e 
lé ' ie i Igy a'akul a helyzet: 

Ki a legszebb asszony ? 
Prónay Pálné 1973 szavazatot kapott 
Hatvany Lili bárónő 1640 
Kornfeld Pálné 1530 
Strasszer Richárdné 1390 
Goda Gézáné 1180 
Köpesdy Elemérné 770 

Ki a legelegánsabb asszony ? 
Barczáné Koós Éva 1483 szavazatot kapott 
Kállay Tamásné 1380 
Halasi Ödönné 991 
Szász Dezsőné 930 
Éles Béláné 827 
Dessewffy Emiiné grófné 810 

Ki a legszebb leány ? 
Cséry Sári 1705 szavazatot kapott 
Beöthy Baba 1690 
Andrássy Margit grófnő 1568 
Horthy Paulette 1423 
Madarassy Beck Tessza 

bárónő 1247 
Radványi Lili 820 
Ki a legelegánsabb leány ? 
Madarassy Beck Tessza 

bárónő 
Cséry Sári 
Voinits Baba 
Beöthy Baba 
Éber Amália 
Bratelly Arany 

Ki a legszebb férfi ? 
Friedrich István 
Batthyány Gyula gróf 
Kónyái Elemér 
Kandó László 
Fried Pál 
Thaly Zsigmond 

1619 szavazatot kapóit 
1593 
1411 
1317 
1120 
930 

2108 szavazatot kapott 
1721 
1602 
1211 
928 
804 

Ki a legelegánsabb férfi ? 
Pallavicini György őrgr. 1997 szavazatot kapott 
Andaházy-Kasnya Béla 1356 
Vass Elemér 1181 
Falus Elek 1003 
Wittmann Elemér 899 
Köpesdy Elemér 601 

Az e heti szavazólapot a „Színházi Elei" 
56-ik oldalán találja az olvasó. 

MŰVÉSZEK ALARCOS BALJA. A gróf 
Károlyi pa'.o'a tarmeiben (IV., Egyetem-
utca 6.) február 28-án a magyar művé-
szek zártkörű jelmezes, álarcos bált ren-
deznek.. Meghívók az arra számot tartók-
nak korlátolt számban adatnak ki a Ká-
rolyi palotában, a bál rendező bizottsága-
inál, délelőtt 11—1 óra között. Csak álarc 
kötelező. Fgtyenruha az álarc vi^e'ése alói 
ünen'esit. 
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INTIM PISTA, hogyan és miként 
ünnepelték Molnár Ferencet Bécsben 
a „Színház" burgszinházi bemuta-
tója után? 

— Igaz, hogy Bécsben nincs Fé-
szek, de azért a bankett nem maradt 
el, annyira, hogy nem is egy, hanem 
két estély volt Molnár tiszteletére a 
bemutató után. Az első számú es-
télyt Tressler, a kiváló színész, Mol-
nár darabjainak főszereplője és ren-
dezője adta műkincsekkel teli villá-
jában. A bécsi író- és művészvilág 
kitűnőségei jelentek meg, köztük 
Schnitzler Arthur, Saiten Felix, 
Schönherr Károly, akik végtelen me 
legséggel és lelkesedéssel ünnepelték 
kiváló magyar kollégájukat. Éjfél-
utáni egy óra is elmúlt, amikor a 
társaság szétoszlott és Molnár meg-
jelenhetett a tiszteletére rendezett 
második számú banketten, Herczeg 
Géza, a Bécsben élő jeles magyar 
újságíró lakásán, ahol szintén érde-
kes társaság ünnepelte a „Theater" 
szezőjét. Pompás, emelkedett han-
gulatban a késő éjjeli órákig volt 
együtt a társaság. 

— Nos és nem történt semmi ér-
dekes ? 

— Molnár Ferencnek volt egy na-
gyon kedves, vidám megállapítása. 
Ott volt ugyanis Herczeg Gézánál 
többek között Ruttkay György is, 
„Az Est" és társlapjainak bécsi szer-
kesztője, aki bankettezés közben el-
sietett, hogy megtelefonálhassa a 
Pesti Naplónak a Molnár-bemutató 
nagysikerű lefolyását. Molnár erre 
nevetve jegyei te meg, hogy Ruttkay 
bizonyosan most is csak azt telefo-
nálja meg, mennyire fölment min-
dennek az ára Bécsben. „Az összes 

Ratikay-tudósitásoknak — mondta 
Molnár — az a csattanója, hogy az 
élet, az árucikkek, élelmicikkek Bécs-
ben ismét ennyi és ennyi százalék-
kal emelkedtek. így azután Ruttkay-
nak is van jogcíme az — emelésre". 

— Milyen lesz az uj Herczeg-
darab a Vígszínházban 7 

— Van már címe: „Az arany-
borjú". Az uj Herczeg-darab ugyan-
is a pénzről szól. Egy örökségről, 
amely aszerint változtatja meg az 
emberek életét, lelkét, gondolkodását, 
hogy ki kapja meg. A darabot elő-
játék vezeti be, amelyben egy ki-
lencvenéves öregasszony haldoklik 
és afölött tűnődik, kire hagyja nagy 
vagyonát. Családjának két ága van, 
mindegyikben van gyermek, ugy 
dönt végül, hogy az a gyermek lesz 
az örökös, aki illedelmesebb. Az 
első felvonás azután az illedelme-
sebb gyermek utódjait mutatja be 
— száz év múlva. A két család az 
örökség következtében szemben áll 
egymással. Az egyik ág gazdag, 
tékozló, a másik ág szegény, züllött. 
Az örökhagyó öregasszony lelke 
nem tud belenyugodni. Mennyei 
kegy lehetővé teszi számára, hogy * 
visszamehessen a múltba és amikor 
ujia eljátszhat ja az örököst választó 
jelenetet, a másik gyermekre hagyja 
a vagyont. Most következik a nagy 
változás. Minden szerep fölcserélő-
dik. Akik előbb gazdagok voltak, 
most szegények és züllöttek és meg-
fordítva. Végül ugy oldódik meg a 
nehéz probléma, hogy az örökség 
egyformán oszlik meg a két család 
között és erre megpihenhet az öreg-
asszony, bejut a mennyországba. 

— Meséljen még valamit. 
— Érdekes jelenet játszódott le a 

napokban a New-York-barban. So-
mogyi Nusi és Dénes Oszkár táncolt 
egy pompás shimmyt, amit lelkes 
tapssal fogadott a közönség. Egy 
amerikai magyar ur, Mr. G. pedig 
elővette a névjegyét és húszezer ko-
rona kíséretében odaküldte a pom-
pás tánckettős hőseihez mint elra-
gadtatásának kifejezését azzal a meg-
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jegyzéssel, hogy megduplázza az 
összeget, ha mégegyszer eltáncolják 
a shimnyt. A művészek jótékony-
célra elfogadták az összeget, táncol-
tak mégegyszer, majd Somogyi Nusi 
viszonzásképen egy szegfűt küldött 
Mr. G.-nek. Másnap azután a „Baba-
vásár" bemutatóján száz szál szeg-
fűből kötött csokrot adtak át So-
mogyi Nusinak Mr. G. névjegyével, 
amelyen csak ennyi állott : „Száz 
az egyhez". Bizonyára azt sem tud-
ják még, hogy Darvas Lilinek a mult 
héten volt a születésnapja, amelyen 
kiderült, hogy a művésznő most lett 
csak husz éves. Egy évvel ezelőtt 
háromezer korona havi gázsival ke-
rült a Magyar Színházhoz és szüle-
tésnapi ajándékul elérte, hogy most 
ennek az összegnek épen a tízsze-
resét kapja. A Magyar Színháznál 
most azt számítgatják, mennyi gá-
zsija lesz Darvas Lilinek, ha igy 
halad tovább — negyven éves ko-
rában 1 Környei Béla március 11-én 
indul Amerikába a Cunard-társaság 
„Aquitania" nevű óceánjárón a fele-
ségével, Sándor Mariskával. Har-
minc estére szól a szerződésük és 
az utazási költségek teljes megtérí-
tése mellett négyszáz dollárt kapnak 
esténként. Bárdos Arlur ujabban 
tárgyalásokat folytat az Unióval a 
Belvárosi Szinház visszavétele ügyé-
ben: A tárgyalások meglehetősen 
előrehaladott stádiumban vannak és 
nem lehetetlen, hogy rövidesen Bár-
dos Artúr ismét nemcsak igazgatója, 
de tulajdonosa is lesz a Belvárosi 
Színháznak. Szép Ernő hazaérke-
zett, tarsolyában hozva „Vőlegény" 
cimü uj darabját, melyet már át 
is adott a Vígszínháznak. Sólyom 
Janka a jövő hónap elsejétől a 
Nagy Endre kabaréban fog vendég-
szerepelni. \ 

— Mosf valami pletykát kérünk. 
— Mult szombaton este az egyik 

bálon megjelent egy ismert pesti 
nagyvállalkozó is, szép, fiatal felesé-
gével. Ott volt a bálon egy fiatal, 
népszerű színész is, aki híres jó 

táncos és a bálterem egyik sarká-
ban uj shymmi-figurákra kezdte tani-
tani a nagyvállalkozónét. A táncoló 
pár körül csakhamar nagy nézőkö-
zönség verődött össze, ami a férjnek 
egyáltalában nem volt kellemes. 
Odament a feleségéhez és megkérte, 
hagyja abba a táncot. „Ha tanulni 
akarsz fiam uj figurákat, végy kü-
lönórát, de ne csinálj itt feltűnést." 
Az asszony dacosan kijelentette, 
hogy ő igenis meg akarja tanulni 
az uj figurákat a művész úrtól, mire 
a férj kijelentette, hogy ha az asz-
szony nem jön, ő 0egyedül megy 
haza. Az asszony nem ment és a 
férj — tényleg hazament. Az asz-
szonyka is hazament — a mamájá-
hoz. Tragédia lebegett a levegőben, 
de reggelre elszállt a báli mámor és 
a nagyvállalkozóné illúziókkal sze-
gényebben és néhány uj shymmi-figu-
rával gazdagabban, visszatért a 
nagyvállalkozóhoz. És ezek után ... 

— Hová siet 7 
— Megyek Tarnay ' Ernőékhez. 

Tarnay Vera ugyanis zsúrra hivta 
meg az összes szinészgyerekeket, 
köztük az én gyerekemet is. Mint-
hogy azonban nekem nincs, egyelőre 
magam megyek el. 

Veér Dezső és Réth Mariann, 
Pálmay Ilka növendékei 
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Itt a jegyzőkönyv! 
flz uj NsQg, Endre-kabaré abban is 

megőrzi a régi kabaré hagyományait, hogy 
a tagok előadás után nem szaladnak szana-
szét, hanem együtt maradnak a Gresham-
ben. E g y ilyen egyiJttmaradásnak emléke 
laz alant közölt jegyzőkönyv, amejy vi-
szont arról tanúskodik, hogy a társulat a 
kollegiális vonatkozásokon tul a Kávéház és 
kabaré tulajdonosának érdekeit is melegen 
ëpol ja . Forrón ápolja, amennyiben a for-
ral t bor fogyasztása egy idő óta soha nem 
élmodott arányokat öltött. S amikor a tagok 
jgiaiyallériája csődöt mond, akkor mindig 
akad valami jegein» az ivásra. Ennek írott 
és beszédes dokumentuma a jegyzőkönyv, 
amelyet ;itt közlünk. Van azonkívül egy 
másik jegyzőkönyv is, amclyi záróra áthá-
gásról szól és amelynek eredetijét a rend-
őrségien porzik. Minthogy ez a második 
semmikép sem olyan mulatságos, mi csak 
laz elsőt mutat juk be. 

Jegyzőkönyv 
felvétetett Uray Tivadarné, sz. Ághy Erzsébet 
1922. február 5.-én történt késése ügyében. 

Czobor ügyész élőter-
jeszti a vádat, mely 
szerint Ághy Erzsi ké-
sése az előadást teljes 
20 perccel késleltette. 

Ághy Erzsi kijelenti, 
hogy azért késett, mert 
az Otthonban nem 
tudta kártyaparthieját 
idejében befejezni. 
Vádlott ezután kisza-

, ladt a tárgyalóterem-
ből. 

Minthogy vádlott a bí-
rósággal szemben tisz-
teletlenül viselkedett, 
elnök kéthavi fizetése 
10 percentjének levo-
násával kéri rendbir-
ságolni. 

Czobor, mint ügyész, 
vádlottat 3 liter forralt 
bor fizetésére kivánja 
kötelezni. 

Nagy Endre igazgató 
az Ítéletet túlzottnak 
találja, nem az elkö-
vetett bün, de a for-
ralt bor árának nagy-
ságára való tekintet-
tel. 

Kiss Ferenc és Vá-
rady Olga hozzászó-
lása után 

a bíróság ugy döntött, hogy Urayné sz. Ághy 
Erzsi asszonyt 2 liter forralt bor fizetésére 
kötelezi. 

Jegyzőkönyv felolvastatott és aláíratott : 

t 
H -
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Kritika Góihékról 
A Góth-pár az elmúlt héten vendég-

szerepelt a pozsonyi színházban. Erről a 
vendégszereplésről irt kritikát a „Pozsonyi 
Magyar Újság." Oly szubjektív és meg-
ható ez a kritika — a „Tolvaj" előadá-
sáról szól, — hogy egy részét itt közöljük: 

ritka jelenség, mert nemcsak nagy mű-
vészek, de nagy müvészpár ugy ketten. S. 
talán azért tudják olyan tökéletes maradék-
nélkülvalóságban felkelteni az egymáshoz tar-
tozás nagy illúzióját, mert tényleg egymáshoz 
tartoznak az életben is. És nem lehet meg-
mondani, hol játsszák az életet nagyobb, 
poézissel teltebb szépségben. A művészet 
végre is egyenes folytatása az életnek. A 
művész tovább viszi, mert bővebben éli az 
életet. És hirtelen azt szeretném mondani, 
hogy Robert bezárt aj taján nem dörömbölne 
oly megrázó erővel a kétségbeesés és Richard 
lába elé nem csúszna olyan csodásan szép, 
asszonyos megalázkodásban a szerelem, ha 
ennek a két szép embernek nem volna 
tényleg köze egymáshoz is . . . a pozsonyi 
publikum tombolva ünnepelte őket." 

M W w TŐZSDE. Bródy Maxi a „Leány-
HffljRÇB vásár" és a „ Si bill " illusztris 
KnWwifl szerzője a minap azzal köszöntött 
LwdflkJ be családjához, hogy beteg. 
— Egész nap lázas vagyok ! — jelentette 

be feleségének. 
Bródyné megfogta az ura kezét s azonnal 

megállapította, hogy nincs semmi láza. 
— Nincs? — méltatlankodott Bródy Maxi, 

fogadjunk, hogy legalább 37'8 fok lázam van! 
— Fogadjunk, hogy nincs annyi! 
Fogadtak. Bródy hóna alá dugta a hőmé-

rőt, kivárta a tiz percet, aztán megnézte 
mennyit mutat ? 36'5-et mutatott. 

— Látja — jegyezte meg Bródyné — 
amire maga spekulál, az lemegy. 
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Ave Mária! 
Ábrányi Emil uj operája 

A magyar zeneirodalomnak kétségkívül 
egyik legértékesebb művésze Ábrányi Emil, uj 
operát irt. Az opera cime : „Aue Mária" és 
pár nap múlva mutatja be be a Városi Szín-
ház. A komoly zeneirodalom éppen olyan 
érdeklődéssel és felfokozott kíváncsisággal 
várja ezt a bemutatót, mint a közönség, va-
lamint a kritika is. Ábrányi Emilnek ez az 
operája már régebbi munka, amelyet több 
nagy németországi szinp.adon rendkívüli si-
kerrel mutattak be. Kétségtelen, hogy ez a 
siker nem fog elmaradni a budapesti bemu-
tató után sem, sőt hatványozott mértékben 
nyilvánul meg. Sajnos, zenei életünkben igen 
ritkán akad olyan komolyabb esemény, 
amely a külföld figyelmét is felkelthetné 
irántunk, különösen kevés eredeti opera-pre-
miérünk van. Annál örvendetesebb tehát 
Ábrányi Emil operá jának bematatója. Az 
„Ave Mária" kettős szempontból Ígérkezik 
rendkívül értékes operai eseménynek. Az első 
szempont az, hogy végre ismét gazdagodik 
eggyel az eredeti magyar operák nem túlsá-
gos hosszú jegyzéke. A másik pedig az, hogy 
Ábrányi Emil ez alkalommal nemcsak mint 
zeneszerző, hanem mint szövegíró is bemu-
tatkozik. A zeneszerző invencióit bizonyos 
mértékig minden esetben korlátozza a szö-
vegíró, aki bármennyire igyekszik asszimilá-
lódni a zeneszerző kívánságaihoz, még sem 
tudja átvenni és átérezni a zenei alkotás 
tökéletesen művészetéhez szükséges inspirá-
ciót. Innen van az, hogy a legnagyobb zene-
szerző, Wagner Richard maga irta operáinak 
librettóját, mert igy senki sem korlátozta őt 
fantáziájának szabad csapongásában. 

