




XI. évfolyam 1922 március 19-től március 25-ig 12. szám 

ELŐFIZETÉSI ÁRA 
Budapesten 
és vidéken 

Negyedévre 150.— K 

EGYES SZÁM ÁRA 
Budapesten _ _ 
vidéken és K 7Q -
pályaudvarokon 
Amerikában 15 cent 

Hirdetések 
tnm-sora 15 korona 

S Z Í N H Á Z I É L E T 
SZÍNHÁZI, IRODALMI ÉS 
MŰVÉSZETI H E T I L A P 

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP REGGEL 
Felelős szerkesztő: INCZE SÁNDOR 

Szerkesztőség 
Erzsébet-körut 24 

Telefon 
lózsef 129-35 

Kiadóhivatal 
Erzsébet-körut 29 

Telefon 
József 121-73 

A jegypénztár telefon-
száma: 

József 121-72 

Nagyasszonyunk, Míria ! . . . 
Archaisztikus stílusban, ódon patináju jam-

busok lobogásával szeretnénk megirni a nagy-
nagy ünnepet. Míria nagyasszony, J.íszai 
Mari jubileumát, ötven messzi fárosz hirdeti 
az évek lángsorát. Gigászi munka volt fel-
gyújtani mind, hogy egy se maradjon fény-
telen és sötét, de elért az ötvenedikhez. Bí-
boros fénnyel lángol a multak szent tüze és 
szivárvánnyá porlik szeme könnycsillagán. 
Hősi alakja mindig merészen vitte előre 
klasszikus arcélét és magasztos árnya most 
a magyar égre rajzolódik. Európából Ameri-
kába villan át lelkének Prometheüsz-villáma. 
Kicsiny, megvagdalt, meggyötört népnek ék-
köve ő, koronánk homlo-
kán viseljük, lusztrumok 
hosszú során fényesedett 
kincsünket. Jövőnk sivár, 
sötét templomában mindig 
biboros örökláng marad s 
tisztelettel nézik vérrel fes-
tett freskók. 

Zöld girlandos lépcső-
ház, felvirágozott öltöző 
várta a nagyasszonyt. Öl-
tözője bejárata csupa levél 
és lombkoszoru s az egyet-
len disz, rajta sok-sok 
piros, fehér, zöld, kék, 
sárga, lila üvegü homá-
lyos lámpa. Ezek a nagy 
fénygyümölcsök ugy égtek 
a zöld ágak között, mint, 
ahogy az öröm s szeretet 
égett a szemekben. Az öltöztetőnők és mun-
kások serege várta Jászait Ivánfi Jenővel az 
élükön, kiket a nagyasszony, mikor megjött, 
túláradó szeretettel üdvözölt. 

— Szervusztok, munkástestvéreim. Köszö-
nöm neked édes Jenőkém — és megcsókolta 
Ivánfit. — Ezt igazán nem érdemeltem meg. 
Mennyire szeretlek mindnyájatokat. Kedves 
jó barátaim . . . 

S néhány meleg szó után bezárult az ajtó 
a nagyasszony mögött, hogy felöltözzön a 
nagy órára, mikor egy nemzet teszi lábai elé 
hódolatát. 

Jászai szobra 

Medea. 
Csak ennyi áll a szobrán, amely Stróbl 

vésője nyomán hasadt ki a holt anyagból, 
amely talán épp oly kemény és hideg volt, 
mint a kolchisi királynő lelke. Tekintete sö-
téten mered előre, mintha az aranygyapjuval 
futó argonauták hajóját kémlelné a véres al-
konyon. Körötte fényes fehérségben tisztelet-
teljesen hallgatnak az elődök képmásai. Me-
rev szemük mintha jólesően simogatna végig 
a „legfiatalabbon." Lendvay Márton, Tóth Jó-
zsef, Egressy Gábor, Szigligeti Ede, Megyeri 
Károly, Kántor Anna, Halmi Ferenc, Szer-
dahelyi József, Szerdahelyi Kálmán, Prielle 

Kornélia/Szentpétery Zsig-
mond állnak a tükrös te-
remben és ámulva nyitják 
fel kőszemüket : fényes 
ünnepség készül. Koszo-
rúk, rég elporladt koszorúk 
selyemszalagjai lebbennek 
meg és mutatják a régi dá-
tumokat 1807, 1837, 1858... 
a falról Lendvay néz mint 
Bánk bán, Hivatal Anikó, 
idősb Lendvayné, mint 
Julia. S a fényes ünnepség 
csakugyan meg kezdődik, 
frakkos urakkal telik meg 
a terem Pékár, Wlassics 
báró, Beöthy és az összes 
színházak igazgatói, köz-
életi nagyságok, szerkesz-
tők, meghívottak, akik 
azért jöttek ma ide, hogy 

még életében átadják szobrát annak a művész-
nőnek, aki örök szoborként véste magát a 
magyar művészet történetébe. 

Ujjongó fénnyel égnek a csillárok, a füg-
göny halkan felhúzásra vár, a suttogás finom, 
melodikus zene és minden, mintha fájó gyö-
nyört érzene : ünnep, évoé, ünnep ! És lassan 
szétválik a bársony, méltósággal teljes, mintha 
tudná, hogy emberöltőnyi múltról emeli fel a 
takarót. Ragyogó a színpad, óriási csarnok, 
trónnal a közepén, de különös az udvaronc-
sereg : frakkos urak, Magyarorgzág nagyjai, 
estélyruhás hölgyek mellett János király, Ma-
reshall Vilmos, Pembroke grófja, Faulcon-

Mészöiy felv. 
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Mészöly felv, 

bridge Filep . . . és lassan jön közöttük Jászai 
Mari. Tapsvihar, a kormányzó feláll, követi a 
színház egész közönsége, állva éljenez, tap-
sol ! És Jászai jön csöndesen, kissé elfogul-
tan . . megy a trón felé. Constantia királyné 
ruhája rajta, de könnyes szemeink fátyolén 
ugy látszik, mintha a vállára nehezedő luszt-
rumok tucatja lenne a palástja s homlokán 
fényvirágkoszoru a sikererek koronája. A trón 
lassan magábaöleli és érezzük, hogy csak ez 
méltó hozzá, ez a fenséges hely. Arcán talán 
nem is a reflektor fénye ragyog, belőle sugár-
zik fejedelmi fény, a trónszék és a mult 
glóriája. 

Meleg hangon, simogatón zendül fel Pékár 
Gyula hangja és hull a szó, mintha virágeső 
koszorúzná az ősz nagyasszony királynőfejét. 
A kultuszminisztérium nevében üdvözölte 
Jászait Pékár és gyönyörű szavakban méltatta 
ötvenéves múltjának müvcszi jelentőségét. 

Íme néhány szép mondat a beszédből : 
— Királynők, örökké élő klasszikus király-

nők vonuljatok el előtte, aki királynők között 
is mindig a legnagyobb volt. 

— Egyetlen igazi szerepe volt néki, amely 
méltó volt hozzá és tökéletesen illett reá, Éva. 
És ha Elektra,, ha Imogen alakjában lépett 
elénk, mindig Éva volt, az örök nő, az örök 
asszony magasztos megtestesítője. 

Beszédje végén átadja Jászainak a tiz hold 
földről szóló okiratot. Szerény ajándék, de 
oly kicsiny az ország, hogy tiz hold föld is 
nagy terület benne. 

Wlassics báró, Szász Károly beszéltek utána 
a művésznőhöz és minden mondat után 
dörgő taps hangzott a nézőtéren. Császár 
mint irót méltatta. Jászai a „Tükröm" cimü 
könyvében azt irta, hogy 1( lke olyan prizma, 
amely az örömöt is sokszinü fájdalomra 
bontja szét. „Kívánjuk neki, hogy változzék 
meg lelke ebben az órában és pályájának 
szomorú emlékeit is ragyogó örömre boritsa." 
Szávai Gyula ünnepi ódáját szavalta el a 
nagyasszonynak. 

Jászai és a közönség hol sirt, hol nevetett 
és a hangulat könnyesen forró volt, mikor 
Ivánfi egyetlen baráti szóval lépett eléje : 

— Míria. 
És átadott egy csodaszépen kiállított emlék-

lapot. amelyen az összes nemzeti színházi 
művészek aláírása állt, még Blaha Lujzáé is. 
A színészek az elaggott, vagy inségbejutott 
pályatársaik részére „Jászai Mari segélyala-
pot" létesítettek, erről szól ez a gyönyörű 
okirat. ' 

Ezután a nagyasszony felállt és remegő 
hangon igy szólt : 

— Azt hittem, ilyen felmagasztalás csak 
a honmentőknek szólhat. Könnyű volt a , pá-
lyám és hálásan köszönöm meg most a 
Nemzeti Színháznak, hogy alázatos szolgáló-
jává fogadott és nekem, a hontalannak nyu-
godalmas, meleg otthont adott. 

Az ováció lassan, percek múlva elült s 
a küldöttségek léptek egymásután Míria elé. 

Jászai — a Jászai-ünnepen 
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nagy színésznő hangosan zokogva ölelte át és 
csókolta meg egymást. 

Balassa Imre a magyar sajtó, Pázmány az 
„Otthon" nevében mondott egy-egy mondatot. 
A Dunántuli Közművelődési Egyesület egy 
kulturház okiratát hozta, melynek homlokán 
Jászai neve, előcsarnokában Jászai szobra 
fog állni. Magyar Asszonyok Szövetsége, Fé-
szek club, Pálmai Ilka után a világ összes 
artista egyesületeinek üdvözlete érkezett. Az 
Erdélyi Főiskolai Hallgatók, a Nemzeti mű-
szaki személyzete köszöntötte, majd sirva fo-
gadott a nagyasszony egy fenyőágat, amely 
a szülőfalujából, Ászárból való volt. 

— Édes testvéreim, köszönöm, köszönöm... 
Csak ennyit tudott mondani Miria nagy-

asszony és imárakulcsolt kezekkel hallgatta 
végig a Himnuszt, amely fenséges hangjaival 
lezárta a gyönyörű ünnepélyt. 

A Jászai-muzeum Mészöly lelv. 

Beöthy az Unió, Máder az Opera igazgató-
sága nevében. Gábor József a magyar opera-
énekesek üdvözletét hozta és üdvözlése után 
a következőket mondotta : 

— Engedje meg nagyasszonyunk, hogy el-
mondjam milyen óriási 
tisztelettel és szeretettel ve-
szik körül alakját a vidéki 
színészek. Vidéki szinlapot 
láttam egyszer, Elektrát ad-
ták és a cim fölött ez állt: 
„A címszerepet játssza 
Rónai Karola, aki ezt a 
szerepet Pesten, a Nemzeti 
Színházban Jászai Mari-
tól „megnézte." 

Fehér Gyula után Hubay 
Jenő a magyar zenészek, 
Hegedűs Gyula a pesti 
színészek, Lázár a Ma-
gyar Színház, Bárdos az 
Unió színházai. Ábrányi 
Emil a Városi nevében 
köszöntötték, Szirmai Imre 
a következő mondattal lé-
pett hozzá : 

— A vidám múzsa nap-
számosai a komoly múzsa 
fejedelemasszonyának. 

Rákosi Szidi állt meg 
előtte. 

— Nagyasszonyunk . . . 
— csak ennyit mondott és 
elcsuklott a szava. A két 

Meg kell emlékeznünk azokról, akik ezt a 
külső formájában is impozáns, nagyszerű 
ünnepélyt rendezték. 

Ivánffy Jenő, Csathó Kálmán és Somody 
Pál triója hallatlan agilitással keresztülvitte, 
hogy az ünnepély gyorsan, a legteljesebb 
rend és precizitás jegyében folyt le. Ivánffy a 
színpadi részt rendezte, Csathó a múzeumot 
állította össze nagyon stiusosan. A muzeum 
és a folyosó összes képei alá kis kártyák ke-
rültek névvel, évszámokkal és kétsoros mélta-
tásokkal. A képek összeállítása muzeális tu-
dásra és nagy tárgyszeretetre vall. A világítás, 
az öltöző és folyosí' díszítése Viberál és Szer-
dahelyi Gyula munkája. 

Jászai szobra leleplezés előtt Mészöly felv. 
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Majd megfulladtam . . . 
Irta: SZÉP ERNŐ 

Halványkék fogalmam sincs róla, 
mennyit fizetnek most a diákok Deb-
recenben, ha elmennek a színházba. 
Mikor én jártam Debrecenben szín-
házba (és mellékesen gimnáziumba), 
akkor egy hatos volt a diák-állóhely. 
Debrecenben sok minden iskola volt, 
de színháznak csak az az egy színház 
volt, az a debreceni hires színház, a szép 
Színház-kertben. H kollégiumból a gim-
nazisták, meg a prepák, meg a gyere-
kebb theologusok, azután meg a Szent-
Annáról a katholikus gimnazisták, meg 
a kereskedelmiből a kereskedelmisták, 
meg a reálból a realisták, ezek mind 
kérem törekedtek arra a diák-álló-
helyre. 

Éppen csak a jogászok, meg a pal-
lagi gazdaságisták mellőzték a diák-
állóhelyet, de hát az nagy szemtelen-
ség lett volna, ha még ők is odaesnek. 
Jelzem megesett, hogy a gazdagsorsu 
diákok a famíliával ültek a páholyban 
vagy a zártszékben, vagy feimentek a 
karzatra, mert az előkelőbb volt, de 

Jászai feldíszített öltözője 
Mészöly felv. 

ezért a gazdagsorsuak is jobbadán a 
diákhelyre tolakodtak, mert az volt a 
legolcsóbb, meg talán a hecc miatt is. 
Szerintem mindenesetre igazságtalan-
ság volt tőlük, hogy azt a nyomorult 
diákhelyet nem engedték át a szegény-
sorsuaknak, pláne hogy ők, éppen mert 
gazdagsorsuak voltak, hát nékik több 
testük volt és több térfogatot vettek 
el a diákhelyből, mint a karcsú sze-
génysorsuak. 

H gazdagsorsuak, ha egyszer félre-
mennének egy kicsit gondolkozni, 
hát nagyon elszégyelnék magukat, 
szerintem. 

Hz a diákhely kérem ott volt a föld-
szinten, hátul a faltól, az utolsó tám-
lásszéksor hátáig. Középen, a két tám-
lásszék-mező közti dülőut el volt előlünk 
zárva bőrbe varrt kötéllel, mint valami 
kordonnal, ahogy a csőcselék elől el-
zárják az ünnepélyt, flnnyi gavalléria 
volt a diákság közt, ,hogy a kisebb 
fiukat előre engedték. Én, hogy mind-
járt magamról szavaljak, akkor negye-
dikes koromban igen hitvány kis fiu 
voltam. Ha elég jókor behatoltam a 
diák-roham közt, hát el tudtam elől 
helyezkedni a többi kis alsóosztályos 
fiu közt. Mink asztán, akik oly szeren-
csések voltunk, hogy legelőre kerül-
hettünk, rátehénkedtünk a kordonra s 
ugy élveztük az előadást. Bizony, él-
veztük mink! Hzt a részegséget, ami 
a homlokunkon honolt, mikor Fáy 
Flóra s a férfiak közül különösen Ta-
nay, Karacs és Rubin voltak kinn a 
színpadon, azt a részegséget ma a leg-
szemtelenebb cognac- és liqueur-után-
zatok sem tudnák belém gyújtani. 
Pedig azt az élvezetet, amivel mink az 
előadást élveztük, azt mennyire za-
varta az a debreceni nyomás, amit, ha 
jól visszaérzem azt az időt, ebben a 
percben is szenvedni érezek a dere-
kamban meg a hátamon. Nem elég, 
hogy a zsúfoltság miatt úgyis retten-
tően nyomtuk egymást, nem elég ké-
rem, mert azonkívül hátulról előre s 
elülrül bátra s keresztbe jobbról bal-
felé s balról jobbfelé meg még srégen 
is két-három irányba ment az a vad 
bolond, energia, amit nyomásnak hív-
tunk. És dugott sóhajokkal és nyögé-
sekkel, sziszegéssel adta halkan ez a 
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sok ellenséges párt az egyetlen közös 
jelszót, hogy: nyomáás! nyomáás! -
akárcsak az úgynevezett politikában 
kérem. Képzelhetik, mi kisebbek és 
gyengébbek, akik legelői voltunk, mit 
állottunk ki azon az állóhelyen! Ó, 
dehogy képzelhetik. Magam például, 
hogy meg ne törjek, hogy el ne söpör-
tessem, hogy meg ne semmisüljek ott 
egyáltalán, emlékszem, meg szoktam 
volt ölelni felülről a kordont két kar-
ral, a nyakam persze odaszorította arra 
a kordonra a nyomás. Hátul a nyomás, 
elől a kordon fojtogatott, a színpadon 
Karacs Imre mint Cyrano szavalt az 
erkély alatt, a holdsütésben Fáy Flórá-
nak, mint Roxánnak, kedvencem, Tanay 
mint Christian súgott Karacs Imrének 
minden szót, mint nékem a gimnázium-
ban a kis Blanár, aki különben árva-
házista volt s olyan kék katonasapkát 
hordott, mint a vasutasok. (Irigyeltem.) 
Nekem a nyomástól szemem-fülem 
káprázott, alig láttam, alig hallottam 
Fáy Flórát, akiért rajongtam, meg 
Karacs Imrét, aki túlságosan imponált 
ahhoz, hogy kedvencem lehessen és 
Tanayt, aki a legszebb és legelegán-
sabb volt Debreczenben a korzón és a 
legideálisabb volt a színházban mindig. 
Olyan hangon játszott mindig, mintha 
nem is a hangja, hanem a szive be-

szélne. Ő volt a kedvencem. Tanay 
meg Rdy Endre voltak a legérdeke-
sebbek a korzón, mikor mentünk haza, 
délben, a lángoló harangozás alatt. Még 
a gazdászoknál is urasabb fiuk voltak ők. 

Mondom,, kérem, majd megfulladtam 
sokszor! Én is ott elől, fojtogatva s 
kidűlt szemmel, hörögve, vergődésem-
ben a kordont nyálazva, nem is tud-
tam ugy ünnepelni, mint a többiek 
hátrább, akik diadalmasan és dallamo-
san orditották, mikor kedvencünk ki-
jött felvonás után a pazar lámpák elé : 

— Tana-i-i-i. Ta=na i-i. Tana-i=i. 
Én se tapsolni, se kiabálni nem tud-

tam, mikor legjobban esett volna, meg 
velem együtt több kisfiú is, akik az 
ováció perceiben puszta életünkért 
küzdöttünk, mintha tengerbe estünk 
volna. De fulladozásomban, haldoklá-
somban, legvégső veszélyem pillanatai-
ban is tátogattam a számat, hogy én 
is rákiabálhassak a szépséges, finom 
Christianra : Ta-na-i-i ! 

R legtöbb kiáltás ott rekedt a szi-
vemben. Részemről már többször meg-
haltam azóta, Debrecen óta. Tanait a 
minap is láttam. Ő fiatal. Csak a szeme 
körül mintha fátyol vendégszerepelne, 
vagy legalább valami fátyolnak az ár-
nyéka. Fiz idő ez ? Vagy ki ez ? Ki 
teszi ezt velünk ? De szívesen leszúrnám ! 

a 

A „Jászai Mari-segélyalap" emléklapja 
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Aranyborjú 
Herczeg Ferenc uj darabja a Vigszinházban 

A költő fantáziája végtelenebb a világ vég-
telenségénél, mélységesebb a tengerek mély-
ségeinél, az Úristen felfoghatatlansághoz ha-
sonlatos. A költő lelke nem ismer időt, teret, 
mát, tegnapot, holnapot. A költő szive látja 
a multat és jövendőt, szeme belevilágit az 
éjszaka sötétségébe és füle hallja a halottak 
hangtalan beszélgetését. A színpad dús zene-
karu megszólaltatója a mindenható költő láto-
másainak, a legszebb ritmusok zendülhetnek 
fel belőle. Rit-
kán születik a 
színpadon ilyen 
muzsika, csak 
akkor, amikor 
ihletett művész 
pengeti a zene-
kar gitárját. 

Most a Víg-
színház színpad-
járól mesél igen 
ihletett hangon 
valaki, aki a köl-
tészet aranyszá-
laival fonta egy-
be a színpadot a 
nézőtérrel : Her-
czeg Ferenc. El-
meséli az Arany-
borjú történetét, 
amelyet régi idők 
óta éreznek a 
költők, de ugy 
elmesélni, aho-
gyan most Her-
czeg Ferenc, 
egyik sem tudta. 