Az „Ave Mária", mint ahogyan a szerző is 
megjelöli, „romantikus opera", va ló jában 
zeneakadémiai idill. A cselekmény közel áll 
mindenki szivéhez, a nézőtéren igen sokan 
lesznek, akik könnyes szemmel fognak elme-
rengeni, amikor fellebben a függöny és meg-
jelenik előttük a régi Andrássy-uti Zeneaka-
démia hangversenyterme, amelyben a cselek-
mény történik. Mindössze négy főszereplője 
van az operának, mind a négyen zeneaka-
démiai növendékek a szinlap szerint. A két 
nő az énektanfolyamra jár, a két férfi pedig 
zeneszerző akar lenni. A .Zeneakadémia nagy 
termének kedves szentimentális hangulata elönti 
a lelküket, annál is inkább, mert mind a 
négyen szerelmesek. Természetes, hogy a 
zeneszerző növendékek, a jövő operacsillagai 
felé tekintenek szivökkel, aminthogy azok sem 
idegenkednek a fiuktól. Kedves szerelmi idill 
következik az orgona alatt, amelynek sipjai 
a fiatalok képzeletében átalakulnak a tavaszi 
orgonafa ágaivá. Hullanak a szerelmes párra 
az orgona fehér meg rózsaszínű szirmai, ugy, 
mint a zenének finom, halk. lirai hangja. A 
zene éppen ugy a sziv virága, mint ahogyan 
az orgonafáé az orgonavirág. Az egyik zene-
guçrzô növendék nagy pillanat előtt áll, ma 

fogják bemutatni a Zeneakadémián „Ave 
Mária" cimü kompozícióját. Hiába, most nem 
is siker a fontos előtte, nem is gondol élete 
vágyára, hanem csak arra a csókra, amelyet 
most fog leszakítani szerelmese ajkáról, 
mint ahogyan az első tavaszi orgonát letépik 
az orgonabokorról. Kedves érdekessége a 
darabnak, hogy ennek a főszereplőnek a 
neve : Ártándy. Nem kell sokáig gondolkozni, 
hogy a szerző és a főszereplő neve között a 
kapcsolatot megtaláljuk. 

A szereposztás legelsőrangu, amely bizto-
sítani fogja az előadásnak színészi sikerét is. 
A két női főszerepet Adler Adelina és Nagy 
Izabella játsszék. Adler Adelina művészete 
nem szorul méltatásra. Nagy Izabelláról eddig 
csak azt tudták, hogy eredetileg operaéne-
kesnőnek készül, sőt első szerződése is az 
Operához köti, bár a Nemzeti Színházban 
mutatkozott be. Most nyilik alkalma, hogy 
mint operaénekesnő uj szerepben lépjen a 
közönség elé. Alkalmunk volt a próbákon 
hallani Nagy Izabellát, tehát elárulhatjuk, 
hogy operai debüje eppen olyan szenzációs 
lesz, mint amilyen nagy meglepetést a Falu 
rossza Finum Rózsijában keltett. A két férfi 
főszerepet Somló József és dr. Bársony Lajos 
éneklik. Mind a kelten nemcsak kitűnő éne-
kesek, de kitűnő színészek is, akiket ezeken 
a képességeiken felül még fiatalságuk is pre-
desztinál ezekre a szerepekre. Ábrányi Emil 
gondoskodott arról, hogy a darab mind a 
négy a lakjának kiváló alkalma nyiljon ének-
ben és játékban egyaránt pompás alakításra. 

Vándor Andor, Verebes Ernő, Szeghalmi 
Erzsébet, Kovács Károly MészBIy felv. 

Rákosi-iskola vizsgaelőadása : „Kék rókfj" 
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J l m o s z i t o o l o n c f 

Filmszkeccs 3 színpadi és 3 filmrészben 
Irta : KARINTHY FRIGYES 

Zenéjét szerezte : MIHÁLY ISTVÁN verseire 
WILLY ENGEL-BERGER 

A tipikus budapesti mozilátogató nap-nap 
után beül a moziba, végignézi a Burlingtoni 
Jaguár első részét, megnézi a Fehérfogu ál-
arcot, a Tarzant, azután a Burlingtoni máso-
dik részét, egy hét múlva a harmadikat, kö-
vetkező héten a negyediket, majd hat héten 
keresztül élvezi a Cezarinát, u j abb nyolc hé-
tig a Cinabárt. Éjjel á lmában ő maga is Ja-
guár lesz, feleségül veszi Tarzan leányát és 
és a gyermeküket Zigotónak kereszteli. Majd 
ezek az álomképek lassankint nappal is ki-
sértik. Világos nappal Jaguárnak képzeli ma-
gát és féltékenyen szerelmes a Kőszivü em-
ber leányába, aki azonban megcsalja őt 
Chaplinnel. A folytasásos filmek lassankint 
kezdik éreztetni hatásukat; a tipikus mozilá-
togató megőrül és a ' bonyodalmak rengeteg 
láncolatán keresztül vergődve éli nyomorult 
életét, mig végre elérkezik ahoz a ponthoz 
(természetesen csak a hatodik felvonás után), 
hogy megtalálja betegségének ellenszerét. 
Hogy mi lesz ez az ellenméreg, azt nem 
árulhatjuk el, mert ez lesz a szenzációja az 
előadásnak. 

Karinthy Frigyes ragyogó humorral megiit 
szkeccsének a szüzséje ez. A kacagtató hely-
zetek, f rappáns fordulatok egész tömege tárul 
a hallgatóság elé. Különös érdekességet köl-
csönöz a kitűnő darabnak, hogy szapulja a 
Jilmet és — ha mindjárt komikus beállítás-
ban is — elrettentő példa gyanánt állítja be 

a tipikus mozilátogató esetét. Azonban mi 
megvagyunk győződve róla, hogy — dacára 
a példák tényleg elrettentő voltának — a ha-
tás éppen az ellenkező lesz. 

Aki végignézi majd Karinthy pompás film-
szkeccsét, a filmrészekben, komikus eltorzi-
tásban maga előtt látja az utóbbi évek film-
szenzációinak rövid kivonatát, az előadás 
után elmegy a legközelebbi hirdetőoszlophoz, 
megnézi, hogy hol ad ják a legtöbb részes 
filmet, megváltja előre a jegyét hat-nyolc 
hétre — de ha nem kap előre jegyet, akkor 
a mozi közvetlen közelében egy hónapos 
szobát bérel, hogy -valahogyan el ne késsen 
a jegyváltástól — és mindenképen azon van, 
hogy „tipikus pesti mozilátogató" lehessen. 

A pazar pompával kiállított szkeccs három 
film (I. Nyomozom a detektívet ; II. A fekete 
kéz ; III. Az áruló lepedő) és három színpadi 
(I. Jaguárotthon ; II. Mozi a moziban ; III. A 
méla accord) részből áll. A tipikus pesti mozi-
látogatót — aki a filmek, helyesebben a Ja-
guár hatása alatt maga is Jaguár lesz — 
Kőváry Gyula játssza. A felesége szerepében 
Gárdos Irén nyújt pompás alakítást. A szkeccs 
másik két szereplője : Pörlweisz kisasszony 
(Sándor Gizi) és Pimpó könyvügynök (Gallai 
Nándor) csak hozzájárulnak az előadás sike-
réhez. 

A szkeccset a Royal Orfeum mutatja be 
márciusi műsorában, Mindazok, akik ismerik 
Karinthy Frigyes ragyogó humorát, azok az 
eddigiekből is következtethetnek arra a ha-
talmas sikerre, mely az előadást kísérni, fogja. 
A szkeccs filmrészét Balogh Béla, a Korona 
Filmgyár kiváló rendezője rendezte, mig a 
színpadi beállításért Iványi Dezső érdemel 
dicséretet. 

PÁLMAY ILKA szinésziskolájának növendékei : 
I. sor: Krasser Leó, Wizmatty Frici Páltfy IlKa, Patay Gábor, Bogisiqh Tika. Vér Dezső, Réth Marianne, Tóth 
Elus. Botos Manci, Oery Rózsi, Ráth Tibor az iskola titkára. Búzás Böske, Végh Böfke. II. sor: Kácser Joly 
Gábor Mari, R. Noiref Irén énektanárnö, Lendv Margit, Takácli Ilus, III, çor: Cseresznyés Dóra, Czéder 

Lonci, Harsányi Rózsi Mészöly felv, 
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A »Konzert« rendezései: 
Március 3. Váradii Olga dalestje a Zene-

akadémia nagytermében fél 9 órakor. 
Március 4. E. Rossi Rosina, Baloghy Ká-

rolyné és ándor Bözsi együttes hangver-
senye a Vigadóban este fél 9 órakor. 

Március 5. Surdnyi Margit és Somló István 
szavalóestje Várady Olga és dr. Bartos Pá l ' 
né közreműködésével a Zeneakadémia ka-
maratermében este fél 9 órakor. 

Március 11. Eisenburg er Emmi klasszikus 
estélye a Zeneakadémia kamaratermében 
este fél 9 órakor. 

Március 12. Förstner Magda és E. László 
György táncos pantomim-estje a Vigadóban 
fél 6 órakor. 

Március 12. Káldor Boriska klasszikus 
tán'cestélye a Vigadóban este fél 9 órakor. 

S z . P á v a i 
SUíó E t e l K a 

A magyar zenei közön-
ségnek régi, kedves isme-
rőse Szántó Gáspár, a ki-
váló baritonista, aki régeb-
ben a Városi Színháznak 
volt népszerű tagja, je-
lenleg azonban már 
hosszabb idő óta Ameri-
kában arat ja a babérokat. 
Mialatt ő az újvilágban 
működik, felesége, Pávai 
Sidó Etelka, a kolozsvári 
Nemzeti Szinház volt tagja, 
itthon fejleszti az ének-
művészet kultuszát és már-
cius 29-én, este félkilenc 
órakor a Zeneakadémia 
nagytermében önálló ária-
és dalestét rendez. A fia-
tal művésznő, aki a Zene-
akadémia operai tanfolya-
mát végezte, operaáriákat 
és dalokat fog előadni 
nagy érdeklődéssel várt 
hangversenyén, amelyet a 
Konzert hangversenyiroda 
rendez. 

Március 17. Hir (Hirsch) Sári zongora-
estélye a Zeneakadémia nagytermében este 
8 órakor. 

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

FEBRUAR 12-ÉN egy tehetséges, f ia tal 
iéndflesnő, Kádár Böske mutatkozott be a 
Zeneakadémiában, zsúfolt nézőtér előtt. 
Áriákat és dalokat énekielt modern, fclasz-
szikus és majgyar szerzőktől. Szépen kép-
izett csengő hang já t és bá jos e lőadásá t 
tapssal ju ta lmazta a közönség; Kitűnő mes-
tere, Noseda Károly, ismert művészete-
ivel lát ta el a zongörákiséretet . 
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Fodor 
hangversenyiroda hlrel: 

Február 25. Nagy Géza tanár, zongora-
testé lye. 

Március 2. Helge Lindberg elhalasztott 
dalestje. Jetgtyek csak korlátolt számban. 

Március 7. Elsenberg Sevrin világh.vü 
lengyel zongoraművész Budapesen először. 

Március 8. Ellen Tels, a világhírű mosz-
kvai tánoegfyűttes egyetlen táncestéibe. Je-
jgiyiek már csak korlátolt számban kaphatók. 

JASZAI MÄRI IRODALMI FELFE-
DEZŐ. Igen érdekes színészi és irodaim; 
eseménye lesz anna'k a nyojriormatinónaK, 
amelyet a Huszá r Károly láthatatlan vendég 
akció befejezéseii] rendeznek február 26-án, 
délelőtt 11 órakor a Renaissancebau. J á - t 
szai Mar i égy ismeretlen A'odalmi szenzá-
ciót fog bemutatni, amelynek előadása is 
szenzáció lesz, kívüle Petráss Sári, Németh 
Juliska, Magyar Erzsi, lloÁvay Rózsi, Kom-
játhy Mária Honti Hanna, Hubay Jenő ta-
nítványa Szántó Jenő, fiatal hegedümü-
vész, ^Rózsahegyi Kálmán, Palló Imre, Szik-
lai József, Sándor József lépnek fel. Az 
er re szóló meghívóik és jegyek a Renaissance 
főtitkári i rodájában. 

KRUTSAY ERZSIKE 
tánemüvésznőnek mult héten volt a Vigadó-
ban önálló táncestélye, amelyen nagy és 
megérdemelt sikere volt. Különben az Opera-
ház tagja is volt. Mesterének, Smeraldi 

Cézárnak köszönheti sikereit. 

RÁKOSI SZIDI SZÍNÉSZISKOLÁJA 
fînost már minden hétea tart vízstgaelő-
tadást. örömmel ü-átju'k, hogiy hétről-hétre 
szebbnél-szebb eredményt produkálnak a nö-
vendékek, amibea nagy része vaa a tanári 
Ctarnak, amely a legnagyobb gonddal és 
Szeretettel foglalkozik a növendékeikkel. A 
legutolsó vizsgaelőadáson a »Kék rókát« 
|játsz5ttá'(, olyan jól, hqgy az (előadáson jelen 
:evő Herczeg Ferenc gratulált melegen Rá-
Ikbsi Szidirçek. Az ö t szereplő Egresfsy Lili, 
Szeghalmy Erzsi, Vándor Andor, Kovács 
Károlyi és Verebes Ernő. Mindet nagyon 
taejg kell dicsérni. Rendező-tanáruk Diti-
rich né Papp Julia, a legszebb eredményt 
é r te el növendékeivel, amit ebben az: iskola-
szezonban láttunk. 

PÉTERFFY ANNA ÉS ERZSÉBET tánc-
'intézatériek növendékei vasárnap a ,Renais-
sanecban egy matiné keretében mutatkoztak 
te , A matinén fellépett Péterffy Anna is. 
A növendékek közül a lejgijobb Gerő Blanka 
Volt. Tehetséges, szép, igazán jól táncol. 

PALLÓ IMRE, az Operaház kiváló mű-
vésze, aki mint operett-bonvivant fs je-
'jelentékeny sikereket arat, március harma-
'dikán önálló hangVersieiyt ad a Zeneakadé-
mián. A hanjg! verseny iránt igen nagy az 
lérdéklődés. 

JUNGENFELSI JUNG RÓZA is'kolájá-
•nak növendékei az elmúlt héten hangiver-
senyt rendeztek. A szereplők mind mester-
nőjük kiváló pedagógiai rendszerét díesé-
Wk. Különösen Krauss' Klári , László Imike, 
MárkpZy Nárcisz, Gervay Magida, Riegl 
Rezsőné, Feriánsz László, Adamer Hermin, 
Winschendorff Henrikná, ElMn Maedy, 
Szlányi Ma/gda, Rózsa Irén, Kárász Ibolya, 
Szemere Lilike, Berkovits Erzs'ke, Proto-
vinszky Rózsi Halász Irán, Goli Mancika, 
Blum Ibolya és Rózsa Richárd tűntek ki a 
hangversenyen. Iskola: Sziget-utca 9. 

50 ÉVES SZÍNÉSZI JUBILEUM. Arad-
rió jirjálk a Sz^nW^i Életnek. Az: elmúlt 'héten 
ünnepelte mcig Szabó Sándor, az aradi 
Városi Szinház tagja , színész.' pályiájának 
Iötven éves jubileumát. A színházban dislz-
(előadás volt, me'y előtt nyilt szinen üdvö-
zölték meleg1 szeretettel a jubilánst. 

MAGYAR SZÍNÉSZEK NAGYSZEBEN-
BEN. A nagyszebeni Színházban már rég-
óta nem játszhatott m a g y a r sznitársiula|t. 
Most kezdte meg hosszú szünet után a 
működést Kovács Imre kitűnő társulata, 
amelynek tagjai jeles, ismertnevü vidéki 
(színészek. Már eddig is sok magyar da-
rabot mutatták be a közönség lelkes párt-
fogása mellett. 



JAN MOSJOUKIN 
RoyalijApolIó: „Karneval gyermeke" Lloyd-film 
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A jövendő fátyla 
Volt egyszer egy Hercegkisasszony 

Az a nagy 
művészi 

áramlat, mely 
külföldön 
tisztítja és 

igazán jelen-
tős színvo-

nalra emeli a 
filmgyártást, 

hozzánk is el-
jut. Ha a termelés szempontjából még nem 
is értük el, de legalább legelőkelőbb mozgó-
szinházaink játsszék a francia, német és ame-
rikai színtiszta, lélektani remekmüveket. Ta-
valy Abel Gance a J'accuse-al és a X.-ik 
szimfóniával, Poiriet a Léleklátóval megmu-
tatta, mit lehet életre varázsolni és általáno-
san emberi magaslatokra lehet jutni a sokak 
által lenézett vásznon és most szintén Poiriet, 
a világhírű francia alkotó, beszél majd hoz-
zánk a Kamara szombati, művészi esemény-
számba menő bemutatóján, 

„A jövendő fátyla" egy csodálatos legenda 
napjainkból, ajánlása a földkerekség összes 
szenvedő anyáinak szól. 

Mig a kastély előkelő lakói boldog öröm-
ben ünneplik a karácsonyestét, addig kinn a 
dühöngő hózivatarban egy szerencsétlen anya 
keres kétségbeesetten segítséget halálos bete-
gen fekvő kis leányának : Murielnek meg-
mentésére. 

Va'amikor ez az asszony cseléd volt a 
kastélyban, de megtévedt, elkergették és most 
hiába könyörög, zörget irgalomért az ajtón. 
A gyermek haldoklik, az anya szivét a két-
ségbeesés hasogatja midőn a karácsony an-
gyala, amely a nyomornak és a szomorúság-
nak ezt a tanyáját sem kerüli el, ellátogat 
hozzá. A kétségbeesett anya előtt föllebbenti 
a fátyolt, amely gyermeke jövőjét takarja . . . 
Muriéit, a beteg kis gyermeket, a sors keze 
még karácsony este Arnaut mérnök családi 
körébe vezeti, ahol megértő, meleg fogadta 
tásra talál. Itt nő fel a kis Muriéi és a jö-
vendőbe látó anya boldogan szemléli leányá-
nak fejlődését az időközben meggazdagodott 
gyáros családjában. Muriéit, aki a családban 
testvérként szerepel, Arnaut mérnök leánya 
Cecile testvérként szereti és Raoul Mortin, az 
Arnaut-müveknél alkalmazott fiatal mérnök 
sokáig gondolkozik, hogy kettőjük közül me-
lyiket válassza életpárjának. De Arnaut rossz 
hajlamú, züllött fia : Lucien, apja csekk-
könyvéből kilop egy csekklapot, hogy egy 
táncosnővel kötött viszonyának költségeit fe-
dezze és ezt a bünt Muriel, hogy jótevőjének 
gyermeke feje felől a gyalázatot elhárítsa, 
magára vállalja. Muriéit, akiben környezeté-
nek hite szerint újból kiütött a tolvaj-vér, 
fogadóapja kiüldözi házéból. De távozásába 

csak lassan tud belenyugodni és nyomoztat, 
hogy megtudja, mi okozhatta Muriel lelké-
ben — amelyet tisztának ismert — ezt a 
változást. Épp akkor tudja meg a valót és 
vezeti vissza házába a méltatlanul elüldözött 
szerencsétlen leányt, aki az otthonon kivül 
szerelmének tárgyát : Raoul Mortint is elvesz-
tette : midőn fia egy züllött csavargóval 
összebeszélve, saját édesatyja házéba betö-
rést kövei el. Az apja igazságot szolgáltat, 
fiát átadja az igazságszolgéltatásnak, a leányt 
pedig újból otthonába fogadja. 

Muriéit vőlegénye édesanyjához viszi, fe-
ledni a sok nyomort és megaláztatást. Itt ké-
szülnek az esküvőre, midőn felkeresi őket 
Cecile, aki testvére feletti kétségbeesésében el-
hunyt édesanyját gyászolja és titkon a tőle 
elszakított vőlegény után bánkódik. Muriéi 
érzi, hogy az élet és a hála újból áldozatot 
kíván tőle s menyegzőjének napján kél újból 
vándorútra, hogy vőlegényét jóltevője leányá-
nak visszaadja . . . 

„Örök bolyongás legyen tehát a rendelte-
tése az én gyermekemnek", mondja magában 
az anya és midőn karácsony hajnalán gyer-
mekeért eljön a halál angyala, megnyugvás-
sal fogadja most már, mert karácsony napján 
szétfoszlott előtte a „jövendő fátyla". 

Ezek a száraz szavak, a tartalmi leirás 
kényszerült tömörsége és megkötöttsége ko-
rántsem adhatják vissza ennek a filmnek 
csodálatos, leheletszerű szépségeit. Mert a 
legmodernebb technika, a mérlegelő áldozat-
készség ebben az örökké poétikus keretben 
a lélek dicsőítésére, a legszentebb érzelmek 
és a leghalkabb rezzenések, az önfeláldozás, 
a tiszta hűség és a Madonnás anyai lemon-
dás kifejezésére fogtak össze. Ezek a lágy, 
egymásba olvadó kontúrokkal, árny- és fény-
hatásokkal játszó, látszólag mulandó és el-
pergő jelenetek minden megértő ember leg-
maradandóbb és legjelentősebb élményei 
lesznek, mint ahogy örökké emlékezetünkbe 
vésődik egy-egy mozzanat, vagy egy kép az 
élet kifürkészhetetlen vándorutján. 

Ezenkívül a közkedvelt magyar filmstar 
Várkonyi Mihály, aki legutóbb szintén a 
Kamarában forró sikert aratott — debütál a 
Volt egyszer egy hercegkisasszony . . . cimü 
kedves és poétikus 5 felvonásos udvari tör-
ténetben. Káprázatos miliő, bűbájos, a ro-
kokko legszebb idejére emlékeztető cselek-
mény, eredeti felvételek a német mult egyik 
legfényesebb színhelyéről, a Nagy Frigyes által 
pazar áldozatkészséggel épített császári nya-
ralóhelyen. a Sans-souci-i kastélyban és park-
ban. A film külön érdekessége, hogy Várko-
nyi partnere a nálunk is vendégszerepelt és 
rajongva szeretett C/öry Lotto, aki azóta a 
világ egyik legismertebb és legbájosabb 
primadonnája lett, 
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Két sláger 
Az egtyik a »Szédületes karrier«, vagy 

»Az utcaseprő.« Egy szegény, gyáva kis 
emberről szól ez a film, akj egy véletlenből 
kifolyólag teljesen megváltozik, nagy kar-
riert csinál, a leghíresebb ember lesz be-
lőle, mindent, amit akar, teljesül, Az utca-
seprőből világhíres, befolyásos ember lesz. 

Ä film1 fiugftes noveilája után készült 
ës öt felvonáson keresztül a legmulatságo-
sabb jelenetek váltakoznak. Csupa kedves 
ötlet és vidámság ' ez egész. Külön szen-
zációja a filmnek, hogy a pompás fel-
iratokat Karinthy Frigyes irta hozzá. 

Ä másik slágier a »Houdini« cimü négy-
részes nagy film. Izgalmas, forró levegőjű 
kalandordráma. Egy nagy részvénytársa-
ság elnöke, a leánya és Quenlin Locke 
nevű mérnök köriül forog az egész. Tele 
Van bravúros trükkökkel, egészen újszerű 
ötletekkel. Vad hajszák, élet-halálra menő 
üldözések, gyilkosságok és tragikus szerel-
mek bonyolódnak a »Houdini« első ré-
szében, amely csak kezdete a legfantasz-
tikusabb és Legvakmerőbb kalandortettek 
sorozatának. : í 

Mind a két filmlet, »A szédületes karrier« 
Cimü ötfelvonásos vidám filmregényt és 
a »Houdini« első részét egy műsor kere-
tében fogja játszani február 25-től március 

4-ig az Omnia. A két nagyszabású filmnek 
biztosan nagy sikere lesz, mert egészen más 
'szabású mind a kettő. A műsor éppen ezért 
változatos és érdekes lesz. »A szédületes 
karrier«, aminél kedvesebbet és a »Hou-
dini«, aminél izgatóbbat keveset láttunk, 
jagy héten keresztül fog menni az Omniában. 
Mind a Jfléc film meséje, a rendezése, ki-il-
litása és szereplői a meglepetés erejével 
hatnak, annyira érdekesek és újszerűek. 

Megalakult a filmklub 
Néhány lelkes ember munkája eredménye-

iképen, külföldi országok mintájára végre 
Budapesten is melgalakult a Filmklub. Egye-
lőre még csak a New-York kávéház szute-
rénjébe gyűlnek össze délutánonként jés 
leste a magyar filmszakma szorgalmas és 
tíoifgos munkásai, hogy részben kipihenjék 
napi fáradságos munkájukat, részben, hogy 
szórakozzanak s ter ieket megbeszé jenek. Ez 
azonban, csupán az első stáció. Már komoly 
gondoskodás «történt, hogy a »Magyar Film-
Klub« rövidesen hajlékba költözhessék. Mint 
a jelek mutat ják, alapos a remény, hogly 
rövidesen szép és méltó helyiségben fognak 
találkozni a hatalmasra fejlődött magyar 
filmszakma reprezentánsai és derék szel-
lemi munkásai. 

I 
Jelenet a „Szédületes karrier"-ből 

Omnia—Corso Colussi-film 
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A rejtelmes sziget 
Kint a nyilt tercieren, a végtelen vizeken 

kivilágított luxus jachton nagy mulatozás 
folyik. Nagy társaság vigadozik, pezsgőz-
nek és táncolnak. Ä tenger szeszélye azon-
ban kiszámíthatatlan. Hirtelen v,'ha.r kere-
kedik, zugó habok dobálják a kis hajót 
iás' (egy hatalmas hulláin végig söpör a fe-
délzeten. San Patton feleségiét magával 
ránt ja a vizbe és elviszi magával ^mere t -
len tá jak felé, kiveti egy névtelen, borzal-
fcnas szigetre, a rejtelmek szigetére. 

A sz'geten találkozik az asszonyi Paul 
Muckkal, Paul Muck pilóta, akinek a giépe 
(elromlott és igly kénytelen leszállni a szi-
getre. összetalálkozik a szerencsétlenül jár t 
asszonnyal, aki azt hiszi, hogy a fér jé t a 
vihar írjeglölte és boldogan kapaszkodik a 
pilóta védő karjaiba. A szigeten él Vörös 
Jade is, a hires csempész. »Felgyújtja a 
pilóta giépét, hogyi ne tudjanak elmenni 
a szigetről. A két férfi izgalmas harcot viv 
legymással, amiben végre is Paul győz. 
Odakötözi egy fához, azonban nemsokára 
megérkeznek a szigetre a liöbbi csempészek 
is, élükön John Kensonnal, aki ismert férfi 
a nagyvilági társaságban. John megakar ja 
Ikapni magának az asszonyt, a Vörös Jackot 
möglöü, de a revolvert az asszony kezébe 
szorítja, hogy csempás|z társai öt tarl'sák 
a gyilkosnak. Pault lefogják és kikötik a 
nyilt tengeren egy áborchoz. Pattonnét pe-
dig magukkal vitték. 

Az asszony azonban kiszabadult kezeik 
közül, Pault meglmenti és sok szenvedés 

Jelenet a „Houdini"-ből 
Omnia Korona-film 

Jelenet a „Houdini"ből 
Omnia Korona-film 

után, nagy veszélyéken keresztül sikerül 
nekik egy arra menő hajóra szállni, amely 
haza szállítja őket. Otthon találkozik a; 
asszony holtnak hitt urával. A fér j betege;-, 
ícljesen összetört ajggastyán lett időköz-
tfen. Érzi, hegy; soha nem tudja majd 
boldoggá tenni a feleségét, aki soha nem 
fis Volt boldog1 mellette. Egy nagyszerű 
gesztussal véget vett életének, miután vég-
íendeletében feleségének hagyi mindent. Az 
asszony Paul Muck feleslege lesz és nála 
megtalál ja azt a boldogságot, aimire egész 
életében vágyik, amiről álmodott és1 ami-
é r t megszenvedett. 

Ez »A íiejtetmes1 sz'jgßt« meséje. Bravú-
ros jelenetei a filmnek a nagy tengeri vi-
|har, a repülőgép égése a szigeten, a csem-
pészlek vad hajszája az asszony után, a 
iharcok, ami lel: vjvnak egymással. 
- »A íejtelmes sziget« cimü hatfelvonásos 
filmtörténetet az Uránia fogíja játszani feb-
\ruár 25-töl március 4-ig. A bravúrosan 
rendezett film női főszerepét Éva Nóvák 
ijátsza művészi eSzkölzökel. A darab min-
iden jelenetében, ahol előkelő nagyvilági 
psszonyt játszik és ahol vierekedő, védekező 
állattá alacsonyodik le, egyformán nagy-
szerű. Az érdékes meséjü tilm minden izében 
újszerű. 

Ä KORONA FILMGYÁR ALARCoS-
BALJA. A réjgii, békiebeli méreteket meg-
haladó elegáns keretek közt tartotta meg 
a Korona Filmgyár bál ját a Gellért Stálló 
íösszes termeiben. A bálon a filmszakma 
képviselőin kivül, előkelő és nagyszámú kö-
zönség vett részt. A példás rendezés, flobdfl 
Aladárnak, a Korona filmgyár agilis1 Ajaz-
jgatójának érdeme. 
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A cyklon 
Az élet nyomorékjai 

Érdekes újítással ismerteti meg a kö-
zönséget „A cyklon" cimü film ; egyet-
len felirás sincs benne. Olyan töké-
letesen csinálták meg, hogy egyáltalán 
nem szorul semmiféle magyarázatra, 
anélkül is teljesen érthető és világos. 
Ez már hatalmas lépés a filmtechnika 
terén. 

Havas hegyek romantikus tájairól 
indul el a történet, a nyugalmas, derűs, 
friss téli miliőből, ahol a nagy fehér-
séget a szerelem lángja festi pirosra. 
Csupa szenvedély az egész. Sorstragé-
dia, amelynek sötét árnyékai élesen 
válnak ki a fehér keretből. És mennyi 
szenvedés, fájdalom. Micsoda kinok 
és vergődések. 

„A cyklon", vagy „Az élet nyomo-
rékjai" a Corsóban kerül szinre február 
25-től március 4-ig. A filmet Lupu Pick 
rendezte és főszerepeit Werner Krauss 
és Edith Po sea játsszák. Csodásan szép 
felvételek teszik még nagyszerűbbé az 
érdekes és különös meséjü drámát, 
ami egészen ujszeiü, emberi és igaz. 