• Az Aranyborjú 
ebben a mesé-
ben nem az ó-
testamentumi ve-
szedelem, csak 
annak kevély 
szívű vérrokona : 
a pénz. A ha-
talmas örökség, 
amely nemzedékről nemzedékre szállva, szá-
zadokon keresztül hurcolja magéval és hinti 
széjjel a boldogtalanság csirás buzaszemeit. 
Az örökség, amely munkátalan gazdagságot, 
szépséget, hatalmat, szerelmet jelent, csak 
egyet nem : boldogságot. Mélységes költői 
filozófiával és bölcsességgel bontakozik ki 
Herczeg Ferenc darabjának erkölcsi magva, 
amely ugy buggyan fel minden második mon-
datból, mint forrás vize a sziklás erdőoldalon. 
Az örökség, amelyet öregasszonyi őrület a 
véletlen szerencse martalékául dobott, vérsza-
got és átkot plántál ét késői unokák szivébe 
és életébe ; bosszúállást és keserűséget ültet, 

Gombaszögi Frida, Varsányi Irén 
Vígszínház : „Aranyborjú" 

amelyből halál és bűn születik, mint a vér-
fertőző bűnös fogantatásból. 

A színdarab szerkezete is ezt a biblikus 
alapeszmét szimbolizálja. Ott, ahol a földi 
cselekményből eleget mutatott a költő, fel-
száll a nézővel a fellegek közé : nézzük-lós-
suk, vájjon mit szólnak odafent mindehhez 
azok, akik előidézték ? Hadd szülessék az 
égi tapasztalásból félelem és okulás a föl-
diekre, az Aranyborjú népére, mert szomorú — 

mindnyájan csak 
azok . .. 

Íme a mese : 
Két öreg asz-

szony komor 
arcára világit a 
villanyfény. Nem 
is öregek, vének 
ezek már mind 
a ketten, törődöt-
tek és haláltól 
félők. Az öre-
gebb, Grálné, ha-
talmas asszony, 
mérhetetlen ter-
jedelmű földek 
gazdája. Kin-
cses-kamrájában 
hordó arany sá-
pad, szántóföld-
jeinek kalászten-
gere sok ezer 
embernek ad 
munkát és ke-
nyeret. Honnan 
származott ez az 
istentelen nagy 
vagyon — senki 
sem törődikívete. 
Senki sem tudja, 
csak Grálné meg 
a család másik 
ága, amelynek 
tagjai ma ott 
ülhetnének a kas-
télyban, ha egyik 

ős másképen rendelkezett volna az örökség 
felől es akkor — Grálné talán görnyedt hát-
tal száraz gallyat szedhetne az erdőn. A va-
gyon, a gazdagság régen leszoktatta az em-
bereket arról, hogy a születése után kutassa-
nak, a Grál-kincs eredetét sem keresi senki. 
A família két szegény ága lesi csak az öreg-
asszony halálát, amely uj utat vág az arany-
nak száz esztendőre. A Videczkyek meg a 
Csákyak kacsintgatnak az örökség felé és 
egyik sem tudja, ki felé hajlik a vénasszony 
szive. Szive ? Dehogy. Nincs is annak. Meg-
ölte a pénz. Az aranyborjú. Kegyetlen és go-
nosz volt a szegény rokonokhoz. Garast sem 

Mészöly felv. 
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adott nekik a kincsből, amely már-már 
penészesre szaporodott a Grál-portán. Miért ? 
ösi bosszúból, haragból, őrületből. De most 
már nem lehet soká várni. Kilencven után 
mi jöhet ? Száz ? És aztán ? Egy-kettő-három. 
De több semmi idelenn. Sietni kell. Lehet, 
hogy a kaszás már a kastélykapu előtt ődö-
lög, hopp a hajszál és az ajtón kopogtathat. 
Sietni, sietni, vén Grálné ! Kire marad a Grál-
vagyon ? Becsülettel nehéz ezt asszonynak 
elintézni ! Egyben kell maradnia, nehogy ap-
róra forgácsolódjék, amiért századok előtt 
ősök kardjá embervért hullatott és emberát-
kot vetett. így akarta ezt már az ükapja is, 
meg annak a szépapja. Mindig csak egy 
kézbe ! Hogy nőjjön, hizzon, terebélyesedjen. 
Egyszer talán majd akkora lesz, mind a föld 
vagy annál is nagyobb. Kiért, miért ? Sen-
kiért, semmiért — az aranyborjúért. Most is 
igy leszen. Grálné végrendeletet akar. Ujat. 
Hányadszor változtatja már az átkos irást ! 
A hűséges öreg cseléd istenes lelke hiába 
óvja az istenkisértéstől, hiába ! Együtt kell 
maradnia a Grál-vagyonnak. Ma lesz a napja, 
megtudni kinél, Videczkynél vagy Csákynál. 
Szegények mind a ketten. Holnapra ? Egyik 
király, másik király-koldusa. Melyik ez, me-
lyik az ? Majd eldönti a kulcs. A szerencse 
kulcsa. Ott van a kezében. Ide fognak jönni 
a fiuk. A Videczky- meg a Csáky-fiu. Le 
fogja ejteni a kulcsot a földre. Amelyik fel-
veszi, azé lesz a Grál-vagyon. A másik ma-
radjon szegény. 

Mesterien költői szavakkal, misztikus drá-
mai megérzéssel következik a két vénasszony 
között ez a jelenet : 

Grálné : Két gyerek közül egyiket megte-
szem örökösömnek. 

Zsuzsi : Miért az egyiket ? Ossza kétfelé a 

vagyonát, aztán egyik felét Videczkynek, a 
másikat Csákynak, jut is, marad is elég. 

Grálné (határozottan) : Nem lehet, a Grál-
vagyonnak együtt muszáj maradnia. 

Zsuzsi : Miért muszáj, hol van megirva ? 
Grálné : Ahhoz te nem értesz a paraszt 

eszeddel, együtt muszáj maradnia. A meg-
boldogult uram is mind azt mondta, pedig 
az egész vagyont ő maga szerezte, hadi life-
ráns volt a török háborúban. 

Zsuzsi (dörmögve) : Nincs is áldás a pén-
zen, amit a szegény katonák prófuntján ha-
rácsoltak. 

Grálné : Hallgass te ostoba, a katonák 
úgyis csak elisszák meg elpipázzák minde-
nüket. Zsuzsi a koppantót, csak azt nem tu-
dom még, melyik gyeieknek hagyjam. 

Zsuzsi (a gyertyát tisztogatva) : Ma mégis 
határoznia kell, ha már ide rendelte a nótá-
rius urat. 

Grálné : Ugy gondoltam, a véletlenre bizom. 
Zsuzsi (ijedten) : A véletlenre ? 
Grálné : Ha itt lesz a két kisfiú, akkor a 

földre dobom a pénzesláda kulcsát és ame-
lyik felveszi és visszaadja, az legyen a Grál-
vagyon örököse. Amelyik felveszi és ideadja, 
de a másik nem kap semmit. 

Zsuzsi : Jézus Mária, micsoda asszonyság, 
még a holta után is megszekirozná az embe-
reket, hát szabad ilyet ? Az egyik famíliát 
gazdaggá tenni szeretet nélkül, a másikat 
belelökni a szegénységbe játékból, nem fél, 
hogy megveri a Jézus ? 

Grálné : Milyen ostoba vagy, ha azt mon-
dom, a véletlenre bizom, ez azt teszi : a jó 
Istenre bizom. Egy nyomorult levél nem esik le 
a fáról az ő tudta nélkül, hát akkor hogyne 
volna gondja a gazdag Grálné pénzesládájá-
nak kulcsára. 

GOMBASZÖGI FRIDA 
Vígszínház : „Aranyborjú" I. rész Mésiüly felvétele 
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Zsuzsi: Hát csak őröljön az Úristen mal-
mában. Egyet megmondok, ha rosszul sül, 
akkor nem lesz nyugta a föld alatt, mert az 
örökösei száz év múlva is meg fogják át-
kozni. 

Grélné : Csak fújd a tüzet, Ljd, te vén 
sárkány. 

Zsuzsi : Bolond is vagyok, hogy koptatom 
a nyelvemet. Mert amit a tekintetes asszony 
egyszer a fejébe vett . . . 

(Szélroham.) 
Grálné : Hihi ! De azt mégis szeretném 

tudni, mi lesz száz év múlva a Grál-vagyon-
nal. (Egy látbatatatlan óra mély zengéssel 
ötöt üt, utána rçgi dallamot muzsikál.) 

Grálné : Öt ora ! 
Zsuzsi: Már csoszognak az ambituson. 

(Jobbra el). 
Grálné (uténaszól) : Töröljék meg a csiz-

májukat. (Egy pillanatig magában ül és köt.) 
Amelyik felveszi és visszaadja . . . 

Jön a két gyerek. Egyik sem tudja, mi 
lesz itt. Odahaza se tudják. A vénasszony 
próbára teszi őket. A Videczky-fiu szemtelen, 
tiszteletlen. Csáky fiu szerény, kedves. Talán 
odahaza kitanították. Ö emeli fel a kulcsot. 
Övé lesz a vagyon. A vén cseléd hiába so-
pánkodik : „Istenkísértés ez, bűnök bünje, baj 
lesz belőle." Megtörtént, változtatni nem le-
het. Indul az Aranybo.ju. Hová ? Száz esz-
tendő szárnyán, unokák elé. Ott vagyunk az 
első felvonásban. 

A Grál-vagyon a Videczkyeké. Videczky 
M arikéé. Ö ül egyedül a kastélyban, amelyet 

Szécsi Ferkó, Rákosi Szidi, Tubái Sárika 
Vígszínház : „Aranyborjú" 

Mészöly telv. 

VARSÁNYI IRÉN 
Vigszinház : „Aranyborjú" 

Mészöly fe lv . 

pár régi bútordarab őrzött csak meg az ősök 
arcára formálva, más minden megváltozott. 
A Csáky-családból azóta Csákó lett. Csákó 
Magda most cseléd Videczky Marikánál. 
Gonoszlelkü leány ez a Marika. Valahonnan 
megtudta a vén Grálné végrendeletének me-
séjét és most gyűlöli a kései Csáky-leányt. 
Hátha fordítva történt volna? Most ő lenne 
Magda cselédje. Szegény kis szerény Magda 
olyan, mint régen a kis Videczky-fiu volt. Mit 
ér vele? Örül a koncnak, amit Marika néha 
feléje dob. Mit tud ő mást. És Marika gyű-
lölete egyre szélesedik. Oka is van. Férjhez 
akar menni a grófhoz, aki Magdát szereti és 
Magda is a grófot. Ezt tudja meg és ezért 
lesz halálosabb ellenség Marika. El kell pusz-
títani ezt a leányt. Hajrá, reája ebek ! Itt van 
Csák, a gonoszlelkü, elégedetlen, aki felfedi 
Marika előtt, mit lehet itt tenni. Szövi a há-
lót a szegény vérrokon számára. Egy-két fo-
gás és beleesik Magda. Rábeszéli Marikát, 
hogy értékes gyönysorát bizza Magdára, a 
többit meg reá. így lesz. Magda átveszi a 
gyöngysort, tokjával együtt a fiókba helyezi 
és Csák pillanat alatt kilopja onnan. Mikor 
aztán megérkeznek a vendégek, Marika kéri 
a gyöngyöt. Hol van ? Eltűnt. Ellopták ! Ki 
lopta el ? Csák meghozza a feleletet. Magda ! 
Neki adta ! A szeretője ! Itt a verem, 
sikolts szegény leány. A gonoszság most 
diadalt ülhet. Marika jónak akar láts7ani 
látszólag megbocsájt a Csákó-leánynak, az 
semmit sem tett, csak Csákynak született, ez 
gonosz rokon elvégezte munkáját. A gróf el-
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mely embersorsból gőzölög, 
hozzád kiált, együgyű lélek, 
nékéd zokog, téged átkoz. 
Keringsz a semmiségben. 
Futsz önmagadtól, 
de menekülni nem tudsz. 
Rab vagy, 
a magadszőtte háló rabja. 
Szabaddá ő tehet csupán, 
Ki bölcsen fölfejti 
a sorsot, 
a fájdalom szövetét, 
mit botorul szőttél. 

Grálné : Hát lehet fölfejteni ? Hát lehet meg 
nem történtté tenni a multat ? 

Zsuzsi : 
Semmivé lesz a mult, 
ha elhamvad az emlékezet, 
az elfelejtett tett : 
el nem gondolt gondolat. 
Az elporlott tetem : 
meg nem született gyermek. 

(Széles gesztussal.) 

TANAY FRIGYES az 1. részben 
Vígszínház: „Aranyborjú" 

Mészöly felv. 

fordul a bűnös leánytól és meghatva Marika 
nemes lelkétől, felé fordítja szivét. Magda 
indulhat a sötétség felé, fényes, ártatlan lélek-
kel. Az aranyborjú átka teljessé vált. Itt a 
szerencsétlenség, amit a vén Zsuzsa jósolt. 
Látja most is fentről, a fellegek közül, mi 
történik idelenn. Ott kóborol a csillagok kö-
zött a két lélek. Zsuzsának már pelyhedzenek 
az angyalszárnyai, de Grálné bűnhődik. A 
nagy átok miatt nem talál megnyugvást. Cse-
léd és asszonya így beszélnek földi élet után : 

Zsuzsi : 
Szólok hozzád, 
Bolyongó lélek, 
Szélsodorta ködfoszlány. 
Szólok hozzád. 
Hallgass meg ! 

Grálné (alázatosan) : Hallgatlak, szárnvas 
lélek. 

Zsuzsi : 
Szövőszéken ültél, 
A sors szövőszékén ültél 
bolyongó lélek. 
Sorsot szőttél, embersorsot, 
kontár kézzel, 
Kusza ésszel 
szőtted emberek 
fájdalmas sorsát. 
A fájdalom, 

TANAY FRIGYES a II. részben 
Vígszínház: „Aranyborjú" 

Mészöly telv. 
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GOMBASZÖGI FRIDA 
Vígszínház: „Aranyborjú" I. rész 

Mészöly felv. 

akkor szárnyad nő, 
akkor kapu nyílik, 
akkor célhoz érsz, 
akkor szabad léssz ! 

(A fény kialszik, mindketten homályban 
maradnak.) 

Grálné (sopánkodva) : Mig minden ember 
megnyugszik sorsában ? Jézus — mikor lesz 
az ? ! (Egy láthatatlan óra ötöt üt.) 

Zsuzsi (az első óraütésnél) : Jönnek ! Itt 
vannak ! (Elmegy, az ütéssel muzsikálni kezd 
az óra, Zsuzsi visszajön és kézenfogva be-
vezeti az Előjáték két kis fiucskáját. A kis 
Videczky kezében tartja a kulcsot, mind a 
két fiu lehunyt szemmel lépeget.) Hozom a 
kis Videczkyt és a kis Csákót ! 

Grálné : Ök ! Megint itt vannak ! (Halkan.) 
A szemük csukva . . . meghaltak? 

Zsuzsi : Nem, csak alusznak. Ide ők csak 
álmukban jöhetnek. Tekintetes asszony, most 
már csak megossza köztük az örökséget ? ! 

Grálné : Mit értesz te ahhoz a paraszt eszed-
del ? A Grál-vagyonnak együtt muszáj ma-
radnia ! (Elveszi a kulcsot a kis Videczkytől.) 

Szövöm a sorsot, 
máskép szövöm. 
Dus voltál, kis legény, 
most légy szegény. 

lm, medrében türemlik 
s visszafelé foly 
az idő szent folyója. 
Ki szenvedett a földön : 
csupán csak álmodott, 
ki boldog volt : 
csupán csak álmodott 
s az álmodó maga : 
csupán csak álom volt. 
Eltörlődik az idő, 
Jelen lesz a mult, 
Újból kezedbe kapod 
a végzet fonalát. 
Sződd a sorsot, 
a magadét, a másét 
sződd jobban, 
sződd máskép. 

Grálné : Te szárnyas lélek, te égi fénytől 
ragyogó, szólj : mikor ér véget bolyongásom ? 

Zsuzsi : 
Ha majd kalászt ereszt 
dudvavetésed, 
ha enyhül a fájdalom, 
mit elvetettél, 
ha igaz kézbe kerül, 
az életkulcs, 
ha minden ember, 
kinek végzete lettél, 
megnyugszik sorsában : 

VARSÁNYI IRÉN 
Vígszínház: „Aranyborjú" I. rész 

Mészöly felv. 
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vérrel forrasztotta össze török háborúk idején 
a Grál-vagyont. Vagy lehet, hogy hadiszállí-
tások zsákmányával, de ez is csak véres, 
Megint csak előkerül a gyöngy. Most Magda 
lopja el, mert a másik Videczky akarja. Meg-
ölik a Csákó leányt. Aztán el innen a gyöngy-
gyei, Törökországba. Már ott a tőr a kezé-
ben és ott a gyöngy a zsebében. De Mariká-
nak verni kezd a szive, visszatántorodik, meg 
akarja menteni Magdát. Meg is menti. Elro-
han a komisszáriusért, aki száz év előtt a 
megyei zsiványokat irtotta, most ez is Csákó. 
Nincs is reájuk nagy szükség. Mire jönnek, 
Magda győzött a bosszún. A kifent tőr előtt 
gátat vetett az asszonyi ész. Azt mondta 
Vidrának — aki itt Videczky-vér — hogy 
szereti, megbocsájt neki, tudja, hogy ő is 
szereti, azért akarta megölni, Vidra megszé-
dül, elejti a tőrt és beleesik a hálóba. De 
ez a háló is Magdát fojtja meg. A gyöngy 
miatt. Azt mondja Vidra, mint száz év előtl 
Videczky, hogy a kastély úrnőjétől kapta, aki 
a szeretője. Hiába minden, beteljesedik ismét 
az átok, a száz év előtti kölcsönt visszafizet-
ték. Szemet szemért, fogat fogért. 

Grálné és Zsuzsi ezt is látják odafentről. 
A vénasszonynak már fáj a vándorlás a fel-
hők szélén, egyedül a nagy bün súlyával. Az 
aranyborjú átka odáig is felér és kinok kinját 
kiáltja mennyei boldogság helyett. Be kell 
látni a bolyongó léleknek a nagy bünt és 

KERTÉSZ DEZSŐ 
Vígszínház; „Aranyborjú" 

M ' s z ö l y felv. 

Az élet kulcsát tőled elveszem — 
(Csákó kezébe adja.) 

s ide teszem. 
Videczkyéknek semmijük sincs, 
Csákóéké minden kincs. 

Megtörtént a csere. A Grál-vagyon a Csá-
kók birtokába került. Videczkyéké a bosszú 
és a keserűség, ami száz évig fojtogatta Csá-
kóékat. Születésnapja van Csákó Magdának, 
annak az ünneplésére készülnek. Mind itt 
vannak, akik száz év előtt Videczkyéket szol-
gálták. A gróf, Marika is. Videczky Marika 
most vándorszinészleány, aki véletlenül be-
került a rokon portájára. Magda felfedezi a 
rokonságot, kedves szeretettel fogadja Mari-
kát, akiben most a másik Videczky támasztja 
fel a gyűlöletet. Itt szolgál ez is a háznál. 
Szolga vagy efféle. Most ő tudja, hogy az 
övé lehetne itt most minden, ha máskép for-
dul a kulcs dolga. Azt is tudja, hogy csak 
ketten vannak már Videczkyek. Magda, meg 
ő. Elő a bosszúval, amely most véres lesz, 
mint a kard, amely sok-sok száz év előtt 

GAZSI MARISKA 
Vígszínház: „Aranyborjú" 

Mészöly telv. 
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A z a s ü r g ö n y , akii 
I v o n n e d e B r a y k a p ó i t 

Eltemették Henry Bataille-t s agyongyá-
szolták, mint szokás a jeles urakat. E körül 
a haláleset körül valami nagyon megtetszett 
nékem (a halál maga nem igen tetszik), még-
pedig az az úgynevezett részvéttávirat, akit 
a francia színpadi szerző urak szindikátusa 
adott fel a Bataille-familia megkerülésével 
egyenesen Ivonne de Bray színésznő címére, 
ki Henry Bataille ur kedvese volt. A 
„Comédieben", a francia „Színházi Elet"-ben 
olvastam a sürgönyt. Magyarul ilyenformán 
szólana : 

Elhallgatott egy pathetikus 
hang, de örökre hallani fogjuk, 
oly nagy volt az a maga bátor-
ságában és oly bátor volt az a 
maga hazárd kedvében. A mo-
dern fájdalom a legigazabb ki-
fejezését vesztette el Henry Ba-
taille-ban. Meghajlunk, mélysé-
ges bánaiban az ő örök érvé-
nyessége előtt. A francia szer-
zők szindikátusa nevében Henry 
Marx. 

* 

Finom dolog. Nem ? (sz. e.) 

Bornemisza Géza képei 
A váci-utcai „Belvedere" képkiállitó sza-

lonjában vasárnap délelőtt nyilt meg Bor-
nemisza Géza képeinek kiállítása. Sápadt, 
szőke, ábrándos szemű fiatalember Bornem-
isza, olyan magába zárkózott aszkétalélek és 
ahogy ott áll a kiállítási helyiségben képei 
között, egészen természetes, hogy ilyennek 
kell lennie annak, aki ezeket a képeket fes-
tette. Kis fapipája csak gyéren ereszti a füs-
töt, mintha az is álmodoznék a mesterrel 
együtt. Minden, ami itt látható egy szebb, 
jobb, nemesebb és elvontabb világból való, 
a költő az álmodozó és teremtő művész lel-
kéből szőtt álom, amely színekbe és vona-
lakba formálva jelenik meg most a profán 
közönség előtt, merthát — élni is kell. 
Legalább is illik. 

Finom művészet a Bornemiszáé, egyszerű, 
világos, olyan művészet, amelyet nem kell 
megdicsérni, magamagától értetődik és be-
szél az alkotó mester helyett is. 

A MAGYAR SZÍNPADI SZERZŐK komoly 
és jelentős sikere, hogy a berlini legnagyobb 
színházi ügynökség, az Autorenhaus külön-
osztályt állított fel a magyar szerzők részére. 
Ennek az osztálynak az élére egy jeles magyar 
újságíró Bartók Tibor került. Bartók a mult 
héten Budapestre érkezett, hogy nexust teremt-
sen szerzőink és az Autorenhaus között. 

Isten szine előtt jóvá tenni. Akkor majd véget 
ér a vándorlás és megszűnik az aranyborjú 
átka. Ez a kőltő tanúsága és ez a darab 
nemes, szép, krisztusos tendenciája. 

Lehetne boncolgatni mi a gyönyörű, a poé-
tikus, a prófétás ebben a darabban, de nem 
szabad. Herczeg Ferenc irta. 

Csak a színészek nevét kell feljegyezni, 
akik eljátszották ezt a költeményt, de azokét 
is csak hálával és megköszönéssel, de nem 
dicsérettel, mert ezek Rákosi Szidi, Varsányi 
Irén, Gomhaszögi Frida, Gazsi Mariska, He-
gedűs Gyula, Tanay Frigyes, Szerémi Zoltán, 
Csorfos. Gyula, Kertész Dezső, Lukács Pál, 
Bárdi Ödön. És megsimogatni a két kis gye-
reket : Tubái Sárit és Szécsi Ferkót. Falus 
Elek művészi ruhatervezetei és díszletei a 
legteljesebb elösmerést érdemlik Falus előkelő 
művészete mindenben méltó Herczeg Ferenc 
darabjához. És az elismerés bókja illeti Jób 
Dániel rendezői művészetét. 

SZERÉMY ZOLTÁN 

Vígszínház: „Aranyborjú" 

Mészöly felv. 
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A kór is talány 
Irta : LAKATOS LÁSZLÓ 

Bálványdöntő, 
illuzíőtépő idők 
nem kímélték 
meg a kőrista-
lángit sem. Ez 
a kecses jószág, 
amely azelőtt 
főként arról 
volt nevezetes, 
hogy szenzáció-
san tudta be-

osztani gázsiját, most szinte kihalóban van, 
mint egyes ritka és diszes madárfajták. 
Az operette-szinházak manapság már alig 
tudnak találni fiatal és üde tündérekét, 
udvarnSket, hercegnőket, szobalányokat és 
egyéb nőnemű »népséget és katonaságot«. 

Miért? fíz ok tul egyszerű. Ma a színház 
ha végsőkig is megfeszíti magát, kép-
telen a kóristalánynak olyan gázsit adni, 
amelyet ő hagyományos zsenialitásával is 
beosztani tudna. Äz élet drága és a szín-
házjegy olcsó. A világ felfordult és a 
kóristalányság már nem jelenti a béreit 
fiákért, a párisi hálókupét és az életnek 
mindazt a sok tavaszi gyönyörűségét, 
amely azelőtt okvetlenül kijárt annak, aki 
— nemhogy táncolni, de még énekelni 
sem tud. Äzelött, ha a tehetséget nem 
is, de legalább megfizették a tehetségi-
telenséget. Ma erre sincs pénz. Nem ér-
demes sem szépnek, sem fiatalnak, sem 
tehetségtelennek fenni. Ä világ — hányad1-
szor mondjuk? — megbolondult. 

Már odáig jutottunk, hogy az írógép, 
gyorsirói képesség stb. többet jövedelmez 
a kóristaságnál, beleértve ennek a ro-
mantikus foglalkozásnak minden közismert 
mellékjövedelmét is. Ami pedig az erényt 
illeti? Ä szerencse nemcsak a színházak 
kiskapuját kerülgeti, de hogy a valutázás 
ilyen üditő módon kifejlődött, ellátogat 
a bankokba, pénzintézetekbe stb. Ma már 
máshol is lehet szerencsét csinálni, nem-
csak a színházaknál. A színházaknál pedig 
egyáltalán nem lehet. 

Magyarán megmondva, a baj az, hogy 
mig azelőtt igen sok középjómódu ember 
volt, addig ma csak nagy vagyonok van-

nak és ezek igen keveseké. A gazdagság 
pedig gőgössé tesz és ostobává. A gazdag 
ember tele van pénzzel és előítéletekkel. 
Amióta a vagyon tiz magyar milliónál 
íkezdődik, a gazdagok, ha már a szinházi 
felé orientálódnak, nem érik be a kóristanő 
névtelen csinosságávai és a dicsőségtől el 
nem rontott üdeségével. Ezek az uj gazda-
gok hiuk. Névbecsülésre mennek. Ellen-
ben kipusztult az a sok középmódú ügyvéd, 
orvos, banktisztviselő stb., aki azelőtt sze-
rényen és* józanul mérlegelve az élet gyö-
nyöreit, mégis csak örömet okozhatott Bu-
dapesten néhány száz kóristalánynak. 

ÉS még egyszer az erény. Amióta az 
árak, fizetések ugy eltolódtak, egy fiatal 
leányi megélhet irodai vagy más munkár 
ból is. A könnyelműséget már nem fizetik 
meg annyival jobban, hogy azért mindjárt 
érdemes is volna... Ez a viíág tengernyi 
bajon át valahogyan mégis csak becsüle-
tesebb és reálisabb lett, mint volt a régi, 
sajnos, reménytelenebb és unalmasabb is. 

A változó viszonyok a szegény embertől 
élvették még a bohémság könnyű, tarka 
illúzióját is. Bohémnek lenni ma -— pénzbe 
kerül, vidám életet éíni vagyonba. Aki 
ma rászánja magát a kóristanői pályára, 
amögött valutaoszlopok legyenek, hogy ki-
bírja a kezdő időszak gyakran lesújtó 
szürkeségét és reménytelenségét. Bohémnek 
lenni luxus, a jókedvre fényűzési és for-
galmi adót vetettek az istenek, akik ma 
már korántsem azok a jóhiszemű operette-
hatalmasságok, mint voltak a Szép Heléna 
korában. Higgadt, nyugodt unalom — ez 
ma a prograimm, — sok-sok munka, 

hogy megsze-
rezzük öregsé-
günknek azt a 

nyugalmat, 
amely csendes 

ásitozásában 
mit sem külön-
bözik a mai 
fiatalság szár-
nyaszegett kis 
áléletétől. 
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Rátkai Horton levele 
o János vitéz newyorki premierjéről 

Már eljutott a hire Pestre Fedák Sári első 
amerikai fellépése ünnepélyes sikerének, 
amelynek részleteiről most maga Rátkai Marci 
számol be. Itt közöljük a levél egy részét : 

Drágáim! Ez volt eddig a legragyo-
góbb napja a magyarságnak, amelyet 
csak Kossuth Lajos fogadtatásával lehet 
összehasonlítani. Minden emberi képze-
letet felülmúló ünneplés volt az est, 
attól a perctől kezdve, hogy a függöny 
felment és meglátták a tizenhat darab 
magyar huszárt ragyogó fényes unifor-
misban, mikor behozták a magyar zászlót, 
rengett a szinház a tapsorkántól, amely 
fergetege erősödött, amint a közönség 
Fedák Sárit meglátta. Megszólalt odakint 
a kolomp és Zsazsa a patak hidján át 
berobogott a színpadra, ünnep volt, 
ünnepe minden magyar vérünknek. A 
dollárok harcában meggyötört szivek 
kitágultak, ahogy Zsazsa karikás osto-
rának forgása behajtotta a színpadra a 
friss alföldi levegőt. Bégetett a nyáj, 
kalimpált a kolomp, felcsendült János 
vitéz nótája és ennek a drága nőnek 
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Ezt a levelet Fedák Sári irta dr. Krémer 
Mihálypak, aki sok lelkesedéssel fáradozott 

azon, hogy Zsazsa kijusson Amerikába. 

a művészete becsalta 3000 ember 
szivét a patakparti kis magyar faluba 
ahol „most virít a pipacs és a szarka-
láb". Felvonásról-felvonásra forróbb lett 
a levegő, az emberek kis gyerekek 
módjára sírtak, három és fél órán ke-
resztül nem maradt itt rosszaság senki 
szivében. Ezért az egy estéért érdemes 
volt szenvednem egy esztendőt, mert ez 
felejthetetlenné lett Zsazsának, az itteni 
magyaroknak és önmagamnak. 

Az előadás minden egyes szereplőjé-
vel olyan volt, hogy a Király Szinház is 
megirigyelhette volna. Ezt mi négyszem-
közt Zsazsával komolyan konstatáltuk, 
a díszletek és kosztümök is nagyszerűek 
voltak, ezeket Pogány Vili terve szerint 
készíttettem. Mindent összevetve, boldog 
vagyok, hála Istennek, boldog Zsazsa is. 
Boldog, hogy eljött ide, ahonnan élete 
legszebb emlékeit fogja magával haza-
vinni. 

Rátkai Márton leveléből szinte kiárad a 
pályatársi szeretet és az önzetlen lelkesedés 
Fedák Sári nagy művészete iránt. Bizonyosra 
vettük, hogy ezen az ünnepi estén ugyan-
csak kijutott az elismerésből Rátkai Marcinak 
is, mert hiszen ő volt az, aki az egészet ösz-
szehozta, aki szinte leküzdhetetlennek látszó 
nehézségek árán megvalósította Fedák Sári 
amerikai vendégjátékát. És erről a hitünkről 
meg is győzött bennünket Feleki Károly, a 
közbecsülésben álló neves amerikai magyar 
színházi ember levele, aki Fedák Sárival 
együtt Rátkai Márton ünnepléséről is beszá-
mol. Ezeket irja : 

,.— Rátkainak épen olyan nagy a rendezői 
sikere, mint Zsazsának a színészi. Az embe-
rek ép ugy ünnepelték és meghatottan gra-
tuláltak neki. Természetes,..hogy a koszorúja 
az egésznek mégis csak 0, hogy áldja meg 
a Jóisten ! Zsazsa ! 

Előadás után megkapta a 200 S-t, megfor-
gatta jobbra balra, nézte, meg-megolvasta, 
nevetett édesen, huncutul, ahogy csak ő tud, 
azzal a pisla félre szemével — aztán meg-
köpdöste, mondván : 

— Apád, anyád ide jöjjön. 
És zsebre tette. Zsazsa rettentő sok virágot, 

koszorút kapott, Marci is három gyönyörű 
babért." 

Csupa öröm és lelkesedés ez a levél is — 
gyönyörű boldog bizonyítéka a magyar szí-
nészet ujabb, hatalmas amerikai sikerének és 
természetesen Zsazsa és Rátkai művészetének. 
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Szerkesszen a közönség! 
Tiz év — tiz Ív. A Színházi Élet jubileuma. 

A húsvéti ünnepi szám. Uj pályázat. 
Pályafutásában nevezetes állomáshoz érkezik a Színházi Élet : most 

lesz tiz esztendeje annak, hogy első száma szerény köntösben, szerény 
tartalommal először megjelent, hogy szorosabb kapcsolatot teremtsen a 
közönség és a színházak között. 

Tiz év óta foglalkozik a Színházi Elet a színházakkal és minden mű-
vészeti, irodalmi és társadalmi kérdéssel, amely belekapcsolódik a szín-
házi életbe. Most, hogy végére érünk pályafutásunk első decenniumának, 
foglalkozni akarunk egyszer önmagunkkal is. Húsvétra ünnepi számot 
adunk ki, amely tartalomban, terjedelemben az évfordulóra való tekin-
tettel elütő lesz minden eddigi alkalmi számunktól. A tiz évnek megfelelően 
tiz iv lesz a Színházi Elet jubileumi száma. Tiz év — tiz iv. Tiz iven, 
vagyis százhatvan rendes Színházi Élet-oldalon a heti aktualitások mel-
lett be fogjuk mutatni Írásban és képben népszerű lapunk egész fejlődési 
történetét. Bemutatjuk, hogyan lett a tiz év előtti sovány, szerény kis füze-
tekben megjelent Színházi Életből a mai nagyszabású revü, amely az 
ország minden részébe és a messzi külföldre hétről-hétre sok-sok tízezer 
példányban viszi el a legfrissebb színházi és művészi események hirét. 
Bemutatjuk a jubileumi számban, hogyan készül a Színházi Élet, kezdve 
a papírgyártól, amely az üres lapokat szállítja, a nyomdai expedícióig, 
ahonnan cimszalagozva vagy rikkancsok utján pillanatok alatt megy széjjel 
minden irányba. Bemutatjuk a szerkesztőség munkáját, leírjuk, hogyan 
készül egy riport, egy főpróbái beszámoló, egy premiér leírása, hogyan 
dolgozik a riporter, a rajzoló, a fényképész. 

De a jubileumi szám összeállításánál fontos szerepet szánunk annak 
a rétegnek is, amelynek lelkes támogatása, kitartó barátsága és ragasz-
kodása lehetővé tette számunkra a tizéves évforduló megünneplését: — 
a közönségnek is. Emlékezetessé, irodalmi szempontból is maradandóvá 
óhajtjuk tenni a húsvéti számot és ezért abban közzé akarjuk adni egy 
egész estét betöltő, népszerű rntgyar darabnak teljes szövegét is. De melyik 
darab legyen az? Ezt nem akarjuk mi eldönteni, ennek a kérdesnek meg-
oldásához kérjük olvasóink közreműködését. 

Szerkesszen egyszer a közönség isi Minden olvasónkat, lapunk minden 
igaz barátját felkérjük arra, irja meg nekünk, mi, a szivének titkos óhaja, 
melyik darabot szeretné olvasni a Színházi Elet húsvétkor megjelenő 
jubileumi számában ? Azt a darabot, amelyiket a legtöbben kívánnak, meg 
fogjuk jelentetni az ünnepi számban. Csak még egyszer figyelembe ajánl-
juk : csupán magyar és egész estét betöltő darabról lehet szó, egyfel-
vonásosok tehát nem jöhetnek számításba. Senkit sem kényszeritünk a 
szavazásra, represszáliákra nincs alkalmunk, de minden olvasónk ön-
magát bünteti meg, ha nem küldi be szavazatát, mert hátha éppen azon 
az egy szavaszaton múlik a dolog. 

Azok között, akik ugyanarra a darabra szavaztak, vagyis akik a 
jubileumi számban megjelenő darab mellett foglaltak állást, kisorsoljuk az 
illető darab szerzőjének összes müveit a szerző eredeti aláírásával 
Bejelentjük tehát a legújabb pályázatot, amelyen mindenki nyer és egy 
valaki lesz csak, aki a többinél többet is nyerhet. Sürgősen, nyolc napon 
belül, vagyis legkésőbb március 25 ig kérjük a válaszok beküldését. 
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— Volt a szinészbálon ? 
— Voltam. 
— Milyen volt ? 
— Remek ! 

Hogy milyen remek volt, arról részletes 
beszámolót ad itt a Színházi Élet báli tudó-
sítója. 

* 

Szombat este nyolc órakor káprázatos vil-
lanyfénybe borult a Gellért-szálló egymásba-
nyiló hárpm hatalmas márványterme. Csak 
tizenegy órakor kezdődött a szinészbál, de 
már ragyogtak a lámpák ezrei, zengett a 
muzsika és frakkos urak sürögtek-forogtak a 
parketten. A bál intézőbizottsága főpróbát 
tartott, Tarján Vilmos, Herczeg Jenő, Sza-
bolcs Ernő, Lukács Gyula, Szenes Ernő, 
Gáspár Zsigmond és Adorján László a leg-
precízebb gondossággal vizsgáltak meg min-
dent, hogy rendben legyen, ha kezdődik a 
bál. Tarján még a parkettet is megvizsgálta, 

. hogy jól lehet-e rajta táncolni ? A kövér Sze-
nes pedig a buffetben tartott főpróbát. Végig-
ette gyorsan az étlapot, hogy jó-e minden ? 
Minden jó volt. Varga ur, a Vígszínház 
pénztárosa elfoglalta helyét a kasszában. 
Mellé állt meghivóellenőrnek Szabolcs ; Pán, 
a Színházi Élet rajzolója kiakasztotta a táb-
lát, melyen hatalmas szivet dőf át egy iró-
toll s a szöveg fölötte ennyi : 

Megösmerkedhet mindenki minden-
kivel, ha vesz Solti Hermintől 

és Herczeg Jenőtől 200 koro-
náért autogrammkártyát 

Kis asztalkát állítottak fel a bejárónál, hol 
Lukács Gyula és Gáspár rendelkezésére a 
Vígszínház négy szabója majd feltűzi a ren-
dezőknek a vékony fehér selyemszalagot, 
melyen ez a felírás : „Szinészbál". Az ajtók-
nál színházi jegyszedők zsinóros fekete ma-
gyar ruhában, a Gellért-szálló kapujában 
pedig díszruhás lovasrendőrök várják az ér-
kezőket. 

A felvonulás 
Tizenegy óra előtt ott volt már az előcsar-

nokban a bál százhatvantagu rendezősége, 
élén Odry Árpáddal, hogy fogadja a vendé-
geket. Valamivel tizenegy előtt megérkezett 
az első vendég, az első bélanya : Rákosi 
Szidi, antik csipkékkel gazdagon díszített 
halvány lila selyemben. Odry Árpád karján 
vonult fel a bálanyák részére emelt emel-
vényre. Csakhamar elfoglalja mellette helyét 
a másik két bálanya : Pálmay Ilka, habkönnyű 
fekete tüllben, melyről virágokkal font füzér 
omlik alá, nyakán, fejdiszén vagyonokat érő 
brilliánsok, Fáy Szeréna fekete bársonyból 
és selyemből kombinált, pazar előkelőségü 
toiletteben. A Gellért bejárója elé most már 
szakadatlan sorban gördülnek fel az autók 

és magénfogatok, felvonul a színházak, az 
irodalom, az arisztokrácia, a katonaság, a 
diplomácia előkelőségei. Egymásután érkez-
nek meg Molnár Ferenc, Mester Sándor tár-
saságában, Beöthy László és Beöthy Lász-
lóné, Roboz Imre karján Lenkeffy Icával, 
Herczeg Ferenc, Heltai Jenő, Jób Dániel, 
Szirmai Imre, Pauley Erzsi és társasága, 
Hatvany Lili bárónő, gróf Batthyány Elemér, 
Pirckner János és Stern Samu udvari taná-
csos, Bárdos Artúr, Lázár Ödön, gróf Károlyi 
László, Rózsahegyi Kálmán és felesége, gróf 
Almássy Pál, báró Huszár Zsigmond, gróf 
Mikes Miklós, báró Biedermann Imre, báró 
Prónay György, gróf Keglevich Gyula, báró 
Radvánszky Béla, Szász Ernő, Szabó Kornél, 
Miklós Jenő, Kálmán Henrik, Csathó Kál-
mán, Vágó László, Bakonyi Kálmán, Tasz 
László, dr. Bedő Móric, dr. Palotay Andor, 
dr. királdi Lukács György, báró Hatvany 
Endre, báró Bornemissza Lipót és János, 
herceg Odescalchy Miklós, gróf Forgách Béla ; 
az ántánt missziók tagjai érkeznek : gróf 
Moro Lyn, Gordo Ross, Frederico dt. Viglianoi. 
Charles Wilson, Conrado Gabrecht, Alberto 
Gaudensi, Botmarsch J. G., Carlo Barbieri, 
Alfredo Gussoni, Otto Braun von Stummot, 
Louis Conniléret W. H. Smith. És szakadat-
lan sorban jönnek a színházak és a legelő-
kelőbb társaságok szépségei, csupa ragyogó 
leány és asszony káprázatos toilett-ekben. A 
báli tudósító szavatosságot vállal érte, hogy 
ilyen káprázatos közönség, ilyen fantasztiku-
san érdekes toilettek egyetlen bálon sem vol-
tak 1922-ben. 

Az első csá rdás 
Féltizenkét órakor együtt volt a bál kö-

zönsége. Fricsay Richárd hatvantagu zene-
karán fölcsengett a Rákóczi-induló : megkez-
dődött a bál. S a katonazenekartól átvette a 
szót Kiss Béla cigányzenekara. A „Debre-
cenbe kéne menni" dallamára irta meg Szép 
Ernő a szinészcsárdást. Ez a szövege : 

Az ablakon ki-kinézek : 
Sétálnak az uj színészek, 
Száz szivemnek kéne lenni, 
Olyan helyes valamennyi. 