Jelenet a „Cyklon"-ból 
Corso Colussi-film 

Enyém a bün! 
Semmivel nem törődni, az emberekkel, a 

világ szájával és a konvenciókkal, semmivel, 
csak a szerelemmel, ami szent és amihez 
nem lehet tisztátalan kézzel nyúlni. Ez egy 
fiatal asszony hitvallása, aki az életet akarja 
odadobni szerelmeséért és ez a vakmerő 
gesztus egy másik ember életébe kerül. 
Enyém a bün ! És a nőt. akit el akarnak 
Ítélni, megmenti egy harmadik férfi. Hamisan 
vall, hogy megszabadítsa, azért, hogy a vé-
gén ő kapja meg a nő kezét. Hiába minden. 
Az asszony mindennek dacára hü marad az 
ő első nagy szerelméhez, akiért meg akart 

CflBMEH MOZGÓ 
Február 23-tól 26-ig 

Szerenád a sivatagban 
Február 27-től 

Budapesten először 
HA-RA-FI 

Ég a cirkusz 

halni és akiért véletlenül embert ölt. De nem 
lehet a szeretett férfié és inkább szenved, 
vergődik és kínlódik, semhogy másé legyen. 

Az „Enyém a bün!" a Helikonban kerül 
szinre február 25-től március 4-ig. Ennek az 
izgalmas hatfelvonásos filmdrámának Elsie 
Ferguson játssza a fő női szerepét, amely 
nehéz feladatot ró rá. A szerelmes asszony 
minden lelki problémáján keresztül megy és 
minden kis mozzanatát bámulatos erővel 
játssza meg. A rajongó szerelmestől a szen-
vedő, megtört asszonyig végig viharzik benne 
minden csodálatos és . fá jdalmas érzés. 

: FÖ VÁROSI NAGY M ÖZ GÖ : 
• • • • • • • • • • Rákfozl-ot 70. • • • • • • • • • • 

; A láthatatlan kéz j 
• Amerikai filmregény 3 részben, • 

20 felvonásban. 
• A főszerepben : • 
• ANTONIO MORENO PAULINE CURLEY • 

Február 27-től m 
a a Ilt-ik rész a 

i Barát vagy ellenség • 
4 
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Csak az elmúlt hé'.an indítottuk megi a 
Színházi Élet legújabb pályáz a lát és már 
isl alig győzi a posta hozni a számunkra a 
kábeleket illetőleg1 a kábelterviezetaket. 
Olvasóinknak, már az első jelekből ítélve 
'is' nagyon megtetszhetett az ötlet, mert 
igarr sokan versengelek, hogy a Színházi 
'Elet táviróhivatalának értékes di jai t el-
nyerjék. A feladat sokkal nehezebb, mint 
előző pályázatainkDan voltak, nem kis 
ügyesség, hanem alaoos irodalmi ismeretek, 
szellemesség: és sok minden egyéb kall ah-
hoz, hogy egy háromfetvonásos darab 
tartalmúi agy kábeltcWiratra való szómeny-
nyiségben kifejezzék. Igen nehéz a feladat, 
de az anyajg is bőséges. Ännyi közismert 
színdarab van, hogy ezek kö:öít mindenki 
tetszése szerint választhatja meg azt, 
amelyikkel pályázni akar. Ä tő természete-
sen a rövidség és érthetőség. Ismételjük: 
•ugy kell iie'fogni a dolgot, mintha a Színházi 
'Elet ezeket a táviratokat kábel u t ján továb-
bítaná egy amerikai ügynökséghez, tehát 
ïnég egy szót is meg1 kell« takarítani, mert 
cjgy kábelszó ára 115 korona. Örvendetes, 
Eiqglji már a Király Szinház uj darabja is 
ez;repel a pályázatok közölt. íme: 

Baba vásár. 

Gróf elhagyta feleségét. Feleség színész-
nő, 16 év múlva találkozik férjével, mint 
kislány. Fér j nem ismeri meg. Kislány meg-
hódítja. Színésznő alakoskodik, egyszer kis-
lány, egyszer mama. Gróf be'eszédül, szi-
inésznő szintén, csók közban elárulja magát . 
Nagy; kimagyarázás. ö rök boldogság. 

Vafda Endre, (Váczi-ut 11.) 
H a nem is túlságosan sikerült, de meg-

lepően ötletes: a következő pályázat is, 
amelyet Vidor József (Kazinczy-utca 10. i 
küldött be a 

Faun-ról : 
Hideg angol szereti, hideg angol nőt. 

Vaun vézábói kiugrik, rábeszéli őket szere-
i m r e . Angolok hidegek maradnak. Faun 
főzi a nőt, hidelg1 angol féltékeny lesz, 

vaun t ki akar ja dobni. Nő most már bukik 
hide'g angolra, Faun bemagyarázza, hogy 
Ció'í és sztrelen kell. Aqgolok feltiizesed-
nek, házasság lesz. Faun meglóg. 

Természetes, hqgty ennél a cinikus pesti 
slilusnál irodalmibb hangon is meg lehet 
a táviralokai fogalmazni; mint az alábbi 
Ipélda mutat ja , amely a 

Taifunt 
doiyozza fei; 

Berlinben japán kolónia él. Tanulnak. 
Tókei'í.mc szeie.mes námet nőbe. Pénzt ad 
néki. Német nő ellesi titkait, elárulja né-
met irónsk. író szintén szereti nőt. Nő 
bestia. Ugrat ja Tokleramot. Tokeramo kö-
nyörög!, nő kegyetlen, Tokeramo elveszti 
•eszét, mejgöli. Fialal japán vállal ja a bünt, 
hogy TcKeramo dolgozhasson. Tokeramo 
munkájá': hazájának befejezi. Lelkiismeret 
gyötri. Nőt nem tudja felejteni, irónak 
mindent bevall, meghal. 

H. !. (Budapest. ) 

I f j . Bányai Ernő (Nefelejts-utca 15.) 
három pályamunkát küldött be, de csak 
kettő közölhető, mert a harmadik egyfelvo-
násos tartalmát koncentrálja, ilyeneket pe-
dig már eleve kizártunk a pályázatból. A 
két pályamunka: 

Tosca. I 
Tosca kedvese Cavaradossinak. Scgrpia 

is ostromolja Toscát. Scarpia bűnnel vádolja 
Cavaradossit és k ínpadra viteti, végül ki-
végezteti. Tosca mélységbe veti magát . 

János vitéz. 
Jancsi szereti Ilus'kát. Mostoha ezért ül-

dözi őket. Jancsi nyája szétszalad, gazdák 
kiüldözik. Franciaországba kerül, megveri 
(ellenséget, miért is a király neki kinálja 
leányát. János vitéz visszautasítja. Jön Bagló 
Ilus'ka halálhírével és sírjáról rózsával. Já-
nos vitéz rózsát kéktóba dobja, megnyílik 
Tündérország. Iluska tündérkirálynő, János 
'vitéz tündérkirály: lesz. H a z a vágynak, haza 
mennek falujukba. 

m I ^ l i c / ^ A m / f V I n Nagy választék 
m M ^ Ä ^ ^ M ß M Ä Ä ^ M M M M A női és férfi angol 

W ^ és francia szőve 
Am oraxag I e f l - / V l v | V f Í / V 9 ' tekben valamint 

•Jcaóbb örnßüxa %JÊ.JL MM. M ß f Gmf dwatselumekben 

B o d a p e s / , I V . t e e r . , K á r o l y - V c ö r u i 2 4 . » x ú n i 
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A Boldogok: szigete 
Jóistenke február végére leküldte Pestre 

a Napot. Nem tudom, holnap is ilgen szép 
iesz-e' az idő, ma olyan, hogy muszáj 
kimenni a Margitszigetre. Magasain fek-
szik a hó az öre|g fák alatt, a fehér uton 
éhes kis verebek csicseregtek és a sziget 
túlsó végén boldog kis emberpárok csipog-
nak vagy csókolódznak, szóval csipogva 
csökolódznak. Nászutasok. Tele az egés:z 
nagy szálloda nászutasokkaí, akik id« 
azöktek a városból, még messzi orszá-
gokból is, a jegeshátu Duna közepére. 
Hires emberek, külföldi diplomaták talál-
koznak a vestibülben, amelgnek hangulata 
olyan, mintha sok-sok puha családi fészek, 
tncg nagy hangverseny terem volna benne. 

fi Margitsziget igazgatósága rendelkezé-
sünkre bocsájtotta " a vendégek névsorát, 
amelyet itt kötelünk: 

Hall Douglas, London, Lawrence Henry, 
London, Cavendich filwyn, London, Tadö-
koro K., Tokio, Leveleky László.és családja, 
Nyíregyháza, Szunyogh findor, Komárom-
Guta, dr. Flaszter Jenő és neje, Rakamaz, 
W. Sikewicz Waldemar ukrán követ és 
családja, Budapest, Fried József és neje, 
Budapest, dr. Schneider József, Bács-
Kula, Buerk Charles, Chicago, Villányi fln-
Bdor és neje, Budapest, Legate H . Ray. és 
családja, Mena Arkansas, USfi., Karner 
Gusztáv és családja, Szombathely, Wanaus 
Károlyi és1 nejé, Budapest, Scheller István és 
neje, Budapest, Erich Alexander, Berlin. Ku-
belik Jan és családja, Prága, dr. Gáthy 
Béla és neje, Budapest, Guttmann Dániel 
és családja, Nagíybecslkerek, özv. Weisz 
Mórné, Na|giy becskerek, özv. Freund La-
josné, Nagybecskferek, Neumann Zsigmond 
és családba, Budapest, dr. Berend József, 
Newyork, özv. Fery Oszkárné, Budapest, 
if j . Fery Oszkár fhdn., Budapest, Rózsássy 
temanuel, Pittsburg. Pa., Santini P;etro, 
Róma, dr. Ludájic Milos és neje, Zenta, 
Kirstein József és neje, Berlin, Flemi'njgl 
Harold, Glen Falls USA., Ehrsirand Carl, 
Stockholm, Archibald H., London, Stewart 
L., London, Foster S., London, Compton 
Henry, London, Balfour Robert és neje, 
London, Vicomte Yamaguchi, ezredes, To-
kio, Dolbey. H . L., London, Broadmead 
T. D., London, prof. Klitschieff Jaques 
és neje, Nachichewan, Millas Demetre és 
leánya, Braila, Nakamura Joshihito, Tokio, 
Ishikawa Kitamura, Dairen Japan, K. 
Nakenaha Ouchida, Tokio, Romu'.o de Gil-
llas, Buenos-Aires, Benton Munday, New-
yorii, Van Düsen Edwin, Los Angelos. 
Calif., Grisen Williams, Metropolitan Opera, 
Newyork, Miriam Mortimer, Metropolitan 
Opera, Newyork, Székely Andor és neje, 
Páris, dr. Valkó József, Gölnicbánya, Su-
bienska K. grófnő, Pozsony, Stampfel Hugó, 
Pozsony, Comte de Soliani, Róma, Comte 
d'Ursel, Bruxelles, Vicomte de Parc, 
Bruxelles. 

J a z z - b o n d - i á z B u d a p e s t e n 
— Halló, nagysád! Kérem 10—50-et! 
•—• Megvan! 
— Köszönöm szépen. Halló, Renais-

sance!? 
— Halló, itt Renaissance — étterem, mit 

parancsol? 
— Kérek egy, asztalt ma estére a fehér 

terembe, ahol a jazz-band játszik. 
— Drága uram már a külső teremben 

sincs ma estére hely, de talán holnapra? 
— H á t akkor kérem holnapra elője-

gyezni, egy jó asztalt Dr. Sárossiyi névre. 
— Rendben van, alászolgája. 
— Jő napot! 
Ezt a telefonbeszélgetést hallgattam 

véjglig és elhatároztam, hogy megnézem, 
hogy milyen az a helyiség, ahol mostanában 
asztalt keli rezerválni. 

Bámulatos, hogtgi ez a kevéssé szimpatikus 
muzsika — a fazz-band — mire képes 
rávenni az embereket. A tulajdonos volt 
detektív, s ugylátszik ügyes ember lehet, 
mert sikerült neki meghonosítani! Budapes-
ten azt, ami eddSg senkinek sem s,érült; 
hogy csupa estélyi ruhás hölgy, frakkos és 
szmokinjgbs ur ül az éttermekben. Érdek-
lődtem azután a jazz-band iránt. Állítólag 
ez a legjobb Budapesten. Csupa művész, 
ha uglyan ezt az — igaz, hogy nagyszerű 
ritmusu — macskazenét művészetnek lehet 
nevezni. Érdekes existenciák vannak köz-
tük, igy például a dobos még tavaly Bécs-
ben kabarédirektor volt, de engedett mű-
vészi (?) hajlamainak, s felcserélte a di-
rektorságot a dobverővel, ez jövedelmezőség-
ben semmivel sem marad mögötte. 

Ma divat a jazz-band és a shimmy. Hogy 
meddig, azt meglátjuk! Egyelőre mindenki 
szalad a Renaissiancebá shimtnyzni. 

Egészen külön világvárosi stilust terem-
tett a Renaissance. Budapesten. Egy darab 
Péris a Renaissance étterme ott a Nagy-
mező-utcában. Csupa pompa és előkelőség 
és finomsági Az asztaloknál csupa ismert 
név, arisztokraták, hires művésznők, irók, 
művészek. És nem látni mást, mint ragigogó 
estélyi toiletteket és frakkokat. 

A jazz-band pedig harsog és üvöltöz, 
dörög, hortyog, dörmög, rikoltoz, visit, ör-
(jönjgi a pódiumon. És a grófok előkelő höl-
gyekkel shy römiznek. Direkt Páris a Rena/s-
sanoe. 
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— Tudtommal nem azért jegyzi el magát 
az ember, hogy a vőlegényével adoptál-
ta ss a magiái. Nem gondolja, hogy ez a 
ikérdés kissé naiv volt? 

— És... ha nem veszi indiszkréciónak 
a kérdésemet... szereti a vőlegényét? 

Sárika széttárta a karjait, a szeme ki-
gyulladt — most azt a pillantását mu-
tatta, mellyel annyi sikert aratott az ope-
rettek második felvonásában — és rajongja, 
szinte értelmetlenül suttogta: 

• — Hogy szeretem-e? Öt szeretem 
egyedül a világon! Még jobban szeretem, 
mint a foilettjeimet, a 'kedves közönsége-
met és a jó szülőimet, érzem, hogy akár 
minden percben meghalnék érte. Ha csak 
rágondolok, már láng önti el a szivemei 
és minden idegszálam reszket a boldog-
ságtól, hogy huszonnégy óra múlva viszont-
láthatom. 

A férfi meghajolt, de semmitsem szólt; 
az arca hideg és közömbös volt megint, 
mint akkor, amidőn először ült szemben 
a művésznővel. De Sárika — lehet, hogy 
iképzelődés volt — a haragnak és elkesere-
désnek azt a villámgyors átsuhanását látta 
a szemében, mely az oroszlánvadászt el-
fogja, mikor a nemes vad az erdők sűrűjé-
ben eltűnik előle. 

•— Ä hintó készen áll, — mondta a 
dadus, mikor Sárika késő délelőtt a sze-
mét felnyitotta. ' 

A leány nem értette meg mindjárt, hogy 
miről !van szó, de lassan visszatért az 
emlékezete, eszébe jutott a kérdés, melylet a 
különös férfi intézett hozzá s pajkosan rá-
mosolygott az öregasszonyra. Aztán na-
gyot nyújtózott, mint -az álmos cica és 
tnezifleien karját (összefonta a feje alatt. 

— Van szíved, hogy ilyen korán felkel-
tesz, gonosz dadus? Éppen az uradról ál-
modtam, mikor az ajtót felnyitottad, — azt 
álmodtam, Ihogy a színeimet viseli és lovagi 
tornán küzd értem egy: kétmázsás cseh vi-
tézzel. ,'Mi jutott az eszedbe, hogy ilyen 
kora hajnalban rámtörj? 

— íTiz óra y.an, a hajdúk! már a második 
reggelit eszúk a várudvaron. Ä kocsis rég a 
bakon ül és ö azt parancsolta nekem, hogy 
én kísérelek le, szép vi rázzál am, a világi 

„u 

u 

emberek köizé. Azóta se hagytam el a várat, 
mióta a nagy Napoleon egy vöröshajtókás 
vértese az arcomat megcsipdesíe. 

A művésznő befordult a fal felé és ké-
nyeztetett gyermek módjára dünnyögte: 

— Hagyj magamra, mert álmos vagyok 
jés aludni akarok. Megakarom tudni, hogty: 
legyőzte-e az urad a cseh kolosszust, aki 
az imént miég vérbeborult szemmel for-
gatta a kelevézt. 