Pálmay lika és Szirmai Imre nyitották meg 
a bált a szinészcsárdással. A közönség kört 
formált köréjük s mikor véget ért a csárdás, 
olyan taps zúgott fel, mint valami premieren. 
A katonazenekar keringőt kezdett játszani, 
s pillanat alatt keringőző párokkal telt meg 
a három bálterem. A katonazenekar, a ci-
gányok, a jazz-band egymást felváltva ját-
szanak, csárdás, keringő, shimmy jön egy-
másután. Egy-egy táncoló párt valóságos 
embergyürü vesz körül. Rengeteg nézője, bá-
mulója van Lenkeffy Ica táncainak. Ez a 
csodálatosan szép szőke asszony a bál-
királynő ! Halványrózsaszinü selyemruhájá-
ban olyan mint az álom s olyan graciozitás-
sul táncol, hogy valósággal külön látványos-
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A primadonnavásár 
Nagy Endre, Paulay, Somogyi, Ilosvai, Titkos, Péchy, Lenkeffy, Solti, Ághy, Gaál 

sag. Nagy udvara van Péchy Erzsinek, Pau-
lay Erzsinek, Gách Lillának, Magyar Erzsi-
nek, Somogyi Nusinak, Gaál Franciskának, 
Ilosvay Rózsinak, Titkos Ilonának, Solti Her-
minnek, Tasz Lászlónénak, Góthné Kertész 
Ellának, Jákó Amáliának. Zerkovitz Bélának. 
Kandó Lászlónénak, Ptasinszky Pepinek. Itt 
adjuk a névsorát azoknak, akiket a bálte-
remben láttunk: 

Ághy Erzsi, Bánócziné Ilona, Báthori Giza, 
Csatay Janka, Füzess Anna, 
Gaáf Franciska, Gách Lilla, 
Gombaszögi Ella, Góthné 
Kertész Ella, Haraszthy Mici, 
Hegedűs Gyuláné, Hettyei 
Aranka, Hollai Kamilla, Ilosvai 
Rózsi, Jankovich Magda, Kom-
játhy Mária, Kondor Ibolya. 
Kökény Ilona, Lánczi Margit, 
Lenkeffy Ica, Lóth IIa, Mészá-
ros Giza, Németh Juliska, 
Paulay Erzsi, Péchy Erzsi, 
Pécsi Blanka, Sándor Erzsi, 
Sándor Gizi, Simonyi Mária,' 
Solti Hermin, Somogyi Nusi, 
Szilágyi Rózsi, Szőllősi Rózsi, 
Titkos Ilona, Magyar Erzsi, 
Berczelly Magda, Oláh Böske. 
Wirth Sári. Zöldhelyi Annus, 
Beöthy Lászlóné, báró Korn-
feld Pálné, Vágó Béléné, 
Kandó Lászlóné, báró Hat-
vany Lily, Fellner Alfrédné, 
dr. Palotay Andorné, Pirkner 
Jánosné, dr. Ullmann Pálné, Stem Samuné, 
Tatz Lászlóné, Galetta Ferencné, Csöngös Ár-
pádné, Gombaszögi Irén, Schmergi Vilmosné, 
Nordley Lucy. Ptasinszky Pepi, Farkas György-
né. Zerkovitz Béláné, Sólyom Janka, Mészáros 
Paula, Goldschläger Samuné, Marthon Erzsi. 
Dolinay Ilona, Czartoriczky Mária, Gyöngyössy 
Józsefné, Thurzó Elvira, Adorján Istvánné, 

von 
Radó Pálr 

Mr. Rózsássy 
aki három primadonnát vásárolt 

Sásdy Alice, Sebestyén Richárdné, dr. Kele-
csényi Ferencné, Conrado Garbrechtné, Stras-
ser Jenőné, Mezei Árpádné. dr. Lőw Antalné, 
Huszka Aranka, Gáspár Fülöpné, Horváth 
Elemérné, Rónay Istvánné, Szomjas Jánosné, 
Sándor Endréné, Róth Arnoldné, Hollós Bora, 
Kalmár Rózsi, Paul Pálné, Paul Arnoldné, 
Kálmán Henrikné, Petheö Attiláné, Lidié 

Nagel, Zoltán Ignácné, Brandt Izsóné, 
Fixmann Kálmánné, Szithány 

Gézáné, Balogh Ella, Sárközi 
Gyuláné, Karef Arturné, Ke-
mény M.-né. Lóránt Pálné, 
dr. Hübsch Móricné. Botfán 
Mártonné, Botfán Mariska, 
Weinstein Béláné, Stein Sán-
dorné. Fazekas Magda, Po-
litzer Lucy, Szőke Benőné, 
Havas Alfrédné, Havas Katica, 
Félix Kálmánné, Viech Osz-
kárné.dr.Petőné, dr. Dolecshko 
Jánosné, dr. Véghelyi Viktorné, 
Tolnay Ilona, Goldmann Je-
nőné, Lázár Rezsőné, Mészá-
ros Paula, Galgóczy Margit, 
dr. Vajda Ernőné, Hecht Mik-
lósné, Stettner Hugóné, Med-
gyaszay Hajnal,Posner Magda, 
Kőszeghy Lujza, Iványi Márta, 
gróf Sándorné, Gróf Irén, Kö-
vess Józsefné, Ganic Jánosné, 
Miklós Jenőné, Bárdoly Ilona, 
Braun Sándorné, Török Mária, 
Gyürky Dezsőné, Szalay 

Erzsébet, Kőhalmy Andorné, Sárvay Jánosné, 
Sárvay Rózsi, Kinder Irén, Vértes Erzsi, Ros-
sek Ottóné, Halász Kató és Annus, Kadesa 
Edéné, dr. Elek Endréné, Fredeil Olga, Fuchs 
Erzsi, Fuchs Mari, dr. Menyhártné, Holzinger 
Lia, Illés Ferencné, Barkóczy Gizi, Ehrlich 
Mihályné, László Andorné, Bárczay András-
né. Vágó Lászlóné, Gérdosné, Gárdos Nelly, 
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Szöllősy Piroska, Balabán Imréné, Szabolcs 
Istvénné, Herczeg Jenőné, Várady Olga, 
Upor Józsefné, Arany Elemérné, King István-
né, dr. Géza Imréné, báró Kohner Vilmosné, 
Szenes Ernőné, Vajka Sándorné, Widrigen 
Pálné, Tarján Aladárné, Barabás Béléné, 

Blumenthal Rózsi, Vermes Gyuláné, dr. Ver-
mes Edéné, Lichtmann Ilus, Fálkenflug Leó-
né, Székács Béláné, dr. Wirth Károlyné, 
Raskó Baba, Molnár Bertalanná, Molnár 
René, Kellner Istvánné, Vida Hilda, Vida 
Gitta, Czukor Ferencné, Strasser Richárdné, 
Klár Istvánné, Schwärm Ida, dr. Fóthy Jó-
zsef Lajosné, Henny Fechner. Balassa Je-
nőné, Pollák Emiiné, Nádor Jenőné, Hajdú 
Józsefné, Stoller Irma, Felekyné, Radó Ist-
vénné, Simon Marcsa, Bárdoly IIa, Lady 
Pemberton, Bázór Gitta, Betegh Bébi. Be-
tegh Böske, Rózsahegyi Kálmánné és még 
százan és százan, nem lehet leadni teljes 
névsort, mert tele kellene irni az egész Szín-
házi Eletet. 

Téncközben árulta Solti Hermin és Her-
czeg Jenő az autogrammkártyákat 200 korona 
névértékben, egy óra múlva azonban már 
1000 koronára emelkedett az autogrammla-
pok ára. Azonkívül, hogy ezek az autogramm-
kártyák valóban megismertettek mindenkit 
mindenkivel, jelentős összeggel gyarapították 
a Szinészszövetség jóléti alapját. 

Képek a tavaszi 
korzóról 
Fenn : 

Egyed Znltán, 
Petráss Sári, 
Palló Imre. 
Középen : 

Mészáros Giza 
Lent, balra: 

Kökény Ilona, 
jobbra: 

Komjáthy Mária 
Mészöly felv. 



Képek a tavaszi 
korzóról 

Fenn : 
Nirschy Emilia 

Lenn, balra : 
Magyar Erzsi 

jobbra : 
Petráss Sári 
Mészöly felv. 
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Kezdődik az árverés 
Két órakor kezdődött meg a bál legkedve-

sebb eseménye : a primadonnavásár. Fel-
vonultak az elárverezendő hölgyek : Ághy 
Erzsi Sebestyén Mihály karján, llosvay Rózsi 
Bánóczi Dezső, Lenkeffy Ica Tanay Frigyes, 
Paulay Erzsi Odry Árpád, Péchy Erzsi Ná-
dor Jenő, Solti Hermin Herczeg Jenő, So-
mogyi Nusi Dénes Oszkár, Gál Franciska 
Király Ernő, Titkos Ilona Lukács Gyula kar-
ján. A középső terem pódiumán volt az ár-
verés. Nagy Endre sorba állította a hölgye-
ket, aztán annyi ötlettel, kedvességgel, hu-
morral kezdte meg az árverést, hogy az fe-
lejthetetlen lesz mindenkinek, aki a szinész-
bálon résztvett. Az első hölgy, aki „kalapács 
alá" került, Ághy Erzsi volt. 

— Kikiáltási ár 1000 korona ! — jelentette 
Nagy Endre. 

Megindult az árverés. 
— 2000 korona ! 
— 2500! 
— 4000 ko-

rona ! 
— 5000 ko-

rona ! 
Egy ked-

ves, mosoly-
gósképü ame-
rikai magyar, 
mister Rózsá-
si vette meg 
Ághy Erzsit. 
Szenes Ernő, 
aki a pénzt 
kezelte, azon-
nal be akarta 
vasalni az 
5000 koronát. 

— Majd egyszerre fizetek -r- mondta Mis-
ter Rózsási — veszek még egy-két primadon-
nát. Valóban ő vette meg 

Solti Hermint . . . . 10.' 00 
Titkos Ilonát . . . . 20.000 

koronáért. Izgalmas árverés után került 
llosvay Rózsi . . . . 8500 

koronáért Hntiray alezredeshez. 

di >,: 'y 
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Szirmai Albert, Stephanidesz Károly, Zer-
kovitz Béla, Marton Géza, Losonczy Dezső, 
Magyar László, Pallós Tivadar, Lányi Viktor 
és Szenkár Dezső voltak a tagjai. Mindezek 

után pedig Beöthy 
László odament Rákosi 
Szidihez : 

— Édes anyám — 
mondta — bélanyaság 
ide, bálanyaság oda, 
jöjjön vacsorázni. 

És megkezdődött a 
szupé. Majd félóra 
múlva a szupe-csárdás 
következett. Tanay Fri-
gyes állt a cigány-ban-
da élére és két saját 
szerzeményű csárdását 
húzta és dirigálta el. 

Es a szupé-csárdás 
után ismét a katona-
zenekar kezdett ját-
szani, majd a jazz-
band és a báli króni-
kás feljegyezheti, hogy 

az 1922-ik év 
legsikerültebb 

bálja : a szinész-
bál volt. Azt a 
ragyogást, pom-
pát, vidámságot. 

fesztelenséget, 
azokat a gyö-
nyörű leányokat 
és asszonyokat 
valóban sosem 
lehet elfelejteni. 

Képek a tavaszi korzóról 
Fenn : Lóránt Pálné. 

Középen, balról jobbra : Pál Piroska, Fazekas Erzsi, Lengyel Aladárné és Kellner Alfrédné 
Lenn : dr. Morelly Józsefné, Baranyai-nővérek, dr. Horovitzné 

Gál Franciskáért . 17.000 
koronát adott Mr. Harald Lloyd. 

Paalay Erzsi . . . . 10.000 
Péchy Erzsi . . . . 26.000 

koronáért kelt el. Paulayt Kugel 
Emil, Péchyt dr. Grünwald Emil 
vette meg. 

Somogyi Nusi . . 20.000 
koronáért jutott Szomjas János-
hoz. Legtöbbet adtak 

Lenkeffy Icáért . . 30.000 
koronát fizetett érte Eisner György. 

Az árverés után Nagy Endre 
átadta a primadonnákat a ve-
vőknek, a rendezők kört for-
máltak és ebben a körben tán 
col most egy shimmyt kiki a 
párjával. Illetve Mr. Rózsási nem 
tudott egyszerre három hölggyel 
táncolni. Kérésére Soltival De-
zsőHy László, Ághy Erzsivel 
Halmay Tibor táncolt az ő ne-
vében. 146.500 koronát hozott ez 
a tánc a Szinészszövetségnek. 

Karmesterek 
jazz-bandje 
A szupé 
Tanay és a 

szupé-csárdás 
Az arverés-

shimmyhez a 
karmesterek 

jazz-bandje szol-
gáltatta a muzsi-
kát. Ennek a ze-
nekarnak tagjai 
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Márkus Emíliánál A szanatóriumban 
Két hónap óta a telefonközpont agyonzak-

latott hölgyei szinte boszorkányos gyorsaság-
gat kapcsolják a 164—60-as számot. Itt aztán 
a Liget-Szanatórium portása jelentkezik, aki-
nek meg kell mondanom, hogy a 44-es 
szobát kérem. A derék férfi kivallat, hogy ki 
van a telefonnál és csak ha a 44-es beteg 
beleegyezik, akkor szabad bekapcsolnia. Ma 
is igy történt es a sok ide-odakapcsolás után 
végre meghallom a Márkus Emilia asszony 
egy kicsit mélabús, muzsikás hangját : 

— Köszönöm, kedves barátom, hála isten-
nek, egy kicsit jobban vagyok, sőt ha a drága 
doktor bácsik megtartják, amit Ígértek, akkor 
talán holnap két heti fekvés után először 
föl is helhetek és akkor szívesen látom egy 
kis plausra. De csak magát ! 

— Pedig nem magam jövök, kézit csóko-
lom, mert velem lesz a Szín-
házi Elet fényképésze is, — 
mondom, 

Szóval még egy-két nehe-
zebb akadály elhárítása után 
másnap délelőtt tizenegy óra-
kor ott ült Márkus Emilia 
asszony fi'issen, üdén és szeb-
ben, mint valaha a ragyogó, 
hófehér, csipkés szanatóriumi 
ágya melletti karosszéken és 
várt a virágai meg a könyvei 
térsaságában. Afölötti nagy 
örömében, hogy először kelt 
föl az ágyból, szinte túláradó 
boldogsággal, aranyos jókedv-
vel mesél : 

— Hála istennek, azt hi-
szem, tul vagyok a veszedel-
men, pedig két héttel ezelőtt, 
— nem szólva a halálos fáj-
dalmaimról, — azt hittem, 
hogy „operetsön" nélkül nem 
szabadulok . . . De nem is cso-
da. Hónapok óta lappang ben-
nem az az alattomos kis ve-
seirritáció. Egyre fájt, fájt, 
gyakran voltam lázas is és 
ami a főbaj : ha kijöttem, ha 
bementem a Hüvösvölgybe 
ötnegyed órát töltöttem a vil-
lamoson. S az emberek a 
háború óta oly kevéssé ud-
variasak, hogy a rémhosszu 
utat akárhányszor a kalauz 
bácsi mellett tettem meg. Én 
meg télen-nyáron könnyű bat-
tisztholmit viselek, sokat für-
döm és bizony az éles hű-
vösvölgyi szél alaposan elbánt 
velem. Szóval récidiva lettem 
és csakhogy a Nemzeti Szín-
ház játékrendjét meg ne za-
varjam, holt betegen eljátszot-
tam Desdemonát. De az elő-

adás végén már alig álltam a lábamon, ugy, 
hogy amikor Bakó Othellója a beleimet akarta 
kitépni, szinte boldog voltam, hogy igazi 
fájdalom torzítja el az arcomat és arra gon-
doltam, vájjon sejti-e a közönség, hogy én 
most mennyire szenvedek . . . Szóval előadás 
után az én drága barátnőm, doktor Jakab 
Lászlóné doktor Rácz Hanna, aki maga is 
kitűnő orvos, készséggel adott helyet a sza-
natóriumában, ahol az ő férje, meg a zse-
niális Bäsch Imre doktor kezelőorvos annyi 
teát meg egyebet itatott meg velem, hogy 
néhány nap múlva elmúlt az operáció szük-
ségességének veszedelme és remélem egy-
két hét múlva hazamehetek. 

— Játszanom azonban még azután sem 
lesz szabad legalább két-három hétig. 

Polgár Géza 

MÁRKUS EMMA AZ ÁPOLÓNŐJÉVEL 
Mészöly felv. 
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A fordító, az igazgató, a karmester és a főszereplők 
Dénes Oszkár, Szirmai Imre, Barna Izsó, Harsányi Zsolt, Fülöp Sándor, 

Rozsnyay, Honthy, Berczelly 
Mészöly telv. 

Fl-fl után Toto 
Bár a „Fi-fi" rohamosan közeledik a 125-ik 

előadás felé, délelőttönkint mér szorgalmasan 
készülődnek az uj darabra. A „Fi-fi" állandó 
táblás házai egyelőre még nagyon bizonyta-
lanná teszik a bemutató terminusát. Toto a 
cime a Blaha Lujza Színház uj operettjének. 
A kitűnő szöveget Archibald Georges és Lady 
Unger irták. A zenéjét ugyancsak Archibald 
Georges szerezte. A Toto már eddig is ha-
talmas szinptdi sikerekre tekinthet vissza ; 
bejárta Londont és Amerikának csaknem va-
lamennyi nagyobb színpadán játszották. A 
szövegrész pompás és fordulatos. 

A darab egy leánynevelő intézetben kez-
dődik, ahol a leányokat a férjfogás művésze-
tére tanítják. A mitsem sejtő fiatalember 
egyszer csak azon veszi magát észre, hogy 
beevezett a házasság révébe. „Boldog" férj 
lett. Egyáltalán nincs Ínyére ez a házasság. 
A szive Totoé, a Férjfogó Intézet egy másik 
növendékeé, akibe már nagyon régen szerel-

mes. Toto sem idegenkedik a szerelmes 
ifjútól. Titokban nagyon gyakran találkoznak. 
Eleinte a fiatal férjnek valahogyan sikerül 
felesége előtt eltitkolni viszonyát Totoval, 
azonban a fiatal asszony csakhamar gyanút 
fog, mind gyanúsabb lesz előtte férje gyakori 
kimaradása. Érdeklődik, utánaleset és mikor 
meggyőződik férje hűtlenségéről — bár-
mennyire szerelmes is belé — elválik tőle. 
Apja, aki titokban örömét leli a fiatalember 
csapodárságában, a saját ifjúságát látja fel-
elevenedni, szövetkezik a férjjel és minden-
áron azon van, hogy megmásítsa leányának 
elhatározását. Alice viszont anyjával szövet-
kezik és hallani sem akar arról, hogy to-
vábbra is együtt maradjon Charles-al. Toto 
azonban közben megtudja, hogy Alice ko-
molyan szerelmes férjébe és mivel alapjában 
véve nagyon jólelkű leány, elhatározza, hogy 
visszalép. Mindenáron azon van, hogy helyre-
hozza hibáját. Össze akarja újra hozni a 
házastársakat. A leánynevelő intézetben el-
sajátított szakismeretét most nagyon jól tudja 
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gyümölcsöztetni. Végre sok bonyodalom után 
sikerül rávezetnie Chariest, hogy neki tulaj-
donképen Alice mellett van a helye. Charles 
ráeszmél, hogy ö mindig is a feleségét sze-
rette és Toto nem volt száméra más egy 
egyszerű, léha kalandnál. A házastársak ki-
békülnek és a harmadik felvonás végén min-
denki boldog lesz. 

Ez a rövid tartalma a Blaha Lujza Szín-
ház készülő, uj operettjének. Ehhez járul még 
a pompás, hangulatos zene és a grandiózus 
betétszámok. A darabot Harsányi Zsolt ki-
váló fordításéban fogják szinrehozni. A fő-
szerepet, Totot Honthy Hanna játssza. Külön 
érdekessége lesz az előadásnak Dénes Osz-
kár és Latabár Árpád fellépte, akik a Toto-
ban fognak először játszani a Blaha Lujza 
Színház színpadán. Jolettenét, a Férjfogó 
Intézet igazgatónőjét Rozsnyaí Ilona játssza ; 
a leánya : Alice szerepében Berczelly Magda 
lép fel. Rendezését Tihanyi Vilmos, a Fi-fi 
és a Babavásór rendezője vette át, akinek 
mér a neve is elég biztosíték a darab feltét-
len sikeréhez. 

Egyik délelőtt próba közben felkerestük a 
Blaha Lujza Színház színpadén és megkér-
tük, hogy mondjon valamit a Tofo-ról. 

— Nehéz erről az operettről valamit mon-
dani — kezdte Tihanyi. — Szeretnék róla 
sokat, nagyon sokat beszélni, de .sajnos, 
annyira el vagyok foglalva, hogy alig merek 
hozzákezdeni. Félek, ha hozzákezdek, nem 
tudom abbahagyni. Az utolsó tiz évben nem 
volt még ilyen operett, mint a Toto lesz. 
Meghódította Londont, New-Yorkot és csak-
nem egész Amerikát. Egészen biztos, hogy 
Budapestet is meg fogja hódítani. Szirmai 
Imrének, a nagyszerű igazgatónak és a ki-
váló színésznek fellépte már fél siker a darab-
nak. Ehhez járul még a többi kiváló szerep-
lőnek, Honthy Hannának, Rozsnyaí Ilonának, 
Berczelly Magdának, Dénes Oszkárnak, Lata-
bár Árpádnak és a többi szereplőnek a fel-
lépte. Nag} on nagy reményeket fűzök a To-to-
hoz és minden valószínűség megvan arra, 
hogy ezek a reménységek a bemutató napján 
élő valósággá válnak. 

A „Toto" próbáján 
Mészöly felv. 
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Finis ! 
(Ki a legszebb és legelegánsabb pesti 

asszony, leány és férfi ?) 

Berreg a telefon, távírók érkeznek, leve-
löK töniege fut be, személyes érdeklődők 
tolonganak az első szobában és ellenséges 
szemmel nézik egymást. Mind a Színházi 
Élet szépség-, illetve elegância-versienyének 
eredménye, vagy jobban jelenlegi állása 
felől érdeklödnek. Most már záróra előtt 
tömörülnek a csoportok. Rz utolsó erők, 
ia tartalékok felvonulása következik. Már 
messze túlhaladták a tízezres szériái a favo-
ritok és még egyre ujabb hatalmas tömegek 
érkeznek. Nincs az a politikai kérdés, amely 
a szavazók tömegeit jobban megmozgat-
hatta volna, mint az, hogy kii tartanak a 
legszebb és legelegánsabb pesti asszony-
nak, leánynak és férfinek? Egészen külön 
•szavazatszedő-bizottság foglalkozik a vok-
sok összeszámlálása val, amely nem1 kis mun-
tkát kiván. A lista legelején álló neveket 
egészen kis differenciák választják csak el, 
'jeléül annak, hogy még1 egyik sem merült ki 
a hivek felsorakoztatásában, fl bizottság 
most már le akarja zárni a küzdelmet és 
üi&uzte a fowö hétre a zárórát. 7 ehát: még 
egy hét a küzdelem ideje. Rz eddigi sza-
vazatokon kivül még egy hétig fogadunk 
el szavazatokat, azután már csak az ered-
mény kihirdetése következik. Fel tehár a 
végsó küzdelemre! 

Ki a legszebb asszony 7 
Hatvany Lili bárónő 13823 szavazatot kapott 
Prónay Pálné 13820 
Strasszer Richárdné 10056 
Kornfeld Pálné 9873 
Goda Gézáné 8514 
Köpesdy Elemérné 7137 

Ki a legelegánsabb asszony ? 
Barczáné Koós Éva 10835 szavazatot kapott 
Kállay Tamásné 10154 

Halasi Ödönné 9987 szavazatot kapott 
Szász Dezsőné 8743 
Dessewffy Emiiné grné 7412 
Éles Béláné 5847 

Ki a legszebb leány ? 
Cséry Sári 13211 szavazatot kapott 
Beöthy Baba 10953 
Madarassy Beck Tessza 

bárónő 9987 
Horthy Paulette 9154 
Andrássy Margit grófnő 8831 
Radványi Lili 7847 

Ki a legelegánsabb leány ? 
Madarassy Beck Tessza 

bárónő 
Beöthy Baba 
Çséry Sári 
Éber Amália 
Bratelly Arany 
Voinits Baba 

12982 szavazatot kapott 
11875 
10998 
8756 
8109 
6415 

Ki a legszebb férfi ? 
Batthyány Gyula gróf 14050 szavazatot kapott 
Friedrich István 14000 
Kónyái Elemér • 12851 
Fried Pál 9523 
Kandó László 9437 
Thaly Zsigmond 7455 

Ki a legelegánsabb férfi ? 
Pállavicini György őrg. 11573 szavazatot kapott 
Vass Elemér '9774 
Falus Elek 8315 
Wittmann Elemér 8237 
Andaházy-Kasnya Béla 7453 
Köpesdy Elemér 6536 

Az e heti szavazólapot a Színházi Élet 
64-ik oldalán találja az olvasó, 

Ujjé, itt a tavasz 

Ahogy nőm örül a tavasznak, 
Valósággal meghatja az embert 
Egy költő ez a nő ! 
A tavaszra ő 
Uj tavaszi kosztümöt rendelt. 

(BUFTI) 

Autogramm -délelőtt 
Vasárnap, március 19-én lesz a „Színházi Élet" legközelebbi autogramm-

délelőitje, amikor is a Nagy Endre-kabaré igazgatója és művészei 
Gách Lilla, Nagy Endre, Uray Tivadar, Ághy Böske, f N a g y Izabella 
adnak autogrammot. Az autogrcmmdélelótt 12 órakor kezdődik a „Színházi 
Elet" boltjában: Erzsébet-körút 29. szám alatt. 



SZÍNHÁZI ÉLET 27 

„Csak nkkor, hn — biztos..." 
flz elmúlt napokbaa a kővetkező levelet 

Kaptuk : 
Kedves Szerkesztőség! 
Bocsássanak meg, hogy ialusi leány lé-

temre, bátorságot veszek magamnak, drága 
idejüket megrabolni. Azonban biztosan tu-
'dom, ha megtudják, miről van szó, nem fia-
ragudnak meg reám. Tizenhat éves vagyok, 
szőkehaju, kékszemű. Ä barátnőim állandóan 
pletykáznak rám, tehát valószínűleg nem 
vagyok — csúnya. Ä főszolgabiróné a múlt-
kor azt mondta, hogy csámpás a lábam; 
ezekután azt hiszem, önök előtt is világos, 
hogy nekem tényleg -— szép lábam van. 
De ne csudálkozzanak, hogy ilyen sokat 
írok magamról, azonban én színésznő aka-
rok lenni és ugy gondoltam1, hogy 'nem 
árt, ha megismernek egy kissé. Mellékelve 
küldök egy tényképet és nagyon kérem, 
Jutassák el az illetékes helyre. Már rengeteg 
sokat játszottam műkedvelőknél és mindig 
nagy sikerem volt. Ä tanitó ur, aki Ez 
«lőadást rendezte, nagyon megdicsért és azt 
mondta, hogy nagyon jó voltam. Ö pedig 
már Pesten is látott nagyon sok előadási 
lés az ő véleménye igazán mérvadó lehet 
'Legutóbb a János vitézt játszottuk, de azért 
én tudok más darabban is játszani. Mindegy, 
lehet, akár operett, akár opera, vagy víg-
játék, akár dráma; én szívesen játszom akár-
miben. ^ 

Ä papám jegyző' és tetszik tudni, nem 
Vagyunk valami nagyon gazdagok. Csak 

akkor jönnék tel Pestre, ha egészen biztos, 
hogy szerződtetnek. Tessék megmutatni hát, 
1kedves Szerkesztőség, a színigazgatóknak a 
fényképemet és ha valamelyik szerződtetni 
kikár, )akkor Írjanak nekem. 

Mégegyszer bocsássanak meg, hogy ké-
résemmel zavarom önöket. Maradok tisztelő 
hívük : 

(név, pontos cim. ) 

Készséggel -tettünk eleget a tehetséges 
falusi Kislány kérésének. Ä színigazgatók 
szövetségének most megválasztott uj tag-
jait sürgősen rendkívüli közgyűlésre hivtuk 
össze és ezennel legmagasabb színűk elé 
bocsátjuk a tehetséges falusi kisleányt 
Döntsenek ők. Mi valószínűnek tartjuk, hogy 
tényleg nagyon tehetséges. 

• » • H HOGY ENYHÉN SZÓLJUNK.. . 
MnEM Gaál Franciska, aki a „Színház" 
jwWHw« premierje óta bearrivált színésznő, 
iMíjflkJ nemcsak a színpadon, de „civil-

ben" is a legtehetségesebb naiva. Olyan te-
hetséges, hogy néninek szólítja kolléganőit és 
öltözője asztalkáján a festékek és púderes-
dobozok közt ifjúsági olvasmányokat tartogat. 
A héten bemutatták Gaál Franciskát llosvay 
Rózsinak, aki bár mama, mindössze egy év-
vel idősebb a Francinál. És a tehetséges 
Gaál Franciska igy üdvözölte Ilosvayt : 

— Kezét csókolom, nagyságos asszony ! 
Ez az, ami enyhén szólva ; túlzás. 

A SZÍNIGAZGATÓK SZÖVETSÉGÉNEK UJ VEZETŐSÉGE ELŐTT 
Barna Károly, Szirmai Imre, Jób Dániel, Lázár Ödön, Roboz Imre, Beöthy László, dr. Kovács 

Jenő, Riebner Miksa, Ábrányi Emil, Vajda László, Bárdos Artúr dr. 
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Blaha Lu}za-Pálmay Ilka—Hegyi Aranka-
Komló s s l Emma-Dömötör Ilona-Lába s s Juci 

Hogyan került egymás mellé ez a hat név, 
hogyan jutottunk el Blaha Lujzától Lábass 
Juciig? Egyszerűen. Végignéztük régi újsá-
gokban, kik játszották a Boccaccio címszere-
pét, a régi, negyven év előtti, népszínházi 
premieren. Azért érdekelt most bennünket ez 
& szinészettörténeti kérdés, mert a Városi 
Színházban — mint ismeretes — a jővő hét 
végén felújítják Souppé-nek ezt a patinás 
emlékű, klasszikus értékű operettjét, amelynek 
címszerepében Lábass Jucit fogja viszont-
látni a publikum. Kezünkbe került a Boccaccio 
egyik legrégibb sugópéldánya, amelynek első 
oldalán, alig olvasható ceruzavonásokból még 
ki lehet böngészni a darab régi szereposztásait. 
Boccaccio neve mellett ott látható legelőször 
Blaha Lujza neve, azután Pálmay likáé, Hegyi 
Arankáé, Komlóssi Emmáé. A másik két név 
már csak az uj példányban van meg, mert 
amikor a darabot tiz év előtt az Operaházban 
felújították, a régi szövegkönyvet, amelyet 
Zell F. és Genée Richard irt, újból lefordít-
tatták Harsányi Zsolttal. Ezt a fordítást hasz-
nálja most a. Városi Színház is, ebben van 
Dömötör Ilona, a szerep operaházi kreálójá-
nak neve, amely után Lábass Juci zárja le 
a díszes sort, 

A többi szerep múltja szintén igen érdekes. 
Fiamettát Komáromi Mariska, Ledovszky 
Gizella és Bárdi Gabi játszották, most Pásztor 
Ferike és H. Csillag Erzsi fognak osztozni a 
szerep sikerén. Izabella régi alakitói közű' 
csak Dóri Margit neve olvasható, most Kovács 
Lili és Nagy Ibolya fogják játszani a szerepet. 
Peronella, amelyet a népszínházban Krecsányi 
Sarolta játszott, Medvecky Paula és Mihályffy 
Julia pompás komikai tehetségén fognak meg-
szólalni. A férfi-főszerepet, Pietro herceget, 
amelyet a Népszínházban Raskó Géza ala-
kított, Sziklai József örökölte. Igen érdekes 
Lotaringi. Kádár esete. Ezt a szerepet a leg-
utolsó népszínházi felújításon a népszerű Paci, 
Pázmány Ferenc játszotta, természetes tehát, 
hogy most, miután a Városi Színház abban a 
szerencsés helyzetben van, hogy a népszín-
házi ensemble egyik tagja a színház rendes 
ensemblejának is tagja, ő játssza a szerepet. 
Pázmán Ferenc tehát igazában visszaidézheti 

most a régi népszínházi előadások emlékét. 
A másik két komikus szerep : Lambertuccio 
gazdász és Scalza borbély. Előbbit Kovács 
Miska, utóbbit Pintér Imre játszották régen, 
most Hegedűs Ferenc és Sikk, valamint Gábor 
Ernő képviselők a klasszikus operetthumornak 
ezt a két pompás figuráját. 

Természetes, hogy az előadás érdekességé-
nek magva Lábass Juci fellépése, aki már a 
Scala-szinház Rip van Winkle előadásén is 
bebizonyította, hogy művészete igen könnyedén 
birkózik meg azokkal a feladatokkal, amelye-
ket az ilyen klasszikus szerepek a színésztől 
kívánnak. Nemcsak színészi képességei, de 
pompás és most még jobban kulturált hangja 
is jól fognak érvényesülni. A mai publikum 
fokozott érdeklődéssel nézi az olyan darabo-
kat. amelyekben a primadonnák úgynevezett 
nadrógszerepeket játszanak, hátha még ez a 
primadonna Lábass Juci. A többi szereplő is 
kiváló gonddal, kettőzölt ambícióval készül 
megoldani feladatát, a színház pedig valóban 
Theatre parée-1 akar csinálni nemcsak a pre-
mierből, hanem a darab minden egyes elő-
adásából. 

Ferenczi Frigyes főrendező vezeti a szín-
padi előkészületeket, aki egészen uj formában, 
uj ötletekkel fogja beállítani a darabot, amelyre 
gyönyörű, stílusos uj díszleteket és jelmezeket 
készíttet az igazgatóság. Hogy milyen sokat 
vár a színház a Boccaccio reprizétől és hogy 
mennyi művészi áldozatkészséget tanusit, mi 
sem bizonyítja jobban, mint hogy a betanítás 
munkáját maga Ábrányi Emil igazgató végezte 
és ugyancsak ő fogja a zenekart dirigálni is. 

„SZÍNHÁZI ÉLET" 
jegypénytára vidéki olvasói részére 

előre vált jegyeket 
a színházak előadásaira. — Levélben 
e g y h é t t e l , táviratban k é t - h á r o m 
n a p p a l kell előre jelezni, hogy milyen 
darabokat akar megnézni az olvasó. 
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Mihály bácsi mulat 
Az Apolló színpadán fog mulatni Mihály 

bácsi az uj miisor keretében. Még pedig a 
szó szoros értelmében vett keretében, mert a 
következő műsor oly meglepő, hogy keret 
nélkül talán nem is állhatna meg. A pompás 
dolgok kerete ijp pompás kell hogy legyen és 
nyugodtan leszögezhetjük, hogy a keret méltó 
lesz a képhez. Kinematolocotempograf az 
emiitett keret cime. Harsányi Zsolt frappáns 
ötlete. A revü egyik legértékesebb ajándéka 
a Mihály bácsi mulat cimü paraszttréfa, » 
amely mér magában is nagy meglepetéssel 
fog szolgálni. Szerzője a „legnagyobb ma-
gyar paraszt". Rózsahegyi Kálmán. Ő cseréli 
fel majd minden este a Kálmán nevet Mihállyal 
és egy vérbelien falusi mulatságban fog min-
denkit megnevettetni. Öreg legény már Mihály 
bá', de még mindig megmutatja „ki a legény 
a csárdában". Jól kelt el a széna, van pénz 
bőviben, hát van heje-huja, dinom-dánorr. 
Csak a végén derül ki, hogy bizony nem igaz 
egy szó sem, „aufschreiben a cehhet". Rózsa-
hegyin kivül Sándor József, Szőke Kálmán, 
Hollós Bora, Dózsa Jenő, Ráday Dénes 
játsszák a jóizü paxaszttréfát, amelynél bizo-
nyos, hogy a közönség is ép ugy, ha nem 
jobban, fog mulatni, mint Mihály bácsi. 

Sok meglepetés, érdekesség, humor van 
még a Kinenratolocotempografban, amely a 
szezon legjobb revüje lesz. Szöllősi Rózsi 
Tosca-paródiája, Boross kupiéi, Kondor Ibolya 
irredenta dalai mind meglepő és uj beállítás-
ban fogják követni egymást. 

Békefi fog konferálni s ez persze csupa 
színházi recensió lesz. Azonkívül egy kis 
komédiában is fellép. A revü egyik fény-
pontja a Bárjelenet lesz, melyben egy köz-
ismert pesti szépség fog fellépni. Neve ter-
mészetesen titok marad a premiérig. A Ki-
nematolocotempograf második része lesz a 
műsornak. Az első részben két darab és né-
hány magánszám megy. Egyik darab A 
zenélő fogorvos. Bálint Lajos fordította és 
dolgozta át magyar színpadra A zenélő fog-
orvost Faragó Sári,, Győri Matild, Salamon, 
Pártos, Sándor, Aldori és Rittka játsszák a 
nagyszerű humoru darabot. A fogorvos azért 
ékeskedik a meglepő jelzővel, mert csodála-
tos találmánya van. Egy zenével érzéstelenítő 
apparátus. Kínos fogfájásos emlékeinket fel-
idézve, hálásan gondolunk a lehetőségre. Bér 
tényleg zenével lehetne érzéstelenitni a sajgó 
fogidegeket. Azonban fő az, hogy az összes 
nevetőidegek munkában vannak és igy ha-
mar mulatásba fúlnak fájó gondolataink. 
Pompés a meséje is, csattanó házassági ko-
média. Egy milliomos a fogorvos helyébe 
lép és mialatt a férj „zeneileg érzéstelenítve" 
az apparátusban csücsül, megfőzi az asz-
szonyt, aki bizonyosan nem a foga miatt jött 
ide. Könnyen elképzelhető, hogy milyen hal-
latlanul tomboló sikerre van kilátás, amikor 
ilyen és hasonló jelenetekben bővelkedik a 
darab. 

A másik tréfa szerzője Forró Pál, amelyben 
egy nagyszerű fogás a mese lényege és a 
műsorban is Nagyszerű fogás cimen szerepel 
a darab. Hárman játsszák. Földes Elza, mint 
vendég, kívüle Salamon és Szentiványi. 

Saásdy Alice, Aldori szólóznak még a 
műsor első részében. Saásdy két dalának a 
cime Gyuszika, Harmath Imre szövege, Lo-
sonczy zenéje és Madmazell, Losonczy— 
Török szerzeménye. Aldori Bokor Péter legen-
dáját és még egy dalt énekel. A műsor zene-
szerzőinek névsoréban ott látjuk még Pallós 
és Vincze Zsigmond neveit is. 

A műsor minden részében pompás és új-
szerű. A legnagyobb elismerés illeti meg az 
Apolló Színpadot, hogy még mindig képes az 
eddigi sikereket újra és újra felülmúlni. 

A Vig premierje után 
Most mór nem kétséges, 
Sőt ! 
Mért borultak hajdan hasra 
Az Aranyborjú előtt. 

(BUFTI) 

THEA WORT és SZEPESSY VILMOS 
a Pavillon Mascotte tancmüsorénak attrakciói 

Mészöly felv. 
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Április bolondja 
Április bolondját nézni tulajdonképpen csak 

a szeszélyes tavaszi hónapban lenne aktuális. 
Heves a pesti publikum, mégis már március-
ban hódol egy áprilisi tréfának, azt az Intim 
Kabarénak lehet tulajdonítani. A Teréz-köruti 
kis szinház uj műsorának érdekessége ez az 
„Április bolondja", amely nem más, mint egy 
csupa sziv és csupa ötlet kis játék. Török 
Rezső friss és tehetséges színdarabja. Mon-
dani sem kell persze, hogy a színdarab a 
tavaszról szól, azonkívül két öngyilkos-jelöltről, 
egy fiatal hölgyről és egy fiatal úrról. Mind-« 
ketten halni készülnek a Városligetben, míg 
a hirtelen jött tavaszi zápor egy furcsa öreg 
urat hoz elébük, aki visszatéríti őket a szép 
és illafos élethez. Ennyi mindössze a jelenet 
meséje, de a feldolgozás csupa kedves ötlet 
és móka azonkívül, hogy a sziv hangjait és 
szép szavakkal szólaltatja meg. Szeless Elza 
és Kabos Gyula játszák az „Április bolondja" 
két főszerepét. Szeless Elzát két hónapi beteg-
sége után tapsokkal fogadta a kabaré közön-
sége. Erre a tapsra rá is szolgál a népszerű 
primadonna, annyira közvetlen és annyi 
egyéni humort tud vinni játékába. 

Az uj műsor második egyenértékű vezető-
darabja „A lecke" ctmü operett. A szerzői 

Komjáthy Mária, Tóth Böske, Rajnai és Z. 
Molnár autogramm-délelőtt után a „Színházi 

Élet" boltja előtt 
Diskay felv. 

rutinirozott színpadi emberek Uray Dezső és 
Pallós Tivadar, akik ezúttal is egy német 
kishercegségbe rándultak ki témáért. Egy ud-
vari színésznőről szól az operett, egy kedves 
szőke leányról, akinek az a fontos diplomáciai 
feladat jut osztályrészül, hogy leckét adjon a 
birodalom nagyhercegének — a szerelemből. 
A lecke természetesen közmegelégedésre vég-
ződik. Boldog lesz a nagyheraeg, a kis színész-
nő barátja a miniszter, a kis színésznő másik 
barátja a költő — és végül a publikum is. 
Boldog főleg azért, mert az énekes-játék bieder-
meyer melódiáit Szeless Elza, Ihász Aladár és 
dr. Erdélyi Géza éneklik és táncolják végig. 
Különösen Szeless Elzának van sikere a leckét 
adó színésznő szerepében. Pompás kabinet-
alakításra nyílik alkalma a darabban Szendrő 
Gyulának. Kürthy Teréz kitűnő, mint mindig 
és jó Kozma Béla még. 