— De a fvla|g|yur... 
— Ha terhére vaigyok, vitessen vissza 

csatlósokkal a fürdőbe, épp ugy megteheti, 
mint ahogy nyolc nappal, ezelőtt idehoza-
tott. Menj, menj, örelgi duenna, mert az 
álmom most jobban érdekel, mint a te 
haszontalan feesegésed... 

Mikor a perjgiámtenarcu matróna vissza-
vonult, Sárika beásta magát a párnáiba és 
nevető iszemét glondolkoova lehunyta. Ugy 
érezte magiát, mintha szárnyai volnának, 
melyek .a romantika meseországiába el-
viszik. 

A ! csöngetésre, késő délben, tipegve be-
surrant a vén dadus. A művésznő felöltözve 
ült a karosszékben s a pillantása csupa 
panaszos' szemrehányás volt. 

— Szép íkis vendégszeretet, ahol egy-
szerűen éhenveszitik az embert! Ti talán 
azt (hiszitek, hogy harmatból és napsugárból 
élek? Talán az is1 együttjár a rabsággal, 
hogy még a Vizet és a száraz kenyerét is 
megvonjátok tőlem? 

— De rubintom, hiszen te nam vagy 
rab, — ha akarod, még ebben a minutum-
ban szabad lehetsz. A kocsis... 

— Hallod-e, én nem a kocsisról beszél-
tem, hanem a jó kis ebédről, amivel azon-
nal megtralítálsz engem. Oly éhes vagyok, 
hogy téged fallak föl, ha valami jó enni-
valóért le nem sietsz a konyhába. Ki hal-
lott olyat, Ihioyy a kedves vendéget kopla-
lásra fogdák? 

Az öregasszony csoszogó lépései elhal-
taik a folyosón s csakhamar düsan meg-
rakott ebédlőasztal gördült a szobácskába, 
mint az ezeregyéjszakai mesében, melyet a 
művésznő gyermekkorában olvasott. A dadus 
Vissza akart vonulni, de Sárika egy intés-
sel visszatartotta. 
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— Marad j itt és ülj le mellém, — 
beszélni akarok veled. Én vagyok a ki-
rálynő és te vagy az udvarhölgyem, mu-
lattass, amiig felségem az ebédjét elkölti. 
Akarsz inni egy korty borocskát a veres-
haj tokás vértes emlékére? 

Megtöltötte a velencei pohárkát a topáz-
szinü itallal s egérfogacskáival lerágta a 
csirke combját; m ig a dada áj ta tosan, égre 
meresztett szemmei hörpintett a régi bor-
ból, melyet rég porrálett vincellérek szü-
reteltek. 

— (Mesélj nékem valamit a Nagyúrról , 
akit egykor , po lyásbaba k o r á b a n , a Karodon 
hordoztál. Meg mernél esküdni rá, hogy 
ő is sivitó kisgyerek volt valamikor? 

— A vár ura nincs itthon, felelte kene-
tesen az öregasszony, aki épp oly kevéssé 
lírtetbe a tréfás beszédlet, mint a középkorból 
idetévedt iférfi. 

Sárika [érezte, hogy elpirul s a második 
csirkecomb, melyet ajkához emelt, egy pil-
lanatig ott lebegett a levegőben. 

— (Megint az ördög szekerére ült és a 
nalgyvárosba utazott? kérdezte kissé bizony-
talan hangon, melyben nyoma sem volt 
az .előbbi fölényességnek. 

— Nem, szivecském, gyalog ment el, 
kora 'virradatkor s csak az öreg Barnát 
vitte magával, aki a vadászatain kisérni 
szűkta. Az erdőbe ment, a régi vadászkas-
télyba, ahol néha, különös kedvében, husz 
napra, husz éjszákára is elzárkózik a világ 
elől. (Ilyenkor senkinek sem engedi meg, 
hogy a magányosságában háborítsa. 

— És azt hiszed, hogy most is ott marad 
husz napig? 

— Nem gyöngyikém, csak addig marad, 
amig hirül nem viszik neki, hogy te a 
fürdőbe visszatértél. Meghagyta a stafé-
tának, hogy azonnai lóra üljön, mikor eltá-
voztál, addig, az öreg Barnán kjvül, nem 
akar eleven embert látni. Ugyan rnit vét-
hettél neki a hófehér galamblelkecskéddel, 
fcogy ennyire megharagudott r ád? 

Sárika nem mondta meg, hogy mit vé-
teti, — szótlanul, de valami boldog kíván-
csisággal nézett az öregasszonyra. 

— Azt mondod, hogy nem jön vissza 
addig, amig én a vár lakója maradok? 
kérdezte e|gíy kis idő múlva, mikor t.tkos 
gondolatsorozatát befejezte. 

— így mondta és nem is jön vissza, 
mar t ő mindig megtar t ja a szavát. Inkább 
eleven tűzön égettetné meg magát , sem-
hogy ivalamikor a szavát megszegné... 

A művésznő helye•ilőlejg bólintott, föl-
kelt a helyéből s kedveskedve odadőlt a 
daduska vállára. És á mutatóujját fel-
emelve, 'igy szólott: 

— Akkor gondoskodj róla, hogy meleg 
ruhát, .prémes bundát, lábzsákot, tüzelőfát 
é s nagyon-nagyon sok élelmiszert vigyenek 
a vadászikastélyba, mert a Nagyúr sêm a 

szép nyári napokon, sem az őszi esőben, 
sem a tél hózivataraiban nem fog vissza-
térni a várba. Addig ott marad, míg a sza-
kálla a földet söpri, mint a máriaczelii 
remetének, mig ö is oly öreg lesz, mint te 
dadus, aki valaha a francia császár vértes 
katonájával kacérkodtál. Mert én ki nem 
teszem innen a lábam, mig el nem búcsúzom 
tőle, — ennyivel tartozom a vendégszere-
tetért, mellyel tiz nap alatt elhaimozott. 
É.s akármilyen törékeny kis nő vagyok 
is, én is inkább eleven tűzön égettetem el 
magamat , (semhogy a szavamat be ne tart-
sam... 

Ugy kipirult az arca, mintha a leikében 
is égne valahol a íüz, mialyről a daduskának 
beszélt és a matróna szemében most valami 
furcsa csillogás je.'ent meg, mely még a 
százéves 'asszonyokat is fürgévé teszi, ha a 
férfi és a nő évezredes kapcsolatáról van 
szó. 

— iOh kislányom, - motyogta fogatlan 
szájával — oh drága kislányom, hiszen 
te szerelmes vagy a vár urába! Ne pirulj 
é s ne szidj össze aranymadaracskám, én 
látom, hogy épp ugy tetszik neked, mint 
nekem valamikor Napoleon vértese. Még 
most iis kalimpál a szivem, ha rágondolok, 
— hogyisne értenélek hát téged, mikor a 
világ legelső férf i ja tetszik neked. Gyere 
borul j a szivemre, — meglátod, milyen jól 
fog esni, ha a daduska öreg szjvén kisírod 
magadat. . . 

Kitárta a kar ja i t , de Sárika nem tört ki 
sirásba, ahogy várta, — büszkén kiegye-
nesedett, az ajkát fitymálva elbiggyesztette 
s királynői gőggel válaszolt: 

(Folytatjuk) 

M M f i & 

4 tír-^r 

t u c k 

DIEïHCHètCiOnSCIfUGr! 
B ü P A P E / r | I V . V f e « - U T t A t l 

Ki iszik itt a jövő héten ? 
Akik kitalálják, azok kOzOtt egy üveg .Dtt-Gott* 

likőrt sorsolunk ki. A muH heti nyert : 
Wetoi Terít, Eraébet-kflmt 36. 
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Férfi oldalán rég ültél talán, 
Nem is sejted már: milyen a tavasz! 
Milyen jóleső az a csók-eső, 
Melyet rád zúdít az iiju, a ravasz. 
Gyorsan fogy a méz, holnap rád se néz, 
Pilleszárnyon száll el a szerelem. 
HU a férfi mind s arra is tekint, 
Hogy a méz helyén ne legyen gyötrelem. 
Hogyha hfltlen ő, megfizet a nő, 
Csalni ő is tud, hogyha éppen muszáj. 

Csókot másnak ád, ám egy élten át 
Kicsi szive fájva fáj. 
így volt régente tán. 
Ne higyj néki babám, 
Most is ugy van, az ám! 
Játék csak a szerelem. 
Nem, nem, nem. Nem, nem, nem ! 
Igy játszottak énvelem. 
Nem, nem, nem. Nem, nem, nem 

„Szólj szerelsz-e kincsecském.. 
A „ B A B A V Á S Á R " - b a n é n e k l i k S o m o g y i Nus i é s H a l m a y T i b o r 

Szövegé t i r t a : Kulinyi Ernő Z e n é j é t s z e r e z t e : Nádor Mihály 

szintén tény Sà-ka-rék pénztár mag jobb sohse volt STtith-ócs-kád-haz Xama-locskál hoz Sí-no^mat min! mézzet 

in- lézmény, Sami 



Szólj, szerelsz-e kin-c'ses-Jam ? 
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ta - {a! 

kama-foz a szám .ôe a* ILlmannal. sea. tyulrnanml ne cse-rélj hát an-gyal- keim! 9lem ári egy kis to* 

Z / í j i A 1-tj Ác \]ormOC Legújabb párisi fűzők, melltartók, gummi és 
t \ l L C l l y C O V L l l l l L ö ryifXU szövet csípőszorítók a legnagyobb 
Budapest, IV., Harisbazár 6 sz. 1 U£.UtS.LO£.llUK. választékban kaphatók 

K O S Z T E L I T Z K Á L M Á N Parfüm és j \ 
Budapest, Dorottya-utca 12. kozmetika különlegességei [ 
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Forradalom a fíizőiparban 
— Fűző és mégsem fűző — 

Egyik legnagyobb problémája a hölgyek-
nek, hogy testük plasztikus formáit meg-
őrizzék. Ezt igyekeztek elérni a fűzővel, 
amely azonban inkább deformálta a női tes-
tet, mint szépítette, arról nem is beszélve, 
hogy mit szenvednek ezek a szegény nők 
bálban, táncközben és egyéb ilyen alkalmak-
kor, amikor hosszú órákon keresztül rossz fű-
zőkbe préselve kellett az udvarlók hódolatát 
bájos mosollyal — összeszorított fogakkal 
— fogadni. Ä fűzőknek ezt a rettenetes hát-
rányát küszöböli ki Gerő mesternek (VII., 
Király-utca 69., közvetlenül a Király-szinház 
bejárata mellett) u j kreációja. Az u j fűző 
(védjegyzett neve: fűző és mecsem fűző) 
habkönnyű anyagból készült, elegáns, kivi-
telben. Teljesen elüt a régi, sablonos füzö-
formáktól, s oly kényelmes, hogy a . l e g -
érzékenyebb testalkatú hölgy is nuugodtan 
hordhatja . Elől teljesen csukott, " kétféle-
képen készíthető és pedig vagy Tbebujósrs, 
vagy oldalgombolósra. Halcsont fa modern 
inkvizíció egyik leghatásosabb eszköze) egy-
általán nincs benne, fl gyomron elől égy 
ígummiőv van, amely egyáltalán nem za-
varja a gyomor nyugodt működését. Nem 
az a páncél, mely ezelőtt teljesen merevvé 
és szegletesé tette a női testet, hartem 
egy valóságos költői forma, mely a női 
testet a legszebb költeménnyé tökéletesiti. 
Kiegészíti ezt a fűzőt egy melltartóké-
szülék, mely; szintén elüt az eddigi ilyen 
készítményektől és szintén ideálisan töké-

letes tartást ad a kebleknek. Gerő mester 
elmondta, hogy bármennyire fokozza is az 
üzeme teljesítőképességét, csak a leyna 
gyobb erőfeszítéssel képes azt a mennyisé-
ge t produkálni, amelyre a vevőközönség-
nek szüksége van, de azért minden ren-
delést pontosan lebonyolít. Éppen előttem 
ment ki az üzletből ragyogó arccal egy 
karcsú leányka, kit láthatólag! boldoggá 
tett az a rózsaszínű álom, amelyet Gerő 
tnester elárusitónője derekára húzott. Mű-
vésznőink körében Gerő mester kreációi 
tnár eddig is a legnagyobb népszerűségnek 
örvendenek és azt hisszük, rövididő kérdése, 
hogy a hölgyvilág teljesen és tökéletesen 
behódoljon ennek a remek toilettdarab-
nak, mely máris megadta a kegyelemdöfént 
az összes eddigi fűzőknek. 

flz » U j Hamupipőke^ cimü szép regé-
nyünk fo ly ta tása , — melyben e g y fűző é s 
mégísem fűző játssza a fő szerepe t — a 
j övő s zámunkban lesz. 

MAISON MAUTHNER, a főváros leg-
előkelőbb divatszalonjainak egyike. Az első-
rendű műteremből a legujabb párisi mo-
dellek után a legelegánsabb ruhák kerüi-
jiek ki. 

LEÁNYOK BALJA. A Józsefvárosi Zsidó 
Leányegylet szépen sikerült bált rendezett. 
A táncot hangverseny előzte meg. Paulay 
Erzsi , E. ßozgonyi Agnes, M. hamvas 
Gyöngyi, Farkas 'Sándor és Drsnzl Oszkár 
féptefc fel. A hangverseny uCSn reggöTig 
táncolt az i f júság. 

A Babavásár toilette litkai : 
P é c h y E r z s i ruháit a Förstner-növérek, Haris-köz 2. készítették, 

cipője Bencze dpőszalonjából, Bécsi-utca 5. való, , 
harisnyáját Horthy Erzsébet üzletében, Király-utca, Király Színház ír.ellett, vásárolta. 

Scmogyl Nus l íuháit Dénes Jenő szalo^ia, Váci-utca 11. készítette, 
cipőit Bencze cipőszalonja, Bécsi-ut 5. és Epstein, Andrissy-ut 40, szállították, 
harisnyája Horthy Erzsébet üzletéből való. 

N á d o r J e n ő és H a l m a y T i b o r ruháit Schwarz Jakab és fiai, Nagymező-utca, készítették, — Nádor nyak-
kendőjét Fényes Marcell szállította. ' / 

Az Andrássy uti Színház uj műsorának toilette titkai: 
N é m e t h J u l i s k a ruháját az Unió műhelyében Piláthné készítette, 

harisnyája Horthy Erzsébettől való. 
Kökény H o n a ruháját az Unió műhelyében Piláthné készítette, 

szibériai csikóbundája Schlinger Ferenc és fiai szűcsök, Károly-körut 18., Üzletéből való. 
I losvay R ó z s i ruháját a Unió műhelyében Piláthné készítette, 

harisnyáját Horthy Erzsébetnél vásárolta. 
B e n e d e k Margi t ruháját az Unió műhelyében Piláthné készítette, 

harisnyája Horthy Erzsébettől való. 
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Az oxfordi herceg* 
Vígjáték egy felvonásban. — Irta : FODOR LÁSZLÓ 

Játsszák az Andrássy-uti Színházban a következő szereposztásban : 
A herceg Abonyi Tivadar ; Udvarmester Hegedűs Tibor 
Lord Parasyt Bársony István i Vicomte Ihász Lajos 
Louise hercegnő . . . . Benedek Margit || A riporter Székely Lajos 

Történik: Egy vidám nagyhercegség udvari 
bál ján, farsangkor. 

Szin: Cabinet a nagyhercegi palotában. 
A hátsó színfalon súlyos függönyös bejáró. 
Jobboldalt aj tó. Néhány karosszék, egy 
kecses ivü asztal, tükör, csinos lámpaernyő, 
pálmák. Távolról néha báli muzsika, mi-
kor a függöny felgördül, Lord Parasyt, 
tegy kövér, pofaszakállas angol a pálmáktói 
elfödötten egy karosszékben alszik. A füg-
gönyös bejárónál egymással szemben két 
merev lakáj áll Severin és Christián. Mind-
ketten rendkívül előkelőek. Christián az 
idősebb és tapasztaltabb. Néhány pilla-
natnyi csend, melyben kifejezetten hallat-
szik Lord Parasyt horkolása. 