A komolyabb színpadi részben erőteljes 
hatást vált ki Kaposi Andor életképe „A rnult". 
Ennek a kis darabnak mindössze három sze-
replője van : A férj (Szendrő Gyula) a feleség 
(Ferenczi) és a sógor (Balla), de amit ez a 
három személy csinál, csupa izgalom és fe-
szültség. „A mult"-tal ellentétben a legfesz-
telenebb jókedvet teremti. „A buta csuka" 
cimü francia bohózat, amelyet Balla Kálmán 
fordított magyarra. A házassági háromszög 
körül bonyolódó cselekmény itt a legpompá-
sabb helyzeteket teremti, ugyancsak kelle-
metlen szituációkba hozva egy férjet, aki egy 
barátjának a feleségébe szerelmes. A szere-
lemért szenvedni kell. Szerencséje a jó Hip-
polit-nak, hogy a szőnyegen forgó férj meg-
lehetősen korlátolt teremtés, mely korlátoltabb, 
mint — a buta csuka. Ez a buta csuka egy 
külön figura, amelynél viccesebb ritkán jön 
kabarészinpadra. Különben Rott Ferenc játsza 
sok humorral, míg a férj szerepében Szendrő 
Gyula árul el kitűnő vígjátéki kvalitásokat. 
A groteszk komikumu Kürthy Terézen kivüL 
a tehetséges Tóth Ollyt, Pálffy Irmát és Kozma 
Bélát kell még „A buta csuka" szereplői közül 
megdicsérni. Ha még megemlítjük Csendes 
Géza finom budai ideálját, a Rózsadombot, 
melyben Lánczy Mici, Rott Ferenc, Szikla 
Szilárd és Tóth Olly játszanak, végeztünk is 
az uj műsor darabjaival. 

A magánszámok közül Szeless Elza arat 
ismét sikert három kiválóan összeválogatott 
chansonnal, Somlyó Zoltán és Magyar László 
„Panná"-ját, valamint a „Babák" és a „Vas-
utas" nóta cimü dalokat énekli előadói kész-
ségének minden jótulajdonságával. Mellette 
különösen Babrik János tűnik ki gitárdalaival. 
Kürthy Teréz énekel még fiatalos hévvel a 
tavaszról, végől Lánczy Mici, Ferency Magda, 
Pálffy Irma, Szikla Szilárd és Medveczky Szili 
szerepelnek magánszámokkal. 

A körúti kis kabaré tavaszi programmja 
csupa ötlet, jókedv, mulatság. Pompásan 
összeválogatott darabok, hangulatos magán-
számok, jó színészek, pompás előadás: ez az 
Intim-Kabaré márciusban, s előreláthatólag 
még áprilisban is. 
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INTIM PISTA, hogy mi minden tör-
tént a szinészbál kulisszái mögött? 

— Meghiszem azt, alig győztem 
gyűjtögetni az anyagot. Ahová néz-
tem, mindenütt valami intimitás tör-
tént. Egész éjszaka véget nem értek 
a titkos szenzációk, egyik kibékülés 
a másikat érte. egyik összeveszés 
szintén a másikat érte. általában az 
udvarlási sakktáblán olyan bámuló.' 
tos hadállás-változások történtek, 
hogy ez már nem is báli tudósítót, 
hanem báli történetírót kiván. 

— Mit nyújthat át mindebből? 
— Például a legszenzációsabb 

autogramm-vásárt. Az autogrammos 
levelezőlapot Solti Hermin adta el. 
Többek között odalépett egy igen 
híres színész, bemutatkozott neki, vett 
tőle egyet és nyájasan elcsevegett 
vele. Sohasem fogják kitalálni, ki 
volt ez: i\irály Ernő. 

— Jaj, de érdekes. És mikor lesz 
a Solti esküvője? 

— Már megvolt. A csütörtöki nap 
változtatta Solti Hermint Elkánnévá. 
A nagy gratulációt vasárnap tartják 
meg a Royalban. 

— De térjünk vissza a színész-
bálra. Mondja, ki volt az az idegen 
ur, aki olyan szorgalmasan árvere-
zett a primadonnákra ? 

— Az bizony jobban győzhette a 
licitálást, mint a pesti gavallérok, 
mert New-Yorkból jött a színész-
bálra. Ismert new yorki magyar ur. 
A nevét már biztosan tudják, mert 
maguk is kétségkívül szívtak az 
utóbbi napokban Rózsássy-cigarettát. 
Ő tudnillik szenvedélyes cigaretta-
kínáló és mostanában már nem is 
„ up to date" ember, akinek nincs a 
tárcájában egy vacsora utánra eltett 

Rózsássy-féle cigarettája a kináló ur 
rányomatoti nevével. 

— Maga meddig volt a bálon? 
— Másnap estig. 
— Tessék? 
— A dolog ugy történt, hogy mi-

kor maga a szinészbál reggel ötkor 
befejeződött, Strasser Rihárdné ha-
mar szervezett egy pótbált a lakásán* 
Elég tekintélyes számú társaságot 
látott vendégül a pazar Strasser-
villa, ahol a mulatság vasárnap reg-
gel negyedhatkor kezdődött. Magam 
is meg voltam híva. A társaság 
Sfrasserék étel- és italkési letét a 
semmivel tette egyenlővé. Miután délig 
minden elfogyott, testületileg kimen-
tünk aHüvösvölgybeWippnerhez ebé-
delni. Az ebédet zenekíséret mellett 
egy kis testmozgás követte. Estére 
aztán végérvényesen lezártuk a szi-
nészbált. Ámbár voltak, akik még 
mindig folytatták volna. Egyszóval: 
a színészek bálja szenzációsan sike-
rült. Azok a primadonnák, akik nem 
lehettek ott, váltig sajnálják. 

— Kik nem voltak ott? 
— A betegek. Sajnos, a tavaszi 

idő változékonysága szokatlanul so-
kakat szegez ágyhoz mostanában. 
Hogy csak a hires színésznőket ve-
gyem sorra, betegségük miatt nem 
jöhettek a színészbálra Márkus 
Emma, Gombaszögi Frida, Csillag 
Teréz, Darvas Uli, Honthy Hanna, 
Németh Juliska. Sőt Kosáry Emmá-
nak még az ura is fekszik : a kitűnő 
Buttykay Ákos bárányhimlőbe esett. 
De megijedni nem kell, a betegsége 
inkább kellemetlen, mint veszedel-
mes. Mindenesetre élénken sajnálta 
a bál rendezősége, hogy egy ilyen 
szép házaspár hiányzik a publikum-
ból. Amilyen szép asszony Emmchen, 
az úra épen olyan jól fest frakkban. 
Ja igaz, a frakkról jut eszembe : a 
bálon volt egy szmokingos fiatal-
ember is. 

— Miért volt szmokingban ? 
— A rendezőség ezirányu kérdé-

sére nevetve azt felelte, hogy nincs 
frakkja. Viszont szmokingban is ő 
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volt a legszebb fiu a bálon, azon-
felül nagyon szép asszonyok expo-
nálták magukat az érdekében, igy 
aztán a zord rendezőség szemei 
hunyt. De nem emiitettem a hiányzó 
primadonnák között, aki a legjobban 
hiányzott. 

— Zsazsa ? 
— Nem volt nehéz kitalálni. Ő 

most bezzeg nem bálozik odaát. 
Igen keményen dolgozik. De hogy 
egy kis honvágy máris felébred 
benne olykor-olykor, azt az Amerikai 
Magyar LJjság legfrissebb számából 
kell következtetnem. Ez a lap ugyanis 
meginterjúvolta Zsazsát, hogy sze-
retne-e állandóan odakinn maradni. 
Miss Zsazsa épen olyan határozot-
tan, mint elmésen ezt felelte: „Nem, 
nem, soha !" 

— Van még külföldi hire ? 
— Nem sok, de annál érdekesebb. 

Kettőt tudok, válasszanak közte, hogy 
melyik az élvezetesebb. Vészi Mar-
gittól most kaptam egy képeslapot. 
Puccini azt irja neki, hogy uj ope-
rája, a Turandot, készen van és 
nagyon meg van vele elégedve. A 
másik : Berlinből irja egy barátom, 
hogy minden nap látja ott Drégely 
Gábort, aki életre-halálra udvarol 
egy orosz grófnőnek. 
, — Ragyogóan érdekes mindkettő. 

Es mi van a színházak vidékén 
itthon ? 

— Egy érdekes estélyről tudok, 
amelynek a neve a Láthatatlan Ven-
dég mintájára a Látható Vendég. 
A Nemzeti Színház Karneváljának 
pénteki második előadása után folyik 
le a vacsora a Fészekben, a látható 
vendég Paulay Erzsi, a házigazda 
pedig a Bözse husz Fészek-beli tisz-
telője. Bözse már annyiszor traktált 
meg a házánál egymaga husz ven-
déget, hogy most az egyszer joggal 
vendégelhetik meg húszan őt egy-
magát. 

— Meséljen még valamit. 
— Mit tudok még ? Törzs Jenőt, 

akinek most próbálják a darabját a 
Magyarban, a Maggar Színpadi Szer-

zők Egyesülete másnap felveíie a ren-
des tagjai közé. Apropó: szerzők. 
A magyar színműírók darabjainak 
külföldi előadásait többnyire Marton 
Sándor szerzőjogi irodája szervezi. 
Marionnak már régóta nem tetszett, 
hogy Szenes Béla egy másik ügy-
nöki irodával kezelteti a darabjait 
külföldre. Csak az alkalomra várt, 
hogy ez irányban Szenesnek rosszal-
lását fejezze ki. A minap Szenes 
megkérdezte Mártontól, hogy a Liptai 
Imre „Jó fiu" cimü uj darabja Mar-
tonnái van-e, Marton kapásból igy 
felelt: „Kedves S zenes, vegye tudo-
másul, hogy minden jó fiu nálam 
van és minden buta ember másnál 
van". A válasz annyira elragadta 
S zenes embert, hogy következő da-
rabja külföldi managelését azonnal 
lekötötte a Marlen-irodának. 

— Még, még! 
— Szívesen. Pataki Ferenc, a Re-

naissance-szinház derék művésze, a 
legboldogabb ember a föld kereksé-
ségén. Kis fia született. Saját beval-
lása szerint olyan szórakozott az 
örömtől, hogy a keresztelőre a fele-
sége Bakács-téri szobájába, a hová 
legfeljebb négyen férnek be, eddig 
kilencvenöt vendéget hívott. Aztán 
elmondhatom, hogy találkoztam Ná-
das Sándorral, aki uj regényen dol-
gozik. „Egy őrült naplója" a cime és 
az iró, hogy közel legyen a szük-
séges tanulmányok tárgyaihoz, a 
Lipótmezőtói nem messze, a Holtz-
spach vendéglőben vett szobát egy 
pár hétre. Aztán egy mély részvétet 
keltő szomorú hirt is tudok : Huszka 
Jenő miniszteri tanácsosnak, az 
Illusztris zeneszerzőnek, az édes-
anyja meghalt. 

— Akinek a fia ilyen karriert csi-
nált, az boldog anya volt. Meséljen 
még. Mondjon valami pletykát. 

— Pletykát ? Pletykáéit vissza kell 
térnem a szinészbálra. Hát a dolog 
ott kezdődik, hogy a rendezőség fél-
tékenyen vigyázott nemcsak arra, 
hogy kik kapjanak meghívót, hanem 
különösen arra, hogy kik ne kapja-
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nak. így aztán egy kis hölgy, aki 
élete egy rövid szakában színésznő 
is volt, de most már bizony szigo-
rúan véve nem színésznő, nem ka-
pott jegyet. Megpróbált minden pro-
jekciót, fűt-fát megmozgatott, hiába: 
a bál vezetőségének rideg kebléről 
kérés, feleszólitás, könyörgés egyaránt 
visszapattant. A bál estéjén fél tizen-
egykor aztán a kis hölgy a telefon-
hoz kérette az egyik rendezőt és 
megesküdött neki a telefonba, hogy 
ha most rögtön nem kap jegyet, ön-
gyilkos lesz. Tekintve, hogy az illető 
ex-müvésznő már nem egy izben 
volt csakugyan öngyilkos, a rendező 
ugy megrémült, hogy küldött neki 
egy jegyet. A kis hölgy tizenkettőkor 
megjelent a bálban. Óriási löatettje 
volt, de a szemén többnapos s írás 
nyomai látszottak. 

— Nagyon jó. Mondja, mi a hét leg-
jobb vicce a Fészekben? 

— A vak. 

A margiiszigeli Jaguár 
(Margitszigeti pályázatunkra beérkeztek az 

első pályamüvek, melyek közül a pálmát a 
biráló-bizottság „A margitszigeti jaguár" cimü 
regénykezdetnek ítélte oda. A pályamunka 
nem kifogástalan, de aránylag legjobb a be-
küldött remekmüvek között, szerzője Császár 
Jenő Budapest. A folytatásokra természetesen 
állandó pályázatot irunk ki az olvasó-szerző 
honoráriuma 1000 korona). 

Első fejezet : 
A dobostorta titka 

Ott álltak a szigeti hídfőnél. Mancin fehér 
selyemblúz és nagy piros szalmakalap volt, 
Aladáron sárga felöltő. 

— Tehát holnap este tizkor a romoknál. 
— Holnap este tizkor. Most pedig szakitok 

Mezeivel. Isten vele Aladár. 
— Isten vele Mancika. 
A sárga felöltő ezzel felugrott egy villamosra, 

a leány pedig elindult a széles sétaúton. Előtte 
illatos, napsütéses tavaszi pompában terült 
el a Margitsziget. Ő azonban alig látott va-
lamit a tündéri csodákból. Eletének legutolsó 
három napján gondolkozott. Micsoda forga-
taga az eseményeknek ! Tegnap Mezei, a 
gazdag bőrgyáros megkérte a kezét, ma sza-
kítani fog vele, holnap este pedig megszö-
kik a „másik"-kal, akihez szerelem fűzi, sze-
relem ! Vájjon tényleg szerelem-e az, amit 
Aladárral szemben érez, vagy csak valami 
ostoba, mámoros romantika ? Nem tudott fe-

— Hamar elmondani, nem ismerjük. 
— Az utcasarkon áll egy legény a 

nyakában tábla, ezzel a felírással : 
„Adakozzunk a szegény világtalanok-
nakA legény azonban nem harmonizál 
a táblával, mert ragyogó szemmel fixi-
rozza a járókelő csinosabb hölgyeket. 
Valaki felháborodva meg is szólítja: 
„Hallja, micsoda szemtelenség ez ? Hogy 
meri a táblájára ezt írni ?" — „Pardon, 
én nem a vak vagyok. Csak a helyet-
tese." — „Na és a vak hol van?" — 
„Elment a moziba". 

— Már indul? Hova megy? 
— Fontos dolgom van: szeretném ki-

békíteni Petráss Sárit és Pécsi Erzsit. 
Kitűnő barátnők voltak és most egész 
különös, primadonnáknál nagyon szokat-
lan alapon vesztek össze: a politikán. 
Petráss Sári lelkelkes királyválasztó Pécsi 
Erzsi lelkes legitimista. Ês a korzón ezen 
olyan tűzzel vitatkoztak össze, hogy 
faséban váltak el. Lehet ezt igy hagyni? 
Nem lehet. Vállalom Gaál Gaszton sze-
repét, de remélhetőleg sikerrel. Kezüket 
csókolom. 

lelni erre a kérdésre, már csak azért sem, 
mert egyszerre ott találta magát a felső szi-
geti vendéglő asztalai között. Vidám tányér-
zörgés és pohárcsengés között, elegáns urak 
és hölgyek fogyasztották a szakácsművé-
szet remekeit, egy asztálnál pedig a ragyogó 
teritékek fölött ott csillogott Mezei fényes, 
mosolygós ábrázata is. 

— Kézit csókolom — kiáltott a bőrgyáros, 
amint Mancit meglátta — aztán rögtön hosz-
szas vitába merült az étlap fölött Stettner úr-
ral, a népszerű felsőszigeti vendéglőssel. 

— A mennyasszonyom — súgta neki bol-
dog vigyorgással. — Mit szól hozzá ? 

Stettner ur eltűnt. Mezei fecsegett, a ven-
dégek ettek ; Manci mindezekből alig látott, 
hallott valamit. 

— Most . . . most . . . biztatta magát, hogy 
belekezdjen abba, amit mondani akar . . , 
De csak nem tudott belekezdeni. Feltálalták 
a levest, az előételt, a sültet . . . nem jött 
ki egy szó sem a száján. Mikor végre egy 
nagy szelet dobostortát tett elébe a pincér, 
elhatározta, hogy most már akármi is törté-
nik, elkezdi a szakítást. 

— Mezei, hallgasson rám, remegte kény-
szeredetten erőteljes hangon, — de tovább 
nem mondhatta. Elsápadva tekintett a ketté-
vágott dobostortára, amelyből egy miniatűr 
kis cédula esett ki, rajta ezekkel a miniatűr 
gépírásos betűkkel : 

„Ha szakítani mer Mezeivel, a halál fia." 
A margitszigeti jaguár. 

(Folyt, köv.) 
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Faun 
Feladó : Deutsch Imre Tokaj. 27 szó 

Stonburg lóversenyen elveszti pénzét, araii 
adósságai Kirizetésére kényszermeny,asszo-
nyától kapott. Öngyilkosságot határoz. Vi-
rágvázából iaun előugrik, öngyilkosságot 
meghiusítja, barátságért , boldogságot igér. 
Haragosokat kibékit, szerelmeseket össze-
boronál. Boldogságot megmutatja. Eltűnik. 

Mandarin 
Feladó: Dr. Grószberg Dezsőné Eger. 28 szó 

Angol tiu elcsábítja mandarin leányát, • 
kit apja megöl. Bosszúból csábítót is el-
fogat ja , de anyja becsülete árán haj landó 
kegyelmezni. Anya megmérgezi mandarint, 
fiával elmenekül. 

Gyengédség 
Feladó: Mihalovits Ferenc Esztergom, 29 szó 

Fialal mavésznőt és idős írót egymáshoz 
tűzi a gyengédség. Művésznőt szereti film-
színész is. í ró barátai bevádolják, hogy 
megcsalja irór. Író kelepcét állit művész-
nőnek. Filmszínész csábítja művésznőt. Mű-
vésznő elutasítja. Író kelepce folytán m e j -
tud ja valót. Megbocsájtana, de barátai meg-
akadályozzák. Szétválnak. Művésznő film-
színésszel él. Később filmszínéisz botrány-
ban. í ró mag szereti művésznőt, ez viszont. 
Író elintézi botrányt művésznőért. Kibékül-
nek. Újból gyengédség. 

Fakir 
Feladó : Büchler Károlyné Budapest, 28 szó 

Két egyéniség, külön világnézet. Fér j 
és feleség követik saját útjaikat. A szere-
lem gyilkosságon, annak vádján keresztül 
r ingatja őket. Végül megismerik egymást. 
Férfi erősebb, halált választja. 

Romeo és Julia 
Feladó : Ismeretlen 28 szó 

Címszereplők szeretik egymást. Család-
jaik ellenségeskednek. Titokban összeháza-
sodnak. Nő bátyja megöli férfi bará t já t . 
Fér j megöli nő bátyját. Megugrik. Hátra-
lévő szereplök megölik egymást. Családok 
kibékülnek. 

Lear király 
Feladó : Molnár Antal Szeged, 5 szó 

Leár leányaiban csalatkozva megőrül, 
meghal. 

Rigoletto 
Feladó : St. Budapest, 23 szó 

Herceg szerelmes Rigoletto leányába, 
Gildába. Megszökteti, Apa, gyermeke meg-
gyaláztatásáért bosszút esküszik. Gyilkost 
Ibérel herceg megölésére. Ez tévedésből férfi-
ruhába bujtatott Gildát szúrja le. 

Maria del Carmen 
Feladó : Hammersmith I. Budapest, 17 szó 

Hősnő szeretője megszúrja Xaviárt, meg-
szökik. Hősnőt Xaviárhoz kényszeritik, min-
dent eltitkolnak. Szerető visszajön, Devall 
mindent, megszökik hősnővel. 

A bor 
Feladó: Wohl Margit Pásztó, 24 szó 

Baracs állta házasságához tett fogadó-
sát, bort többé nem iszik. Vendégségkor 
felesége biztatására megkóstolja, ' berúg, 
elveri asszonyt. Asszony elhurcolkodik. Ba-> 

racs busul asszony után, utánamegy, össze-
békülnek. 

Makrancos hölgy 
Feladó : Fischer Blanka Budapest, 6 szó 

Makrancos Katát fé r je dupla makran-
cossággal makranctalanitja. 

Féltékenység 
Feladó : Lőwy Lola Budapest, 10 szó 

Jelena flörtöl. Nagyherceg szereti. Fér j 
'sejt. Barát árulkodik. Asszonyt megfoj t ja . 

Bajazzók 
Feladó : Hertzka Péter 13 szó 

Bajazzó rá jön: felesége csalja. Nem tudja, 
kivel. Asszonyt megöli, segítségül jövő sze-
retőt szintén. 

Ha mi holtak felébredünk 
Feladó : M. Z. I. Pécs, 8 szó 

Irén, Rubek szakításuk óta élőhalottak. 
Találkoznak. Halálban egyesülnek. 

Carmen 
Feladó : Sárosy Ödön Brassó, 21 szó 

José beleszeret Carmenbe. Carmen rend-
őrkézre kerül, José kiszabadítja, börtönbe 
jut, megszökik. Carmen cirkuszi trocadorba 
iszeret, cirkuszba akar menni, José féltékeny, 
leszúrja. 
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Lángoló szerelem 

izzik végig Jack London-
nak a Vadon szava és A 
tengeri farkas világhíres 
szerzőjének legújabb regé-
nyén: A havasok leányá-n. 
A regény hősnője egy san-
franciscói aranybányatulaj-
donos leánya, akit az atyja 
Londonban neveltet. Amint 

hazatér a leány, az apja attól tart, hogy 
elvesztette az őstermészetét, de csakhamar 
az ellenkezőjéről győződik meg. Féktele-
nül forró szerelemre gyulád egy újság-
író iránt, akinek a vetélytársát, egy mérnököt 
kikosaraz. Végül kiderül, hogy az ujságiró 
nem méltó a havasok leánya szerelmére s a 
leány minden áldozata hiábavaló volt. Jack 
London ragyogó művészettel költötte meg ezt 
a regényét, amely az ujabb regényirodalom 
szenzációs remeke. Barfos Zoltán hü fordí-

t á s a elsőrangú irói munka. 
* 

A legbájosabb orosz 
történeti novella Puskin 
Sándornak, az Anyegin 
hírneves költőjének À ka-
pitány leánya cimü most 
megjelent munkája, amely 
a bensőséges, levendula-
illatú régi orosz családi 
kört épp oly megkapóan 
rajzolja, mint amilyen szí-
nesen és izgalmasan festi a vad Pugacsev-
féle kozáklázadást. A szuverén mester tolla 
hegyén nemesveretü jellemképek domborod-
nak ki, amelyek koronája a kapitánykisasz-
szony, aki a regény másik hősét, a saját 
vőlegényét hősiesen szabadítja ki a börtön-
ből . . . A lenyűgözően szép olvasmányt a 
cenzurázatlan orosz eredetiből, Honti Rezső 
pompásan fordította magyarra. 

Citoyen. 
* 

Mindkét remek könyvet az Athenaeum adta 
ki, címlapjukon Jeges Ernő művészi rajzával. 
A 22 ives Jack London-kötet éra 130 kor., a 
Puskin-regény óra 20 korona. Megrendelhetők 
a „Színházi Elet" könyvesboltjában is. 

A PÉNZ URA!. Indiszkrct 
arcképek a magyar pénzvilág-
ból. Ezt a cimet adta Kósa 
Miklós most megjelent köny-
vének, amely egy ciklus első 
kötete. Dr. Kósa Miklósnak, a 

Hetiszemle felelős szerkesztőjének nem ez az 
első könyve, Mintegy négy könyve jelent meg 
eddig a legérdekesebb közgazdasági témák-
ról. Uj könyvének elmésen disztingváló elő-
szava után Lénczy Leó, Krausz Simon, Weisz 
Fülöp, Ullmann Adolf, Éber Antal, Stern 
Samu, Madarassy-Beck Gyula. Neumann 
Gábor és Fónagy Aladár karakterisztikusan 
megrajzolt arcképe következik. Mindegyik 
époly tanulságos, mint mulattató. 

KÓSA LAJOS VERSEI. A 
moden versírás meglehetősen 
puszta kertjében fokozott öröm-
mel kell üdvözölnünk egy fiatal 
költőt, Kósa Lajost, akinek vers-
kötete a legkomolyabb hivatott-
ság bizonyítéka. Mélységes érzések, erősen 
nyomott hangulatok, közvetlen líra és pompás 
verselési készség jellemzik' a fiatal költőt, aki 
értékes tagja lesz a magyar versirodalomnak 

T a v a s z i f o r d u l ó r a . . . 

Ma szembejött velem egy erős gyermek 
És dalolt, mint én husz s néhány éve, 
A nap úgy tüzelt, mint arany kéve. 
Frissen és vidáman zengett a hangja, 
Ráfüleltek fülledt házak és kertek, 
És dalolt, dalolt: 
Hahó, hol a tavalyi hó, 
Hahó, hol a tavalyi hó ! 

Szakadt, rossz gúnyában láttam a tegnap. 
Â lldogált, nézdegélt sírós szemmel, 
Megsimogattam mindkét kezemmel 
És ő is engemet, — kis testvér másom, 
Lásd ilyen az élet — sa gyermek kikap... 

Lásd, ilyen az élet, kicsi testvérem ! 
Tegnap hiába epedtem Erte, 
Maradtam magamra, ugy-e érted ? 
S hogy gyötört a láz s a kétséges hit... 
S ma tétova vágyaim utóiérem... 

Adsza hát kezedet... így... hallod... hallod ? 
Csak frissen előre, hív már a Nap ! 
Friss tavaszi szél a szánkba harap 
Es szemem csókol és mámorba bódít... 
Mint havasi forrás csengjen a dalod, 
Csak dalolj, dalolj : 
Hahó, hol a tavalyi hó... 
Hahó, hol a tavalyi hó... 

BALÓ ELEMÉR 
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Petrouich Szveliszlávtól isméi leve-
let kapott a Színházi Élet szerkesz 
tője Berlinből. Az érdekes levél egy 

részét itt közöljük: 
. . . a mult levelemben magamról nem so-

kat irtam, de most egy örömteli — legalább 
is számomra nagyon örvendetes — újdonság-
gal szolgálhatok : 

a May-filmmel egyéves szerződést ir-
tam alá, 

még pedig nagyszerű feltételekkel. Ez a do-
log annál is inkább meglepte az ittenieket, 
mert Maynál, Mián kivül, senkinek nem 
volt éves szerződése. Az anyagiakról nem 
akarok irni, azonban egész privátim annyit 
elárulhatok, hogy a márka mai alacsony ár-
folyama mellett is 

jó egynéhány magyar millió az évi jö-
vedelmem. 

Két nagykoncepcióju filmet vettek eddig 
tervbe velem. Az egyikben Eva May, a má-
sikban Mia May lesz a partnerem. Egyelőre 
tehát nem megyek vissza Pestre, legfeljebb 
egy-két hétre majd pihenni. 

A Színházi Életben olvasom az ottani mozi-
eseményeket és azt látom, hogy a pestiek 
elkéstek egy kicsit a filmekkel. Az „Indische"-! 
itt már el is felejtették és jelenleg 

egy magyar rendező filmje tartja való-
sággal lázban egész Berlint. 

„Fridericus Rex" a film cime, az Ufa Palast 
am Zoo-n adják már negyedik hete. Én meg 
nem láttam, de csak azért, mert reggel kilenc-
kor már sorba kellene állanom a jegyért. Aki 
hajnalban nem gondoskodik jegyről, az nem 
láthatja a filmet, amely uj dicsőséget szerzett 
itt a magyar névnek. 

A rendező neve : 
Arzén von Cseréphy. 

Lassankint kezd már élénkülni a kép « 
filmgyárak körül. May már elkezdett dolgozni. 
Bársony István „Fekete grófnő" cimü regé-
nyéből csinál filmet. Jannings, Bassermann, 
Mia May, Buc'iooetzky április elején kezd 

egy nagyszabású filmet. Tárgya orosz, cime : 
„Nagy Péter". A főszerep újra Janningsé. Ez 
az ember van most in floribus itt. Basser-
mann, Wegener, Conrad Veidt lassankint le-
szorulnak az első helyről, hogy helyet adja-
nak Jannings Emilnek, akit a pestiek is 
ismernek már, a „Boleyn Anna" cimü film-
ben ő játszotta VIII. Henriket. Hallatlanul 
szuggesztív erejű színész, csak az a kár, 
hogy imponálóan hatalmas mellkasába cérna-
vékony hangocska szorult. 

Több újságot most nem tudok, ha lesz va-
lami, irok. 

Douglas Paûbânks 
az Omniában 

A becsületes ember élete csupa keserűség 
cs kellemetlenség. Mint méh-raj, ugy tépik 
(el a jóérzésű embert azok, akik éppen a 
becsületességéből akarnak hasznot húzni a 
Imaguk részére. »A gáncsnélküli lovag«-nak 
egy ilyen minden izében tisztességes és 
becsületes ember a főszereplője, Ned. Nincs 
legyetlen ember sem a környezetében, aki 
becsületes gondolkozású, csupa kalandor, 
csaló és sötét lelkiismeretű ember. És Ned 
ezek között sem romlik e', tiszta szívvel 
lés lélekzettel győzi le a feltornyosuló aka-
dályokat, becsületetességének tudata erői 
a a neki és mínaen piszkos ügyből boloog 
tisztaságban emelkedik ki. 

»A gáncsnélküli lovag«, amelynek fősze-
repét a nagyszerű Douglas 'Fairbanks játssza, 
március 18-án, szombaton kerül bemu-
tatásra az Omniában. Ugyanebben a mű-
sorban lógják játszani a »Hamupipőkét«, 
amely régi mese, mindannyiunknak kedves 
•és felejthetetlen emléke. A tn'ese régi ugyan, 
Vie a szereplők, a feldolgozás és kidolgozás 
egészen ujak. flzt hisszük, nagyon fog ennek 
Örülni mindenki, hogy ifjúkorának legszebb 
meséjét filmen látja megelevenedni. A 
»Hamupipőke« főszerepeit Simonne Sandre 
lés Georges tannes játsszák. 

»A gáncsnélküli lovag« és a »Hamu-
pipőke« olyan gazdag, tartalmas és ér-
dekes, műsor, hogy méltán következik rög-
'tiön a »Hindu síremlék« után. 
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Asz EláíTaoszotí és asz Eldorádó 
L o t h IIa, 

akit tudvale-
vőleg a Star 
filmgyár ie-
dezett tel a 
tilrnmü ve-
szetnek és 
aki jelen-

leg ismét Né-
metország-
ban dolgo-
zik, tavaly 
müncheni tartózkodása alkalmával játszotta 
le az egyik leghíresebb gyárnál, az Emel-
ikánál azt a képet, amely a Kamara vász-
nán Kerül szombaton Budapest közönsége 
elé. 

Messze Indiában lihara hercegnőjének 
egy napon a jósnő azt mondja: »Hátrom 
tértinek lesz nagy szerepe életedben! Fi-
gyelmeztetlek: óvakodj a harmadiktól!« — 
Nemsokára ezután Mahatanah herceg li-
hara nagybátyját tiszteli meg látogatásá-
val, hogy megkérje tőle unokája kezét. 
A hercegnő azonban kijelenti, hogy soha-
sem lesz a telesége a bűnös kalandok-
kal telt életű nagyúrnak, aki elhatározza, 
hogy elrabolja a leányt. Gonosz tervét még 
aznap éjszaka végrehajtja. A védtelen te-
remtési a mérges kígyók szigetére hurcol-
tatja. Ebben az időben két európai tiszt 
végzi hivatalos küldetését: St. Louis Ágast 
kapitány és barátja, Rodrig Marrias. A 
'kapitány véletlenül szemtanuja lesz! a leány-
szöiktetésnek és a hercegnő után megy a 
szigetre, ahol, élete kockáztatásával sike-
rül megmentenie. Ä leány végtelenül hálás 
Vitéz kiszabaditójInak s amikor a nép előtt 
megjelenik a tengerésztiszttel, vérei — hi-
vatkozva a jósnő szavaira, amely szerint 
az a tértiu, aki halálos veszedelmek 
árán menti meg egy nő tisztességét, joga 
van megmentőjéhez — azt kivánják, hogy 
'a hercegnő az európai lovaghoz menjen 
nőül. Ilhara szívesen tesz eleget a nép kí-
vánságának és bár nagybátyja a hatalm)ais 
(radzsa ellenzli a házasságot, mégis St. Ágast 
kapitánynak esküszik örök hűséget. Eltelik 
néhány esztendő.... A tiatal házasok boldo-
egyetértésben élnek, de félve gondolnak 
árra a napra, amikor a, bosszút esküdött 
radzsa valóra váltja kegyetlen szándékát... 

Rodrig Marriast kormánya ismét Indiába 
küldi fontos megbízással s a térti, aki 
szerelmes barátja teleségébe, hevasen ost-
romolni kezdi őt. A kétségbeesett asszony 
télelmében leveti magát palotája erkélyé-
ről és szörnyethal... Marrias megborzadva 
tettének következményeitől, a radzsához! siei 
és azt hazudja, hogy a hercegnőt saját 
térje kergette a halálba... Ä radzsa rögtön 
maga elé hozlatja a kapitányt, akit egy 
földalatti tömlöcbe zárat és ott rettentően 
rnegknioztatja... St. flgast nem hal bele 

szenvedéseibe, de egész életére nyomorékká 
válik... Sok-sok esztendő telik el ezután 
s az egykori kapitány, visszavonultan, 
méliy megvetéssel szivében a sors iránt, 
amely oly kegyetlen volt hozzá', egy elha-
gyott faluban éi fiával,, akit felesketett arra, 
hogy bosszút tog állni Marriason. R tiu 
aki egész életében a gyűlölet érzését is-
imerte csupán, valóságos réme a vidéknek, 
Marrias közben a tartomány elnöke lesz és 
megelégedetten él leányával, Marionnal. 
Egy napon arra a vidékre téved gyermeké-
vel, ahol egykori barátja él fiával. R tiu 
halálos veszedelemtől menti meg a leányt, 
mire ez hálából egy kis keresztet aü aján-
dékba a bátor fiatalembernek a felejt-
hetetlen óra emlékére. Ä tiu boldog, szi-
vébe a szerelem eddig ismeretlen érzése 
költözik... Ä lakosság közben mindent el-
követ, hogy eltegye láb alól az ördöngös 
tértit, aki tutva kénytelen menekülni. A 
városba érkezik és csak most tudja meg, 
hogy a leány, akihez vonzódik, atyja ellen-
ségének gyermeke. Vad gyűlölet szállja meg 
Végezni akar anyja halálbakergetőjével, de 
a nemes tanítás, amelyet egy pap ajkáról 
hallott, eltérítik őt bosszúálló szándéká-
tól... A gyűlölet helyett a szerete«- költözik 
tiensejébe. Marrias — meghal... Marrion 
'boldogan nyújtja kezét élete megmentőjé-
nek, akit ifjú szive minden dobbanásával 
szeret... 

Ez a változatos szüzsé, a technikai ál-
dozatkészség, pazar díszletek, rendező és 
színészek bravúros munkája mind arra szol-
gáltak, hogy ami Lóth Ilánknak bájos és 
annyiszor méltatott egyéniségét minél job-
ban kiemeljek. 

A másik kép a francia, modern mű-
vészet remeke árnyalatokkal és hangula-
tokkal, megrázó tragikus hatásokkal, de 
•mindig mély, belülről fakadó ' lelki él-
ményeket dokumentáló tökéletes alkotás, 
(amely még a két héttel ezelőtt adott »Jö-
vendő fátylán« is felülemelkedik, 

A granadai »E!dorado«-ban minden este 
telltéip a mulató csillaga, Sibilla, kit Estiria 
csábított el, házasságot Ígérvén neki, 
azután rutul cserbenhagyta gyermekével. 
Sibilla szép termetére éhesen tapad min-
den férfi szeme, még a mulató Dummer 
Augustja: Juan is bolondul utána, de ö 
becsületes anya marad. Míg a zene szól és 
tniág a vök koldus is kéjjel szívja magába 
a Sibilla felöl szétáramló illatot, Sibilla 
lelke gyermeke mellett van, aki a mulató 
feletti kis szobában fekszik súlyos betegen 
orvosság és ápolás nélkül. Végső kétség-
beesésében Sibilla Estiriához fordul. 

Estiria gazdagsága és ezzel gőgje azóta 
csak nagyobb lett. Korán elhunyt felesé-
gétől született leánya, lliána, mini- Granada 
legjobb *parthie«-ja, a napokban fogja 
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apja parancsára egy arisztokratának, ür-
ïnosa de Cantanareznék nyújtani kezét 
Estiria tudni sem akar rég eltemeteti bű-
néről és Sibilla segítséget Çiérô levelét 
válasz nélkül küldi vissza. De a ivégzet 
leselkedik Estiriára és ott togja rámérni 
a legsúlyosabb csapást, ahol a legérzé-
kenyebb. 

Iliána szivében egy festő : Alsen Holgen 
képe van kitörülhetetlenül bevésve, Alsen 
Holgen a granadai mór tejedelmek 500 
éves csodapalotájában, az Alhambrában látta 
meg először llharát és azóta minden ecset-
vonását ennek a csodálatos finomságú le-
ánynak képe irányitja. 

Hiába mutatja Sibilla, aki napközben 
modellt áll néki, a mesepalotának ezeregy-
éjszakába illő csodáit, lelki szemeivei min-
dig Ilhárát látja maga előtt. Sibilla a 
lestő és llhara találkozásának véletlen la-
puja lesz és megtudja, hogy llhara gyűlölt 
csábitójának a leánya. Búcsúzni jött llhara 
.fílsen Holgentől, mert ma este lesz az el-
jegyzése, de megígéri, hogy 9 órakor még-
egyszer eljön. 

Sibilla gyermekének állapota válságos. 
A láz emelkedik, az orvos nem jön, mert 
Sibilla már sökkal tartozik neki. Sibilla 
•elhatározza, hogy felkeresi Estiriát és 
térden csúszva tog segítséget kérni gyer-
meke részére. De az eljegyzési ünnepségre 
gyülekező vendégeli körött iilő Estiriánoz 
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fbe sem engedik és midőn erőszakkal akar 
utat nyitni magának, a durva szolgák le-
dökik a Mipcsőn. Ä bosszú láza az Alhambra 
leié ragadja, ahol a festő és Iliána kihallga-
tott beszélgetése szerint most keLl 'lenm 
a találkozónak. Valóban, Iliána megtartotta 
a szavát és az Alhambrában járnak kart 
karba öltve. Mögöttük Sibilla bosszúért .li-
hegő árnya! A szerelmeseket sorsuk az 
Alhambra egy termébe vezeti, amelyből 
egyfelé van csak kijárat. Ezt a kijáratot 
Sibilla elreteszeli, ugy, hogy a tiataiok 
toglyők maradnak. Sibilla bosszút állott! 
Estiria leányát az eljegyzésre meghivott 
vendégkoszoru hiába várja. 

Másnap reggel az a j tó oly rejtélyesen, 
'mint ahogy becsukódott, lel i s tárul. Sibilla 
szokott helyén vár a testőre és midőn a 
testő 'közli vele a történteket, leiajánlja, 
fiogy a leányt egyelőre lakásában elhelyezi. 

Holgen, hogy jóvátegye llhara szégyenét, 
megkéri Estiriától leánya kezét. De Estiria 
dühösen utasítja el. A leányt tehát házias-
ságuk megkötéséig anyjának Sierrai hegy-
oldalon tekvő nyaralójába viszi. Magáva;i 
akarja vinni Sibilla titkának teltedezései 
Után a beteg gyermeket is és Sibilla fájó 
sziwel egyezik bele. Érzi, hogy gyerme-
két utoljára látja, mert egykori tévedése 
örökös tolt gyanánt tapad reá és tudja, 
hogy még gyermekének is terhére lesz az 
életben. 

EVE FRANCIS 
az Eldorádó főszereplője Kamara-Színház 
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Psyltsntler utolsó s z e r e p e 

Az élet komédiása 

Pár év előtt nevének hallátára millió 
leánysziv dobogott hangosan — ugy bá-
multák a mozivásznon, mint az ö birodal-
mában még senkit, fl világ minden apró 
kis zugában, ahová csak eljutott a film-
kultúra, mindenütt ismerték, ünnepelték, ra-
jongtak érte. Psylander! operettel. írtak 
'róla, nem volt nap, hogy valamilyen vonat-
kozásban elő ne iordult volna neve iaz 
újságokban. Nem érdemtelenül érte el a 
világsikernek ezt a legnagyobb tokát Psy-
3ander. Csodálatos elegánciája, fejedelmien 
méltóságos és mégis meleg emberi vonásai 
jérzó életet adták a vászonnak, amelyen 
lovaglónadrágban, vagy közmondásosán ele-
gáns frakkjában megjelent. És egyszerre 
,— megállt a gép, — Psylander eltűnt az 
atelierből — örökre. Munkaközben lepte 
meg a Halál, amely megrepesztette a 
szivét. Miféle nagy és emberi tragédia 
ölte meg Psylandert? sohasem fogja senki 
megtudni. Utolsó nagy filmjét befejezte, 
amelyben egy szegény klaun "tragédiáját 
éli le. ö maga ïrfa a Filmet, zári és''titok-
zatos életének pendantjái vitte ez emberek 
elé, ugy hogy ne ismerjenek reá1. A szegény 
cirkuszi klaun, akit űzött vadként kerge«-
Iaz élet és üldöz a szerelem, bevágta vérző 
tejét a porronct korlátjába és ott maradi. 
Sokan azt mondják, hogy Psylander nagy-
nagy emberi tragédiát élt át; ez ölte meg és 
ezt irta meg és játszotta el Hz élet ko-
médiása cimü utolsó filmjén, amelyet most 
mutat be a Royal Apollo. 