ELSŐ JELENET. 
Severin, Christián és az alvó Lord Parasyt. 

Severin: Hallotta u ram? 
Christian: Hallottam. 
Severin i(a pálmák felé néz): Alszik. 
Christian: Sőt, horkol. 
Severin: Csodálatos. Biztosan egy kül-

földet járó angol. Csak az képes arra , tiogy 
az udvari bálon aludjék. 

Christian: Eltalálta. Ez az ur az oxfordi 
herceg nevelője. Lord Parasyt. 

Severin: Lord Parasyt. 
Christian: Csend. Még fel találja ébresz-

teni. Tiszteljük a vendégek rossz szobásait. 
Severin: Különösen, ha a vendég egy 

vérbeli angol herceg kísérője. (A lord felé 
néz. ) Ugy alszik, mint egy csecsemő. 

Christian: Ez a megjegyzése illetlen, ö n 
mégi if ju. 

Severin: Bocsásson meg uram, de ez-
előtt egy esztétikusnál szolgáltam- Ott tet-
tem szert kritizáló hajlamomra. Apropos. 
Nem gondolja, hogy a második keringő 
kissé 'forró volt? 

Christian: Ebben teljesen egyetértek ön-
nel. De mit tegyünk. Farsang van, a forró 
és pajkos keringők korszaka. Különben is 
a nagyherceg akarta igy. 

Severin: <Öfenséqe ugylátszik kissé sza-
badelvű. 

* Copyiighl by M rton 

Christian: Nálunk ez fejedelmi hagyo-
mány. Már XII. Manfréd is... 

Severin: Há t annyi sok Manfréd volt? 
Christian: Huszonhárom darab. A XII. 

<e néven, vagy mint hü népe elnevezte: 
Manfréd, a hosszukezü, a középkorban ural-
kodott, s a történetírók kiderítették, hogy 
ő volt az első modern közgazdász. 

Severin: Pompás. 
Christian: Amellett ragyogó zseni volt, 

Jelmondata halhatatlan Sohase bántsd a 
magadét , van másnak elég. 

Severin: Brávó! Most már értem miért 
lett a nagyhercegségből a XX. században, 
játékbarlang,' ' 

Christian: Ez hosszukezü A\anfréd szel-
leme. A középkorban kártyakocka jár ta , 
az újkorban rulett és bakkarat. De !a 
lényeg ugyanaz. Az ember automobilon jön 
ide és egy szál ingben távozik. 

Severin: És a nők? 
Christian: ö n túlságosan bizalmas. A 

nők rendszerint egy szál ingben érkeznek 
és automobilon mennek el. 

Severin: Remélem, ez is hosszukezü Man-
fréd hagyománya. 

Christian: Eltalálta barátom. Régi króni-
kák szerint hosszukezü Manfréd uralkodása 
a la t t a fér jék mindig a saracénok ellen 
harcoltak. 

»TETRA« 
h y g l e u l k u « 

csBcsemfiheleiioye  
ft pelenka 
a legkedveltebb, mert 

k l t d n ó f e l s z í v ó k é p e s s é g ! ! , 
k ö n n y e n m o s h a t ó , 

g y o r s a n s z á r a d , 
n a g y o n t a r l ó s ! 

(Óvakodjunk utánzatoktól.) 
K a p h a t ó 

minden elOkelfl fehérnemű- éa kelengyeHzletben. 

L Á S Z L Ó É S F E K E T E 
NŐI ÉS FÉRFI DIVATKELMÉK ÉS SELYMEK ÁRUHÁZA 
BUDAPEST, IV. KER., KORONAHERCEG-UTCA 14-16. 
*A FAPOSTAVAL SZEMBEN.) TELEFONSZÁM ! U - N . 
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Severin: A nagy fejedelem ugy látszik 
nem szíerette a háromszöget. 

Christian: Meg is adta az árát. Halála 
után nyolcvanhárom trónkövetelője volt a 
birodalomnak. 

Severin: iKépzelem milyen szép kis pol-
gárháború lehetett. 

Christian: Mily tévedés. A trónkövetelök 
m:gegyeztek. ök alapították az első rész-
vénytársaságot. 

MÁSODIK JELENET. 
Udvarmester, Vicomte és az alvó Lord 

Parasyt. 
(Az udvarmester jobbról jön a Vicomte-

val. iGroteszk, örökké aggódó figura. A 
Vicomte elegáns, buta gárdatiszt. ) 

Udvarmester: Nos, Vicomte, itt nyugodtan 
beszélhetünk. 

Vicomte: Nincs egy. csendes zug az egész 
palotában. 

Udvarmester: Ez a farsang. (Int a laká-
joknak. ) Távozzanak! (Severin és Christian 
mély meghajlással eltűnnek a függöny mö-
gött.) 

Udvarmes'er: Hát kedves barátom... (e 
pillanatban 'han|gös horkolás hallatszik.) 

Vicomte (meglepve): Sacrebleu! Itt va-
laki ;alszik. 

Udvarmester: Valóban! (A pálmák mögé 
néz.) Az oxfordi herceg nevelője. A Lord 
szeretetreméltó öregúr, de ugylátszik, nem 
birja a farsangot. (Horkolás.) Alszik. 

Vicomte: És milyen mélyen. 
Udvarmester (közelebb megy a Vicomte-

hoz, halkabban): Azt hiszem, miatta bát-
ran beszélhetünk. 

Vicomte: Parancsoljon velem. (Ebben a 
pillanatban Lord Parasyt kjssé felemeli -a 
fejét és oldalra hajolva feszülten figyel.) 

Udvarmester: Kedves Vicomte, egy igen 
nagyjelentőségű |dologról van szó. ön min-
dig szolgálatkész hive volt a nagyhercegi 
háznak. 

Vicomte: Életem és becsületem a nagy-
hercegié. ~ [~í 'Ssliií 

Udvarmester: Meg vagyok győződve róla'. 
Éppen azért nyújtok alkalmat önnek, hogy 
egy ujabb szolgálatot tehessen a fenséges 
családnak. 

Vicomte: Ncgyméltóságod mesterien tudja 
felcsigázni kíváncsiságomat. 

Udvarmester: Nos, nem kerülgetem tovább. 
(Közelebb hajol hozzá, je'entőségteljesen. ) 
Louise hercegnőről van szó. (Lord Pa-
rasyt meglepett fejmozdulatot csinál.) 

Viyomte (elragadtatva): Louise nagyher-

cegnöről. 
Udvarmester: ön ismeri a princesz termé-

szetét. Fiatal, könnyelmű, meggondolatlan. 
Vicomte: Ez a korral jár. Majd meg-

komolyodik egyszer. 
Udvarmester: Ki tudja? (Élesen.) A tudó-

sok szerint a szenvedélyből sohasem lehet 
kigyógyulni. 

Vicomte (elképedve): A szenvedélyből? 
Nem ,értfem. A hercejgïiônek talán... 

Udvarmester: Ugy van. A hercegnőnek 
egy nagy és súlyos szenvedélye van. 

Vicomte: Nagyméltóságod megrémít. Hát 
iyaz jlenne, amit suttognak? Az a szen-
vedély? 

Udvarmester: llgy van barátom, az a 
kellemetlen szenvedély. 

Vicomte: Kétségbeejtő. Kérem nyugtas-
son meg. Hátha tévedek. Hátha valami 
másra gondolok. 

Udvarmester: Nem, ö.n igen he'.yes nyo-
mon halad. Ez a szenvedély... De nem, 
nem mondhatom meg hangosan. Megsúgom 
önnelk. (Odahajol a Vicomtehoz és ugy, 
hogy senkisle hallhassa, megsúgja a her-
cegnő szenvedélyét. Lord Parasyt a pálmák 
mögött feszülten figyel.) 

Vicomte (lesújtva): Rettenetes. 
Udvarmester: Bizony barátom, de mit 

tehetünk. Legfeljebb annyit, hogy vigyá-
zunk a hercegnőre. 

Vicomte: Én minden erőmmel rendelke-
zésére állok. 

Udvarmester: Igazán megvigasztal. Itt 
ez a fényes udvari bál, a legpompásabb 
alkalom, hogy a hercegnő hódoljon a szen-
vedélynek. Széditő keringők, részeg mu-
zsika, a sok farsangi álarc, jelmezek, do-
minók és lugasok a holdvilágos parkban. 
Egy fiatal hölgy könnyen elveszítheti a 
fejét. 

Vicomte: Nyugodt lehet Nagyméltóságod, 
én őrködni fogok. 
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Udvarmester: Szivemből köszönöm. Egy 
pillanatig! ne tévessze szem elől a hercegnőt. 
Menjen mindenhova utána, szükség esetén 
lépjen iözbe és mentse meg a nagyhercegi 
ház becsületét. 

Vicom'e: Ä kardommal fogom megmenteni. 
Udvarmester.- Szerencsétlen. Botrányt 

akar? N á n karddal kell dolgozni, van egy 
sokkal hatásosabb fegyverünk. 

Vicomte: Parancsol ta án kloroformot? 
Udvarmester: ó , van egy sóikkal bódítóbb 

mérgünk. A pénz. (Csekk-könyvet vesz elő. ) 
Átadók (önnek egy csekk-könyvet. Ha vélet-
lenül baj történnék, e?zel mindent el lehet 
ísimitani. Hiszen a nagyhercegségben min-
den 'ember kártyás, az ő szájukat biztosan 
betömi a pénz. 

Vicomte: Parancsára, uram. (Lord Paíasyt 
•egy; nagyot horkol.) 

Udvarmester: Ejnge, de jóízűen alszik a 
Lord. 

Vicomte: Irigylem az if jú fenséget. A 
nevelője, ugylátszik, mindig behunyja a sze-
mét. Nos hát... 

Udvarmes'er: Induljunk barátom és tart-
suk nyitva a szemünket. (Mindkelten el a 
hátsó függönyajtón. ) 

HARMADIK JELENET. 
Lord Parasyi és a Riporter. 

(Lord Parasyt izgatottan, frissen feláll 
és töprengne sétál fel és alá. Jobbról be-
jelentés nélkül, szemfülesen besurran a ri-
porter. Fürge, if jú ember.) 

tRiporter: H a excellenciád megengedi, a 
Journal munkatársa vagyok. ' 

Lord (hidegien): Sajnálom uram, da nem 
adok interjút. 

Riportr (finoman): Lordságod ezt hely-
telenül teszi. A közvélemény érdeklődik az 
i f jú oxfordi herceg iránt. 

Lord: He|gyja a közvéleményt. Az csak 
ar ra jó, hogy mindenbe beleüsse az orrát. 

Riporter: Excellenciád tul szigioru. A 
közvélemény az igazságot keresi. 

Lord: De szükség esetén beéri egy kel-
lemes hazugsággal. 

Riporter: Éppen ezért volna jó felvilágo-
sítani. Az oxfordi hercegről valóságos le-
gendák keltek szárnyra. 

Lord (dühösen): Hazugság egytől-egyig. 
í r j a meg kér>em, hogyi az oxfordi herceg 
tanulmányait befejezvén, nevelőinek védő-
szárnya alatt európai körútra indult. 

Riporter (jegyez ) : Indult... 
Lord: Az if jú hercegi élénken érdeklődik 

a kontinens kulturális és társadalmi viszo-
nyai iránt. Figyelemmel kiséri a művészetet, 

az irodalmat és nagy ba rá t j a a színháznak. 
Riporter: Ez bájos. És a tragédiát ked-

veli-e vagy az operet tet? 
Lord ( fagyosan): Tudhatná uram, hogy 

a tragédia Bonaparte tábornok kedvenc mii-
fa ja volt. E)gjyi vérbeli angol herceg tehát 
nem kedvelhet mást, mint az operettet. 

Riporter: Lordságod ragyogóan .elmés. 
Lord-. Elmés voltam? Ez valami tévedés 

lehetett. Az elmésség tudtommal a liberá-
lisok sajátsága. . . Én a történelmi osztály-
hoz tartozom. (Severin belép.) 

Severin ( jelentve): Őfensége, az oxfordi 
hercegi (El.) 

Lord (a riporterhez): Köszönöm uram. 
A fenség Vár. 

Riporter: Lord... (Mély meghajlással el.) 

NEGYEDIK JELENET. 
Lord Parasyt és a Herceg: 

(Lord Parasyt várakozva megáll. A hátsó 
függöny aj tón belép az oxfordi herceg. Frakk 
van raj ta , válláról sárga selyem dominó 
hull alá. Arcán fekete selyemáíarc. ). 

Lord: Fenség! (mélyen meghajolt , az-
után óvatosan körülnéz. ) 

Herceg (leveti a selyemálarcát, fiatal, 
előkelő, karcsú): Itt vagyok. 

Lord (hirtelen hangot váliozltat): Végre 
valahára. Már egy félórája várlak. 

Herceg: Mit akar megint tőlem? 
Lord: Nem gondolod Georg, hogy visz-

szaélsz a türelmemmel? 
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Herceg: Már sokszor tapasz'.allam, hogy 
6n igen türelmetlen természetű. 

Lord: Unom ezt a sok huzavonát. Egy 
éve, hogy tanítványom vagy, ki még egyet-
len lehetséges dolgot sem láttam tőled. 

Herceg: Őszintén sajnálom. Pedig ak-
koriban tehetségesnek, sőt zseniálisnak tar-
tott. . 

Lord: Ugy,látszik tévedtem. Abban a lon-
doni kis csapszékben azt hittem, hogy lehet 
még belőled valami. De most kiderült, 
hogy semmi tehetséged sincs a szélhámos-
sághoz. 

herceg: Ön igazságtalan. Máról-holnapra 
senkiből sem lehet oxfordi herceg. Elfelejt i , 
hogy én egy kellemetlen örökséget hoztam 
a világra: a becsületességet. Apám egy 
derék, tisztességes pénzeslevélhordó, akinek 
kezén soha egy shilling nem tünt el. Nehéz 
dolog megküzdenem az ő szellemével. 

Lord: Mesebeszéd. Nem hiszek a szár-
mazási elméletben. E teória szerint te két-
ségtelenül egy angol főúr törvénytelen gyer-
meke vagy. Nézz a tükörbe... Ez az arc, ez 
a profil... az ajkadnak a metszése., már 
megbocsáss, ezt nem örökölhetied egy pén-
zeslevérhordótól. Te magad se tudod, hogy 
mennyire hasonlítasz az igaz.* oxfordi 
hercegre. 

herceg: No lám... és mégis elégedetlen 
velem. 

Lord: Mert nem látok semmi eredményt. 
Te elfelejted, hogy a magunkfaj ta szél-
hámosok életében minden pillanat döntő 
fontosságú. Most itt állsz, és az élet és a 
jövendő a kezedben van. Körülötted min-
denütt pompa, pénz, gazdagság... Csak 
bele kellene nyúlnod ebbe a kincseskam-
rába. De te nem mersz. 

herceg: Már sokszor próbáltam, de az 
utolsó' pillanatban meigszólalt bennem az 
öreg pénzeslevélhordó. És akkor minden-
nek vége lett. 

Lord: Mert nincs benned meggyőződés. 
H i á b a barátom: hazugnak és becstelennek 
lenni csak ugy tudunk, ha őszintén és be-
csületesen akarjuk. Látod, én husz évvel 
ezelőtt bankszoliga voltam, én is bőrtáská-
val jár tam, mint az apád. De már akkor 
éreztem, hogy az élet azoké, akik szabadok. 
Amíg nem tudjuk letépni magunkról a kö-
teleket, nem ismerhetjük meg a boldog-
ságot. Röviden: jobb urnák lenni, mint 
szolgának. És aznap, mikor a meggyőződés 
szilárddá lett bennem, nem jöttem többé 
haza a bőrtáskával. A táskában kilencven-
ezer font volt. 

Herceg: És nem érzi magát sikkaszto-
ttak? 

Lord: Csodálkozni fogsz barátom. Én 
lovagnak érzem magam. 

Herceg: A szerencse lovagjának. 
Lord: Ne nézd le a szerencsét! Csak 

azok szerencsések, akik megérdemlik. Te 
azt mondod, hogy szélhámos vagyok. De 
mit csinálok én tulajdonképen? Becsapom 
és kihasználom az embereket. Ezelőtt engem 
csaptak be és engem használtak ki. Bará-
tom, az élet egy nagy véd- és dacszövetség 
a becsületesek ellen, én pedig lovagnak 
érzem magam, mert szembeszállók ezzei 
a szövetséggel. 

Herceg: De mit akar éntőlem? 
Lord: Semmi különöset. Lopjad el Louise 

hercegnő gyémántjait . 
herceg: Becsielen! Hogy merészel ilyet 

ajánlani nekem! 
Lord: Csak csendesen. Most üzletről 

van szó. Tárgyilagosság és semmi szenti-
inentálizmus. A hercegnő nyakán egy va-
gyonokat érő ékszer és ami az esetben 
igen fontos, a hercegnő szerelmes beléd. 

Herceg ( izgatottan): Belém? 
Lord: Nem volt nehéz kitalálnom. Lát-

tam, amint rádnézetft. A tekintete csupa 
vágyakozás volt. 

Herceg (hevesen): És azt akar ja , hogy 
meglopjam őt... Öt, aki maga a jóság 'és 
a tisztaság. 

Lord: Nem ragaszkodom a kifejezéshez. 
Egy kis emléket viszel e! a szerelmesedtől. 
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Csekélység az egész, alig néhány millió. 
Herceg (kitörve): Elég legyen ebből ! 

Az én kezem eddig még tiszta. 
Lord: A gyémánt még senkinek sem 

piszkította be a kezét. Csak előre barátom! 
Ne félj ! A dolog nem nehéz. Az előbb itt 
kihallgattam egy párbeszédet. Nagyon ér-
dekes dolgokra jöttem rá. A hercegnőnek 
egy nagy és súlyos szenvedélye van. Ugy-
látszik sziereti a karcsú és fiatal férfiakat. 

herceg (megbántva): Nem igaz. 
Lord.: Majd tapaszfalni fogod saját ma-

gadon. De altkor légy eszednél. Egy édes 
találkozó, néhány csók és ölelés, közben 
a hercegnő egy emlékkel gazdagabb és 
néhány gyémáttal szegényebb lesz. Mi 
pedig a hajnali expressel utazunk. 

Herceg (szenvedélyesen): Ez lehetetlen! 
Ne kivánjon ilyiet tőlem! H a belenéznék 
tiszta kék szemébe, nem tudnék hazudni. 

Lord: Mert nem ismered a hazugság 
rejtélyét. A hazu|gf>ág titka az, hogy min-
dig igazat mondunk. Amit álL'tasz, azt el 
'is lehet hinned. Látod én már egészen 
beleéltem malgam abba, hogy angol főúr 
Vagyok, az oxfordi herceg nevelője. (Ke-
délyesen.) Már önkéntelenül is konzervatív 
lapokat olvasok, kifejlődött bennem az al-
kotmányos érzés, a család, a személy, a 
vagyonbiztonság és a magántulajdon tisz-
telete. (Nevetve.) Sőt mi több, őszintén 
lenézem' a kétes exisztenciákat és a szél-
hámosokat. 

herceg: Nekem ez nem megy ilyen köny-
nyen. 

Lord: Majd segíteni fogok neked. (Kis 
tokot vesz elő zsebéből és kiemel belőle 
egy rencrjelet. ) Látod ezt a rendjeleit? 

hercég: Mit akar vele? 
Lord: Ez a Kék elefánt rendjel. Az ox-

fordi herceg, az igazi oxfordi herceg rend-
jele, mely nemzedékről-nemzedékre száll. 
Benne egy világhirü gyöngy. Mikor Shelley, 
az angol költő meglátta ezt a gyöngyöt, 
elragadtatva felkiálto/tt: A Bajadér könnye. 
Nézz hát rá nagyobb tisztelettel. Ez a 
gyöngy a »Bajadér könnye« személyesen. 

herceg: Káprázatos... És hogyan sze-
rezte meg? 

Lord: Az igazi oxfordi hercegtől. A 
versaillesi krizantém-ktíllitáson találkoz-
tam egyszer vele. Egymás mellett állot-
tunk. A herceg éppen egy csodálatos kri-
zantémot bámult meg, mikor én elővettem 
zsebembői a rendjel pontosan elkészíteti 
másolatát. A többi már csak egy kis kéz-
ügyesség volt. Mire elváltunk, a herceg 
magával vitte a hamis gyöngyöt, az igazi 
pedig, a »Bajadér könnye« nálam maradt. 
A herceg még ma sem tudja, hogy el-
lopták tőle. 

herceg: El kell ismerni, hogy ez zseni-
ális volt. 

Lord: Légy hát méltó tanítványom. A 
Bajadér könnyét most frakkodra tűzöm. 
(Ünnepélyes mozdulattal megcselekszi és 
szónokiasan folytatja.) E pillanattól kezdve 
érezzed hát magad oxfordi hercegnek. 

herceg (ingadozva): Megpróbálom... 
Lord: Csak raj ta! Nincsen könnyebb do-

log a világon, mint hinni. Néhányi perc 
és pompásan megy a dolog. De a döntő 
pillanatban Iégyi józan és elszánt. Mikor 
átöleled őf és kezed a nyakán lesz, ne ha-
bozzál. (Hirtelen tárgyilagosan. ) Az ékszer 
egy kis platinaláncon függ, a kapocs hátul 
van. Egy mozdulat az egesz és a gyémánt 
a miénk. 

hercég: De ez a mozdulat... Ez nagyon 
nehéz lesz. 

Lord: Bátorság, fiu! Nem fog senkisem 
megzavarni. A Vicomte figyeli a hercegnőt, 
de én résen leszek. Vitatkozni fogbk vele 
a keleti kérdésről, addig, amig elveszíti 
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a hercegnő nyomát. Az ember sohasem 
tudhat ja , mire jó a keleti kérdés. (Indul.) 
Szóval tudod a kötelességed. 

herceg (félénken): Hát itt hagy? 
Lord (ne\etve): Természetesen. Elszántan 

és férfiasan barátom. Jó munkát! (El jobb-
oldalt. ), 

ÖTÖDIK JELENET. 
Herceg» Louise hercegnő. 

(A herceg néhány pillanatig vár. Ki-
vlilről édes báli muzsika árad. A tükörhöz 
lép és hosszan nézi a Bajadér könnyét, 
maly ott ragyog a f rakkján . Majd hirtelen 
elszántsággal indulni akai a bálterembe, 
mikor a hátsó függönyajtó meglebben és 
vele szemben belép a hercegnő. Fiatal, 
r£gyogó szép. Egy pajkos, kedvles Colum-
bina-jelmez van raj'ta. Álarca nyélét vidá-
man forgat ja . Nyakán egy ragyogó ékszer.) 

Louise (a hál forróságától pirosan): Ah, 
Fenség... ö n i t t? 

Herceg: Hercegnő... 
Louise: Kedves ez a véletlen. Ugye most 

megzavartam a magányát. De megérdemli, 
ö n elszökött a t inc elől. Nálunk ezért 
majdnem nyugdíjaztak egy tábornokot. 

Herceg: ítélkezzék felettem., 
Louise: Ma kegyes hangulatban vagyok. 

Már meg is bocsátottam. 
herceg (elfogódva): Köszönöm, ez a 

Isgsziebb. 
Louise: Ez semmi. Sa já t magunknak meg-

bocsájtani sokkal érdekesebb. 
Herceg: Fenséged gyakorolja ezt? 
Louise (nevetve): Hogyne . Mindennap 

vétkezem és mindennap megbocsátom ma-
gamnak. 

Herceg: Gyönyörű bűnei lehetnek. Ked-
vem volna cinkosául szegődni. 

Louise (felkacag): Attól félek herceg, 
hogy unalmas dolog lesz. Az én vétkeim 
»egyszerű asszonyi bűnök, már a paradicsom-
ban is megvoltak. Nincs bennük semmi ér-
dekes és uj . Lát ja , ha én férfi lennék, 
csak a halálos és nagiy bűnök izgatnának. 
Asszonyt rabolnék, hamisan kártyáznék, el-
lopnám a legdrágább kincseket és az öreg 
fér jeket megölném. 

Herceg: Azt hiszem örök szerencse, 
hogy Fenséged nőnék született. 

Louise: Furcsa, én nem is tartom oly 
szerencsének. 

Herceg (melegen): De én igen. 
Louise (meglepődve): Ugyan? ; 
Herceg: Ha fenséged nem volna nő, a 

vi lágosokkal szegényebb és árvább lenne. 
Louise ( idegesen): Ezt jó hallgatni ke-

ringő után. 
herceg (őszintén): Nem a muzsika súgta 

ezeket a szavakat. Valami, ami sokkal ha-
talmasabb minden zenénél: az élet és a 
f iatalság. 

Louise (elgondolkodva): Látja herceg, ez 
fczáp volt... nagyon szép. Most igazán saj-
nálom, hogy megismertem magát. 

Herceg: Sa jná l j a? Bocsássa meg .de nem 
értem. 

Louise: Azokat, akik rokonszenvesek ne-
künk, akikről érezzük, hogy szeretni tud-
nók őket, sohasem szabad megismerni. Nem 
vette észre herceg, hogy csak az ismeret-
lenek, a szépek, a nagyok és az igaziak. 
A megismerés pillanatéban már elveszít-
jük őket. Én például igyekszem megfeled-
kezni arról, hogy ön Oxford hercege. 

ft 

O Y A L R E D O U T E 
ERZSËBET-KÔRUT 3 3 . 

Minden este 8 Aritól záróráig szenzációs mfisot. 
Farkeltánc i s a legujabb táncok bemutatása, 
Cigányzene, [azz-Band. Kiíflnö konyha és italok. 

horgolt ruhák, gyapjú és 
• » w l O l l j selyemből, mérték utáni leg-
ujabb divat szerint. Selyemharisnya szemfel-

szedés. Színházi tagoknak kedvezmény. 

U Ä f h n E VI. ker.. Szív-utca' 16. 
R U I W U C (Andréssy-ut mellett) 

Widder J . T ü T 
A Vigszinház több 

művészének szabója 

Telefon 95—76 

I V . , V â r o s h â s - u . 2 0 . 

Estélyi és i&ncru&áto. 

divatházában, IV., Kossuth Lajos-utca 9. 82 

Leàulabb kották 
Bihari Jenő: Goddam! [énekli Kökény]— K 50. 

Das blonde Wunder K 20.-
Hajrá Shimmy! K 20.-

Kodály Zoltán op. 1. Énekszó, dalok nép-
versekre K 130.-

Bányay Aladár : Rózsám, bujj ide hozzám K 50.-
Z. Kun Andor: A Valse d'amour K 40-
Erényi R. Antal : Hogyha sirni tudnék — K m _ 

Nem hiszek én a lányoknak 
Kapható a SZÍNHÁZI ÉLET boltjában 

Erzsébet-körut 29. 

ín OBI 
B u d a p e s t , Váci-utca 17 . T e l e f o n 1 5 9 * 5 2 . 
E r e d e t i p á r i s i m o d e l l e k , utcai , es té ly i 

= r u h á k , k o s z t ü m ö k 
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herceg (spontán kitörve): Tudja, hogy 
erről én is gyakran megfeledkezem ? 

Louise: És ugye, ilyenkor a legboldo-
gabb? Nekiem is azok a legszebb pillana-
taim, mikor nem vagyok hercegnő. (Só-
hajtva. ) Miért kell az embereket meghatá-
rozni. H a pirkadáskor madár száll az abla-
komra, nem kérdezem meg a nevét. Egy 
férfiről pedig mindig tudni akarjuk, hogy 
kicsoda. Há t nem ostobaság? 

Herceg: Most igazán sajnálom, hogy 
nem kopogtattam be névtelenül. 

Louise: Ezt még jóvá lehet tenni. Iste-
nem, egy név önmagában nem mond sem-
mit. Fenségfed az oxfordi herceg, de vég-
eredményben csak egy férfi, aki a brit 
szigetekről érkezett ide. Többet igazán nem 
tudók fenségedről. 

herceg: Feledje el ezt is. (A terem-
ből forró keringő hallatszik. ) Farsang van, 
könnyű megfeledkezni a valóságról. A pa-
lota csupa álarc és dominó. Gondolja azt, 
hogy nem vagyok Oxford hercege. Ma este 
úgyis mindenki álarcot öltött magára. Egy 
férfi vagyok. Talán nem is becsületes. 
Hiszen Európa tele van kalandorokkal.; 

Louise (rápirit): Ne ejtse ki ezt a szót 
o'yan megvetéssel. Ukanyáim mind rabló-
lovagokat, zsoldosvezéreket és brigantikat 
szerettek. 

herceg (mohón): Hátha én is csak egy 
ilyen vagyok. Egy szélhámos, egy szerencse-
lovag. (Fojtottan.) Tudna akkor szeretni 
engten ? 

Louise (kacéran): Én mindig tJizteltem 
ükanyáimat. De hiszen ez lehetetlen. Az 
élet nem szeret engem annyira, hogy egtj 
ilyen gyönyörű kalanddaf ajándékozzon meg. 
(Lelkesen. J Egy igazi gonosztevővel. (Ki-
csiny'öen. ) ön barátom csak herceg. 

herceg: Rz élet gyakran nagyon sze-
szélyes. Sohasem tudjuk mikor hazudik és 
mikor mond igazat. Hátha én is csak 
amolyan iarsargi herceg vagyok. 

Louise: Én inkább azt hiszem, hogy 
farsangi gonosztevő. De ne szágyelje azt, 
hogy becsületes. Én oly elnéző tudok lenni. 
Különösen ilyenkor, tánc után. Rz egész 
muzsika a fejemben zug. Néhány korty 
édesbort ittam... Szinte szédülök. (A nagy 
csöndben egy karosszék felé közéledik.) 

herceg: Egy pohár hüsitőt hercegnő? 
Louise: A hercegnő nincsen sehol. Ki-

repült az ablakon. Most már csak két ember 
maradt itt. 

herceg (zavartan): Furcsa... én most 
nem1 is tudom, hogy mit mondanak ilyen-
kor az egyszerű emberek... 

Louise (lágyan): Én sem. Azt hiszem, 
hogy az emberek nem is szoktak beszélni. 
Kivéve, mikor nincsen mondanivalójuk. 

Jjerceg (feszülten): És ha van? 
Louise (m&gadőan lehajtja fejét): Olyan-

kor hallgatnak. 
(Nagy csönd.) 

Louise (míegremegve ) : Mióta szeret 
George? 

herceg (boldogan, mintha ez a kérdés 
természetes lenne): Már nagyon régen 
Louise. Negyvennyolc órája. Egy: egész kis. 
örökkévalóság. 

Louise: Ez sok. Az örökkévalóság; csak 
egy pillanatig fart. 

herceg (szenvedélyesen): Hát akkor add 
nekem ezt a pillanatot. (A hercegnő felé 
közeledik. ) 

UIJSÏ IL MUT 
végleg eltávolít B A C H M A N C I 
kozmetikai intézete. M i n d e n n e m O 
szépséghibák kezelése, szeplőeltávo-

imitása, arcgőzölés és arcmasszázi 
n. B u d a p e s t , VII.. A l m i s a v - u . a. 

Utás, ráncok kis 
jutányos bérletbe 

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

imitása, arcgőzölés és arcmasszázi 
n. B u d a p e s t , VII.. A l m i s a v - u . a. 

i Ä A f i O H I E 
muzsikál M  

L ÉTTERMÉBEN 
= ROYAL NAGYSZÁLLÓ 

E i v c " y B V f t v a r a i , y a t > e z ü s t ö t 

E l l j i C K 1 legmagasabb M a K W M H n • napiárhanvpw KLEIN 
DOB-UTCA 3 . SZÁM 

G U L V A S P â L , f ő u r l d p é s s 

balga k l r . harcagl száll!«« 
IV. , Kaplony-utca 3 . szám 

C f O C l S V a P â Z f a legbámulatosabb hatása 
HldegkezelésO szőrveszlö (cnkszeléssel 

és ránceitévolltó 
Dohány-utca 12. Telefonhlvő lőzsel 54-71. B—4-:s 

Parfumerie Ssende 
at előkelő világ bevdsirlóhelpt. IV.. Kecskemiti-atca t 

Legújabb könyvek 
Papp Viktor: Haydn, tűzve K 36.— kötve K 66 — 
Théophile Gautier: Baudelaire — kötve K J10.— 
London lack: A tengeri farkas —fűzve K 176 — 
1922. filmművészeti évkönyv kötve K 66 — 
Zilahy L3jos: Halálos tavasz fűzve K 20 — 
A műveltség, folyóirat, 2. szám K 20.— 
IV. Károly visszatérési kísérletei — K 165.— 
Zola: Az emberi bestia K 132.— 
Fényes László : A torradalom okai és a 

Tisza bünper vádja K 66.— 
Nietsche: Korszerűtlen elmélkedések — K 99.— 
Théophile Gautier: Maupin kisasszony— K 176.— 
Voinovich Géza: Mohács . — K 66.— 

Kiphatő a SZÍNHÁZI ÉLET boltjában 
E>zsébet-k«rut 29. 

S C H A D E K Ê s W E R S C H I H G " o z m T K . ° . n « o « a 
MABISK&Z 1 . T.M., nu.«« l i l a « « «»»Ml» * « <•»«*«»' h» lBél iékol i . P a r f u m a r l a 

BÉCYEGVILAG V u X ' ^ M i t JÁSZAI B-S-ï-iV 
a legjobb uaklap. „ „ bélyegeket sürgősenkeresek. » « « p a s t , 

— -• --M> árakat Uretern. = K a a a u l h L i l m . i i l . . c Eiaiizetésl ára egy évre: «0 K 
. . . p t l i , 

IV., K o s s u t h l a j o s - u t c a C 
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Louise (megindultan): Barátom! (Kezét 
ryuj t ja . ) 

herceg: A kezed... most légy csöndes 
Louise... rreg ne szóialj.. ^ 

Louise: Mi van veied? 
herceg: Az életem csúcspontján állok. 

(Hirtelen.) Mondd, sok ősöd volt Louise? 
Louise (csalódottan): Az őseim?... Hiszen 

neked sokkal több van. 
herceg: Ugye nagyon régen éltek mind? 

A I özépkorban... Várkastélyokban. Szenved-
tek és szerettek. 

Louise: Ilyesmire gondolsz Georg? Most, 
ebben a pillanatban? (Szemrehányóan a 
férfihez bújva. ) Még meg sem csókoltál. 

herceg (lángolva): Most megcsókollak, 
mtgtoSetfek. Téged és valamennyi iikanyádat. 
(Forró, hosszú ölelés.) 

Louise (váratlanul józan hangon): Te 
George! Vigyázz a nyakláncomra. Nagyon 
könnyen elszakad. 

herceg (remegve): A nyakláncodra? 
Louise: Milyen furcsa vagy. Remegsz. 
herceg: Ô semmi, semmi. 
Louise: De érzem, ilfcntha félnél vala-

mitől. Mintha valamit nem mernél meg-
tenni. Félsz engem átölelni? 

herceg (tompán): Megijedtem saját ma-
gamtól. A kezemtől, az ujjaimtól. Louise! 
Hallottál már kezekről, melyek nem enge-
delmeskednek gazdájuknak? 

Louise: Imádom az engédetlen kezeket. 
A vad és Ke le t i en férfikezekei, melyek nem 
kérdeznek, nanem cselekszenek, ölel j meg 
George. 

Herceg (megöleli, szinte zokogva): ö, ha 
•most erős tudnék lenni. 

Louise: Há t léjgtyi erős! Nem értelek, 
Georjgle! Vad vagy: és különös. 

hercég: Eszembe jutott valami. Rette-
netes! Nem tudok szabadulni tőle! 

Louise (gyiengéden ) : Te félénk gyermek. 
Milyen sápadt az arcod. H á t ne gondolj 
arra a rettenetesre. Csinálj ugy, mint én 
kiskoromban: hunyd le a szemedet és kép-
zeljél ei valami gyönyörűt. No próbáítf meg. 

herceg: Megpróbálom. (Lehunyja a sze-
mét. ) 

Louise (egészen hozzásimul ) : Most pedig 
gondolj rám. Gondolj arra, hogy fiatalok 
'vaigyunk s hogy itt állunk a ragyogó Adria 
mentén, az éjszakában. Egy forró félszige-
ten. Mi ketten. Ujgtye már mosolyogsz? 

herceg: Mosolygok. 
Louise: Most mondd el nekem, hogy mir 

látsz. 
(Folytatjuk) 

Kötött kabátot t ^ l í S ! 
Kötött ruhát - M M séphötöde VI., K l r l l y - u l c a M. ez 

•LEK MÁRIA f ü z ö s z a l o n j a 
1 V., Katona József-utca 39 III. 15 (Palatinus-házJ 
1 Legdivatosabb és legfinomabb kivitelű fűzők ét 

melltartó különlegességek készitése 

CMUKEK-FÁT-ÍOLC*. 
NÔI OIVAT KÜLÖNLEGESSÉGEK. 

£s ruccCMrtJK. 
, IV KEQ. 
KOOONJW1EDC EG-UTCA 2Q 

a » ' TtL-na-ei. , 
KORONA-UTCAI OLDALON! 

Wagner-operán 
hanglemezen ismét 

kaphatók: 

WAGNER 
hangszeráruházában 

csakis József-körut 15 

Fényképes lemezmüsor 

ingyen! 

3AB0R LAJOS 
lírák, ékszerek nagy választékban — Vétel és eladás 

ItDSZlUer LUiZO coraĈ nekferähtane«sko1a6TOit 
Ualleíiskoiflin » Ä r « ^ . . 8. 

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

Shlmmy-kották 
Avalon [an Island idill] 
Afganistan  
Anyusk.i 
Banjo Song [Ja».z] 

Cocy 
Citj Jazz 
Discretion — 
Einmal kommt der Tag [Valse boston] — 
Express Jazz — —, 
Forget Me Not  
Campanile Glocken foxtrott — 

Hold me! —  
Japanese Sandman  
Indische nächte  
Jöjj Hindosztánba 

Kapható a «SZÍNHÁZI ÉLET" boltjában 
Erzsébet-körut 29 

K 68.— 
K 68.— 
K 68.— 
K 68.— 
K 68.— 
K 68.— 
K 6 8 . -
K 5 0 . -
K 78.— 
K 68.— 
K 5 » . -
K 6 8 . -
K 68.— 
K 30.— 
K 112.— 
K 112.-
K 170.— 
K 6 8 . -
K 4 0 . -

^ i M P L i c M f M u s | ( A B A R É 

Kamara mozgóval szemben 

VII. , NYÁR-UTCA 
Mattyasovszky Ilona 
vezetése mellett 4. 

Párfőm, púder , szappan, kozmetikai c ikkek, női- és fér f i harisnyák 
HORVÁTH é>m HORVÁTH J é s s e f - U n i t as 
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S z e r k e s z t ő i Ü z e n e t e k 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosítást 
5 színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, 
rajzokat nem adunk vissza s azok meg-

őrzésére nem vállalkozunk.) 

Mozi- imádó. Damjanich-u. 25. — Simplex. 
1. Rákóczi-ut 51. 2. Váci-u. 34. 3. Merkler 
Andor zenekrit ikus volt; meghalt . 4. Mind-
egyik az a maga nemében , — Olly. Erre 
nézve az ottani sz inház titkárát tessék meg-
keresni, — minekünk nincsenek erre vonat-
kozó feljegyzéseink. — S z ő k e s z épség . Péchy 
Erzsi Székelyhidon (Bihar m.) született. Isko-
láit Nagyváradon és Kolozsvárott járta, ahol 
kiváló hangjáva l elárulta istenáldotta színész-
női tehetségét. Nem várt soká kiképeztetésé-
vel, feljött Pestre és éppen tiz évvel ezelőtt, 
pontosabban : 1912 őszén beiratkozott Rózsa-
hegyi Ká lmán iskolájába, ahol az összes nö-
vendékek között a legszebb jövőt jósolták 
neki. Innen Beöthy László szerződtette a Ki-
rály Színházhoz, onnan pedig Bárdos Artúr 
dr. hódította el a Modern Sz ínpadhoz ; ekkor 
már nőttön-nőtt a hire és a — Vígszínház 
tagja lesz; de innen is e lcsábí t ják és fényes 
gázsival köt szerződést a Városi Színházzal . 
Azután a Revü Sz ínháznak lesz az ünnepel t 
divája, — u j a b b a n pedig ismét a Király Szín-
háznál ara t ja sikereit. — Ez a karrierje a 
nagy művésznő eddigi pá lyafu tásának . — 
V í g s z í n h á z . 1. Hungária-szálló. 2. Andrássy-
uti S z i n h j z . 3. Tabarin , Rákóczi-ut. 4. Nem-
zeti Szinhaz. 5. Rena issance Szinház. — Gy, 
L. „Rossz." — Reménykedő . 1. Ilka-u. 26. 2. 
i_lek-pensio, Rákóczi-ut. 3. 1899 szept. 10-én 
született. 4. 29 éves. 5. Igen. — Sz. Editke. 
Abonyi Géza Budapes ten született, 1892 októ-
ber 23-án. A négy gymnáziumot, l ' / s éves 
tengerészeti és kereskedelmi akadémiá t el-
végezve, beiratkozott az Országos Színművé-
szeti Akadémiára , melynek végeztével 1915-
ben a Magyar Színházhoz szerződött, 1915 
dec. 18-án bevonult ka tonának és 1918 okt. 
haváig szolgálta hazájá t . Közben 1917-től 
1918 julius haváig az Intim Kabaré tagja, de 
már ebben a h ó n a p b a n meghívják a Nem-
zeti Színházhoz, ahol első fellépte 1918 szep-
tember 19-én volt a „Faust"-ban, egy angyal 
szerepében . 

S 
zabni, varrni tanítok magán tanulás™ 
tankOnivem kapható. Varrónőknek, tanítónőknek 
ktUfln tanfolyam. Kalapkészitést olcsón vállalok. 
Kalaptan folyam külfln, 
KAROLY-KOR DRUT 10. B. Geiger Ételnél 

m I I I M i i kötött áru különlegességek é» 
f f qW I I 1 H iparművészeti cikkek műhelye 

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

nuiyyiuurunui ápolás és archajszálak eltávolítás« 
legradikálisabb módszerrel. Mérsékelt árban elsőrangú 
munka. — Tanítványok teljes kiképzésre (elvétetnek 

foglalkoztatásukról gondoskodom 
S Z Á N T Ó N É BUDAPEST. HORN EDE-UTCA 12. SZ 

„Turul" 
jeimezköScsönzö 

Vesselényl-u. 24. 
Telefon : J. 36—70. 

Legszebb női és férfi 
Jelmezek dus választékban. 

Estélyi és menyasszonyi ruhák, 
báli belépők. 

i ön l l i ansoka t , gyóngyúKet, régiségeken 
mindenkinél drágábban vesz 

|ZÍKES.Y EMIL ékszerész 
f Király-utca 51. Â M E S 

POCSAÎSCO PIROSKA 
Url és női dlvatkülőniegességek. Deák Ferenc-u. 14. 

SÉVAY-U. 18. KIS KOMÉDIA Tel. 14-22. 
Ma Rott és Stelnhard leuepteve. tlvc o' c l o c k és 
ScQlr-bungen előadás. — Kezdete este V«8 órakor 

i f AKTOR ES mim M*«-»*«*"*» 
» VII., ErzsébeS-teSru« SS* 1/4. 

LEVELEZŐLAP ÚJDONSÁGOK! 
í/egyek leánya 
Henny Fortén Kapható,a i < 3 r f t i,™ 
a főszerepben SZÍNHÁZI ELET A r a 3 K o r ' 

boltjábán, Erzsébet körűt ?9 
Viszontelárusitóknak árkedvezmény ! 

ZONGORÁK II PIANINÓK 
HARMÓN1UMOK // CIM-
BALMOK II HEQEDOK II 
GRAMOFONOK I LEMEZEK 
II HŰROK II 

ü ü 
Zenakarl rézfúvós éa fa-
fúvós hangszerek. Az 6az-
szas hangszerek legfino-
mabb minőségben. Zon-
gora vétel, csere, hangolás. 
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Járványnál 
Telelőn : 
J.12S-3S 

fertőtlenít 
mtrtcö&tein 

Fűszer- és csemegeáru 
kat Jól és olcsón vásá-
rolhat az 

f i ö k l a l b a n . 

M A G Y A R O K faULKOZŐHELYE 

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

4424 WSOOLAHD SV£ AMERIKA CLEVELAND 0. 

véglegeltávolltfelelös-

( q / s j á t o h a / • .mi?l?enn?.,! i 

Kivágva a .Színházi Élet* szerkesztőségébe 
(VII., Erzsébet-körnt 24.) kflldendő 

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

ton a kOvetkező leieletekkel veszek részt: 

I. Ki a legszebb asszony? 

2. Ki a legelegánsabb asszory? 

3. Ki a legszebb leány? 

4. Kl a legelegánsabb leány ? 

5. Ki a legszebb férfi? 

6 Kl a legelegánsabb fériIV 

Név 

Lakás; 

Színházi rejtvény 

f f U / a j u m a m szépséghibák kezelése, 
4MJF p ú d e r és k r é m e k 

vidéki szétküldése, Buchholcz Nővérek kozmetikai inté-
zete: Budapest, Király-utca 51.1. 9. Teréz-temp. szemben 

Megfejtési határidő 1922. február 24. 
fl megfejtést lapunk 1922. évi 11-ik szá-

mában közöljük. 
A Szinházi Élet 1922. 7-i'k számában kö-

zölt rejtvény helyes megfej tése : -»Kospry 
a Fővárosi Orfeumban.« 

A megfejtők között a következő di jakat 
sorsoljuk k i : 

I. d i j : Az »M ,N.n cimü regény, a 
szerző Krúdy Gyula aláírásával. 

II. dij : Péchy Erzsi autogrammos lény-
képe. 

III. d i j : Egy doboz »Floris« csokoládé-
bonbon. 

IV. d i j : Egy üveg Eau de Cologne »Fee« 
Wittek. 

Helyesen fejtették meg 2074.ien. 
Az első di ja t Molnár Antalné Szeged, 

Somogyi-utca 16., a második -«dijat Ma-
dách Istvánné Miskolc, Horváth-utca 15. 
sz., a harmadik di ja t Prámer Viola Pauler-
u. 19., a negyedik di ja t Friedmann Erzs.' 
Béla-utca 3. nyerték meg. — A vidéki 
nyerőknek postán kütdfiik el ti dijakat, a 
pestiek jelentkezzenek érte a szerkesztőség-
ben 4—6 óra között. 

Szerkeszti : INCZE SÁNDOR 
Kiadja a .Szinházi Elet" t - t 

Igazgató : KIRÁLY JENŐ 
Hirdetési vezérkéDviselet külföld Tészére : Ar.noncen-
Expedition Rudolf Mosse, Berlin S, W. 19. és fiókjai. 

M e m e z ú j d o n s á g o n 
Hollandi menyecske ésKla 
Őrizett operettek összes felvé-
telei, SHVMMItánczenék, Fox-
trottok é s One - Steppek. 
K I R Á L Y E R N Ő legújabb 
fe lvé te le i , Elkerülsz , mert 
s z e g é n y vagyok, Katica bo-
gárka, Sz idnak e n g e m az 
emberek, A házatok táján 
és még több népdalujdonság ^árusítón Hangszer-otthon 

FEKETE MIHÁLY 
B u d a p e r t , J 6 s » e f - k ő r u t 9 . 

Nyomta a Kultura könyvkiadó és nyomda r.-t. Budapest, V., Visegrádi-u. 3. — Telefon 13-31 
Felelős igazgató : GRÜN IGNÁC 



Pálmay lika növendékeinek vizsgaelőadása: 
RÉTH MARIANNE 

CSERY RÔZS1 VEÉR DEZSŐ 

TÓTH ETUS, BARKÓCZY GIZI, VÉGHELYI ILA, B0GIS1CH TIKA 
Mészöly felvétele 