A publikum bizonyára meghatottan fogja 
végignézi ünnepelt kedvencének -— akit 
Pesten személyesen is megismert —• post-
humus alakítását. 

CARMEN HOIOO '"-ffi. 

Gáincsnélktllt lovag 
A »Chevalier sans peur et sans rep-

roche«, Dumas legendája ismét életre-
kelt egy vidám amerikai filmben. D Artag-
nannakés társainak pompás kalandjai, a Há-
rom lestör hires figuráiról elmesélt ese-
tek Arkansas egy eldugott falujában is rá-
találnák a legényre és uj élet felé sodorják. 
Így kerül Ned, a hatfelvonásos vígjáték hőse 
New-Yorkba. Douglas Fairbanks, a leg-
híresebb amerikai filmszínész játssza a fő-
szerepet. Indián törzsfő, kis new-yorki szí-
nésznő, hirhedt contremineur és egy szűke-
vény a főbb szereplői a kalandos törté-
netnek. A szinhely végigvezet Arkansas kis 
falujából az indián tanyákon át a new-
yorki pompáig. A mese meglepő és bonyoló-
dott. Gyönyörű felvételekre és »amerikaian« 
amerikai trükkökre nyújt alkalmat. Projcc-
íograf-film és a Helikon mutatja be szom-
baton. 

p e p r p - - - : " A KOSZTÜM. Ernszt Lajost, 
L ' I a z Ernszt-Muzeum tulajdono-
g ^ T t ó E Í : s á t é s Falus Eleket meghívták 

i egy igen előkelő jelmezes mu-
m S i S f f l ! latságra. A jelmez-kérdés meg-
i P l i l l l ^ " ^ - oldásét Falus Elek vállalta 

: magára és a mulatság délelőtt-
jén tényleg elküldött Ernszt Lajos részére egy 
használt, kinai formájú jelmezt. 

A szolga az Ernszt-Muzeumban átadta a 
csomagot és aztán elment. A muzeumban 
ép akkor rendezték az aukció anyagát és 
Steiner ur, az aukciók vezérkari főnöke vette 
at Falus Elek inasától az Ernszt részére szol-
gáló jelmezt. 

Ernszt Lajos várta, mikor küldi már Falus 
a kosztümöt ; már estére járt az idő és türel-
metlen lett. Telefonál Falusnak és megtudja, 
hogy még délelőtt elküldte részére az egészet 
egy csomagban és hogy Steiner ur át is vette. 
Szalad Ernszt Steinerhez és végre nagynehe-
zen meg is találják az aukcióra beküldött 
holmik közt a csomagot, melyen egy cédula 
volt mér akkor a következő szöveggel : 

12437. szám 
Antik kinai mandarin-öltöny 

XII. század 

: f ő v á r o s : nagymozgo ; 
• • • • VII.. RAKÓCZI-UT 70. • * • • • • 11 

• 
Március 20-tól J 

Két sláger 

A detekiivklrdly j 

A kisyfiuerem ; !• . . . . . . . 

Március 16—19 
V e i e n c e l m á m o r 

Főszerepben : Kordáné Farkas Antónia 
és Adalbert Capozzi 

Március 20—25. Budapesten először: 
H A - R A - H (A vadállatok ura) 

B> 
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Filmélet Münchenben 

Mig nálunk a már fejlődésnek indult 
filmgyártás, a filmipart sújtó különböző 
rendeletek következtében sajnos, csaknem 
teljesen megszűnt, addig Münchenben, Né-
metország második filmcentrumában magyar 
erők közreműködésével a legtökéletesebb 
munka folyik. 

Peter Ostermayr, a Münchener Licnt-
spielJeunst A. G. igazgatója és Wagowsky 
ki a Bavaria film igazgatója, januároan 
Pesten 'jártak! s mint a Színházi Élei annak 
idején megírta, sorra szerződtették le, gyá-
raik számára filmművészeink szine-javát. 

Alig egy hónapja, hogy a magyar film-
művészek Münchenbe utaztak, már is vala-
mennyien jobbnál-jobb szerepet játszanak, 
részben a »Lichttspielttunst«, részben a 
» Bavaria« felvevő gépei előtt. 

A »Bavaria« filmgyár most készíti egyik 
szenzációsnak Ígérkező filmjét, a »Pique 
ass«-1, melyet a fiatal német filmrendező-
gárda egyik legtehetségesebb tagja Fred 
Siran: render es Hans Gottsc'iaKla, a rémí-
tek egyik legképzettebb operatőrje totog-
rafál. A »Pique /Iss« női főszerepét Ma(\-

Matlyasovszky Ilona és Jack Münz, 
a „Pique-ass" eimü müncheni Bavaria-filmen 

Carl Götz, 
a müncheni Bavaria „Pique-ass" eimü filmjén 

tyasovszky Ilona a kitűnő magyar prima-
donna játssza. Partnerei Jatík Miinz és 
Carl Götz, közismert német filmművészek 
lés K'irthy Böske, a fiatal magyar film-
star. 

Most vari előkészületben a gyár egyik 
nagy filmje, melyet Manfred 'Noa, a ki-
tűnő berlini rendező tog beállítani. 

Nap-nap után érkeznek Beriinből ren-
dezők és igazgatók, hogy elvigyék maguk-
lkai a gyár magyar művészeit. A napokban 
többek között Harry Pici is lenn járt 
Münchenben és Mattyasovszky Ilonának teti 
tényes szerződési ajánlatot három filmre, 
a szerződés azonban a Bavaria gázsi eme-
üése miatt nem jöhetett létre. 

Bolváry Gáza, a Star filmgyár rendezője 
jelenleg szintén Münchenben tartózkodik 
és tárgyalást folytat a gyár igazgatóságá-
val, mely valószinü'eg eredményre fog 
vezetni es igy Bolváry is rövidesen szapo-
rítani fogja a müncheni magyar iilmíivész-
kolóniát. 

UJSAGIRÖ-EST A ZENEAKAD ÉMIAN. 
A nagyérdekességiinek ígérkező ujságiró-
est most vasárnap lesz. Több ismert új-
ságíró, köztük: Karinthy Frigyes előadá-
sán kivül, Gaál Franciska és Péchy Blanka 
is szerepelnék. Jegyek a Színházi Életnél 
s a Zeneakadémián. 



42 SZÍNHÁZI ÉLET TÏÏ7 

Zenekari Magyar Esi 
Nagy zenei eseminy színhelye lesz 31-én 

a Zeneakadémia. Ekkor kerül bemutatásra 
Szendy Árpádnak a keszthelyi helikoni 
ünnepség alkalmából irt Magyar Suitje. 
Ezenfelül : Csobánc-nyitány nagy zenekar-
ral és Liszt: Magyar ábránd, amelynek 
zongora-szólóját Szendy Árpád játssza. Ä 
zenekart Hubay Jenő vezényli, Palló Imre 
magyar cfclokái énekel. "Részletes műsor a 
ikövetkezö : 

1.) Csobánc-nyitány; 
2.J Szendy: Magyar suite, előadja a 

•zenekar. 
3. ) Hubay : Könnyek, Szendy : Ez az 

én szeretőm, Szabados: Fekete felhőbe..., 
Kacsóh; Aratáskor; énekli: Palló Imre. 

4. ) Liszt: Magyar ábránd: zongorán 
Szendy Árpád zenekarkisérettel. 

Jegyek kaphatók: a »Konzert« hangver-
seny-vállalatnál lrányi-u. 21.és Váci-u. 10., 
»Bárdnál« es a »Szinházj Életnél.« 

Nyíregyházi Ervin amerikai arcképe 
Az Amerikából érkező újságok az elragadia-
tás hangján irnak egy fiatal magyar csoda-
hegedüsről : Nyíregyházi Ervinről, aki a leg-
nagyobb sikereket aratja szerte Amerikában. 
Nyíregyházi Ervin turnéjáról ezt a képet küldte 

üdvözlettel a „Színházi Élet" olvasóinak, 

A »Konzerl« rendezései: 
Hir Sári zongoraestje március 17-én tél 

9 órakor a Zeneakadémián. 
Grill Lola előadó estje letűnt századok 

költőiből: Földessy Sándor, dr. Molnár 
Imre és dr. Kárpathy Ernő közreműködé-
sével március 24-én. Bevezető beszédet mond 
dr. Szász Károly. 

Hadrik Anna olasz és francia klassziku-
sok müveiből, Pogány György höstenor 
nagy operaáriákat és Taksonyi Piroskával 
duettet ad elö március 25-én. 

Pávay Sidó Etelka operaénekesnö, az 
Amerikában babérokat arató Szántó Gás-
pár neje, ezidéi hangversenyét 26-án tartja, 
melyen operaáriák és dalok lesznek műso-
ron. Közreműködik: 6omló István szavaló-
müviész. 

Hegyi Emánuel III. zongoraestje április 
2-án. 

Jegyek kaphatók: a »Konzert« hangver-
senyvállalatnál lrányi-u. 21., Váczi-u. 10., 
»Bárdnál« és a Színházi Életnél.« 

Fodor hangversenyei : 
Pethö Imréné dalestje március 28-án. 
Geyer S te ti világhírű magyar hegedü-

müvesznö egyetlen hangversenye március 
31-én. A hangversenyen térje Schult-ess W . 
svájci születésű kiváló zongoraművész és 
zeneszerző kiséri. 

(Jegyek kaphatók a hangversenyirodá-
bati Váczi-u. 1., könyvkereskedés, telefon: 
88—61.) 

KARACSONYI ILI: CARMEN. Szép si-
kerrel debütált Karácsonyi Ili, a mull hé-
ten, mint operaénekesnő. R Városi Szín-
házban lépett fel Bizet Carmenjében. Csupa 
temperamentum volt, játéka nemesen si-
Vnult a spanyol lány pompás alakjához, hang 
tekintetében pedig keresve sem találhatott 
volna találóbb szerepet. 

KEDÉLYES ESTÉK. A Könyvkiadók és 
Könyvkereskedők Országos Egyesülele 
i ' ö n y v t á r - a apja javára szombat esta kaba-
réval és tánccal egybekötött kedélyes estét 
rendez. Fellépnek: Kökény Ilona, Páil Pi-
roska, Szöllősi Rózsi, Boross Géza, Békefti 
László, Karinthy Frigyes, Pártos Gusztáv 
és Szenes Béla. A számoikat Losonczij, 
PaUós és Koszkg kisçrjk, 
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Krémer B. 
Carola 

második hang-
versenye 

Néhány hónap-
pal ezelőtt meg-
emlékeztünk már 
Krémer Béláné-
ról, akinek be-
mutatkozásaese-

ményszámba 
ment a Vigadó-
ban tartott hang-
versenyén. Ke-
vés énekesnő in-
dult még el olyan 
ragyogó kilátá-
sok mellette nyil-

vános szerep-
lés nem mindig 
egyenletes utján, 
Krémer B.Carola, 
aki első bemu-
tatkozása után 
mér a beérke-
zettek közé jutott 
és további fejlő-
désében a leg-
szebb várakozá-
sokra jogosit 

Mindazok,akik 
őszinte megille-
tődéssel hallgat-
ták nemes elő-
adásában Dienzl 
Oszkár „Tavaszi 
dal"-átvagy Puc-
cini gyönyörű 
dallamait, öröm-
mel veszik tudo-
másul, hogy a 
jeles művésznő a 
közeli napokban 
ismét hangver-
senyt ad. Újbóli 
fellépését indo-
kolttá teszi az a 

körülmény is, 
hogy a decem-
beri siker a buda-
pesti zenei kö-
zönség széles 
köreiben talált 
visszhangra s en-
nek nyomában 
rendkívül nagy 
érdeklődés nyíl-

nfe"UB. Carola "és KRÉMER B. CAROLA 
művészete iránt. 
Ez az érdeklődés nyer most kielégülésre a Oszkár zongorakisérete mellett Erzsébet nagy 
március 25-én este fél 9 órakor rendezendő áriáját adja elő a „Tannhauserből, továbbáj 
hangversenyen, amelyet ismét a Vigadó nagy- áriákat' énekel a Trubadur-ból, a Bohémélet-
terrnében tartanak meg, A művésznő Dienzl bői. a Bűvös vadász-ból és az Aidé-ból. 



Az. iivegkal<apiól a 
Mi lesz az ui tavaszi divat? — Uralkodó 
cowercoat kabát — Fémöv, bőrdisz, üvegkalap 

Az első márciusi napsugár kicsalta a föld-
ből az első ibolyát, az asszonyok szekrényei-
ből pedig az első szalmakalapot. Letagadha-
tatlanul itt a tavasz, aminek csalhatatlan 
bizonyítéka az is, hogy a divatkirakatok előtt 
sóváran lángoló női szemek nézik a Párisból 
érkezett legelső divatfecskéket. Mit hoz az uj 
tavaszi divat ? — ez az egy mondat nyilallik 
a hazán keresztül, mint azt a hajdani költő 
dalolta. Hogy ebben a mondatban mennyi 
fájdalom van, azt azonban csak a férjek 
érzik, akiknek a borsos számlákat ki kell 
egyenliteniök. Különben a tavasz a nőknek 
csak örömöt jelent, a napsütést és a kivirág-
zást. Hogy a divatnak milyen változást jelent 
a tavasz, azt a Ho/zer-divatház tulajdonosá-
tól, Hölzer Sándortól tudtuk meg, aki a kö-
vetkezőkben nyilatkozott erről a kérdésről a 
„Színházi Elet" olvasóinak : 

— A Párisból jövő uj tavaszi kreációk a 
világos szinek uralmát hozzák. A 

kosztümöknél 
például kizárólag világosszürke és drapp szí-
neket látunk. A kéket az uj tavaszi divatban 
egyáltalában nem viselik, az uj divatszin : 
a drapp. Általában a kontinens előkelő divat-
áruházaiban nagyon sok a teljesen angol 
szabású kosztüm a „beige gabardin" nemű 
anyagból. A kosztümökhöz angol blúzokat 
viselnek, szintén főképpen drapp színben, leg-
inkább crêpe georgetteből, fekete ripsszel sze-
gélyezve. Egyáltalában a fekete szint sokat 
látni, de csak mint garnitúrát. Ami a kosz-
tümkabátok hosszúságát illeti, az bizonytalan. 
Viselik röviden és hosszan is. A 

blúzoknál 
ismét kezdődik a robe-chemise, az ingblúz, 
ingruha divatja, amelyet már régen nélkülö-
zünk. Egy szemre gyönyörű, célszerűségre 
pedig praktikus ruhadarab. Szabásában az 
egyenes vonalak dominálnak, díszítésükben 
sok szerepe van a hímzésnek. A 

kábátoknál 
szintén a világos árnyalatok keresettek, drapp, 
szürke, beige. Párisban leginkább a cower-
coat kabátokat viselik ugy övvel, mint öv 

fekete fehérneműig 
kosztümszin : a drapp — Robe-chemise és 

— Néger garnitúra — Intervju Hölzer Sándorral 

nélkül. A kabátok egyetlen díszítése a bőr. 
Letűntek a rikitó szinek a 

délutáni ruháknál 
is. Érdekes ujitás itt, hogy az ujjak nem a 
ruha anyagából készülnek, hanem gyakran 
voilból és georgetteből trombitaszerü kiképzés-
sel. A szabás vonalai egyenesek. A himzés 
a tavalyi dus hímzésekhez képest sokat en-
gedett. Igen divatosak a délutáni ruhákhoz a 
fémövek, amelyek arra szolgálnak, hogy az 
egyenes vonalban szabott ruhát csipő körül 
testhez tartsák, A legmarkánsabb divateltérés 
az, hogy ezeket az öveket nem a deréknál, 
hanem jóval alatta „bajadérosan" hordják. A 

kalapoknál 
főanyag a szalma, formára nézve ellenben 
a legszélesebb változatosság uralkodik. Kicsi 
kalap, nagy kalap, mindkettőt egyformán vi-
selik. Párisból azonban már elindult a leg-
újabb tavaszi kalapszenzáció, az üvegkalap 
is. Ez csakugyan üvegből készül, olyan üveg-
ből, mely egy preparátummal elasztikussá 
van téve. Az üvegkalapot éppenugy lehet 
hajlítani, gyúrni, mint a szalmát. A 

fehérneműnél 
a francia nők már régen „néger" garnitúrát 
viselnek. Az utazási szezon kezdetével a 
fekete fehérnemű divatja uj erőre kap. Párisi 
divatkülönlegesség még a sötétlila kombinet, 
amely egy francia színésznő fehérnemüs 
szekrényéből nem hiányozik. 

Ezeket mondta a tavaszi divatról Hölzer 
ur és szavait a Párisból éppen a napokban 
érkezett próbakisasszonyokon rögtön szemlél-
tetőleg meg is elevenítette. Nagyon szépek 
voltak a párisi, valamint eredeti Holzer-kreá-
ciók, nagyon szépek voltak a párisi kisasz-
szonyok is. Mi azért mégis elszomorodtunk, 
mikor kijöttünk a divatházból. Eszünkbe 
jutott a fekete fehérnemű — és a fehérnemű-
tisztítókra gondoltunk. (sz. I.) 

SAJAT MAGA KÉSZÍTHETI EL loil-
lettejeit, összes ruháit, iparművészeti tár-
gyait Palásthy Hermin iparművészeti és 
vatróis'kolájában: Felsőerdősor 39. 1. 2. 
Tandíj havonta 500 korona. 
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Felül: fehér tavaszi posztóruha hímzéssel, antilop börkabppal. Lent balról: világosszürke tavaszi kosztüm 
lobbról : plissirozott selyem krepp, középen barna szalmakalap rózsadisszel. í.Holzer-modellek 
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A meslercsîzma 
Március 22-én kezdődik a Vigadóban a 

nagy tavaszi divatkiállitás, amelyen Buda-
pest összes jelentősebb divá'rcégei részt-
vesznek. A sok szép látnivaló között, ami a 
'készülő kiállításon lesz, egyike a legszeb-
beknek és legkiválóbbaknak a Gulyás Pál 
cipeszmesier (IV. Kaplony-utca 3.) kiállítása, 
aki a szebbnél-szebb cipőkön kivül egy 
pár mestercsizmával pályázik a szépség-
dijra, amelyet kétségkívül meg is tog nyerni. 
Ha lehet egy csizmára azt mondani, hogy 
költemény, hát erre bátranr el lehet mon-
dani. A tormája modern, a súlya /mini-
mális, szóval tökéletes mestermü. Gu-
lyás cipői is hasonlóan pehelykönnyüek, 
fc mégis tartósak, tormájukat el nem veszí-
tik. Aki a tökéletes öltözködésre súlyt he-
lyez, az el ne mulassza megnézni Gulyás 
mester kreációját a tavaszi divatkiállitáson, 
mert valószínűleg hosszabb ideig nem lesz 
alkalom ehhez To g ha tó szép és tökéletes 
darabokat látni. 

BENEDEK FRIDA fűzői halcsontnélküli 
tűzők, úgynevezett »füzőhelyettesitők«, ame-
lyek nagyszerű alakot adnak a hölgyeknek, 
de szabad mozgásukban egyaltalán nem 
gátolják. Ezért iettek rövid idö alatt any-
nyira népszerűek Benedek Frida tüzői. Ma 
már Budapest előkelősége és szinészvilága 
Király-utca 93. szám alatt levő üzletében 
vásárolja ezeket a pompás tüzőhelyettesi-
tőket. 

RÁKOSI SZID1 szinésziskolájának nö-
vendékei vasárnap a »Pillangó főhadnagyá-
ban vizsgázták. Az előadás jól sikerült, a 
szereplők közül különösen Philippi Irén, 
laki szép hangú, rutinosan mozgó, tehet-
séges primadonna, a jó humoru Verebes 
Ernő, a kitűnően táncoló Kőrőssy Böske, 
<Káldor Jenő és Clomárky Baba tűntek ki. 
Rendező tanárun: dr. Farkas Ferenc. 

Az Intim-kabaré toilett-titkaiból 
Szeless El a toilettjei „A lecke" és az „Április bolondja" 

cimü darabokban Durmils Anna szalonjában, 
Hunyadi-tér 1. II. 15., készültek. 

Fiatalok 
tartsunk: 

össze 
ezt az aláírást kell adni 
ennek a képnek, amely 
Gaal Francit, a fiatal mű-
vésznőt ábrázolja — nem 
legújabb szerepében, ha-
nem legújabb kalapjában. 
A kalap Parány Hermin 
szalonjából való (Izabella-
utca 77. I. 1.) és a fiatal-
loknak azért kell össze-
tartaniok, hogy Parány 
Herminnél dolgoztassanak, 
aki szintén fiatal és szin-
tén tehetség a kalapcsiná-
lásban. A fiatal művésznők 
között már is nagy nép-
szerűségnek örvend Pa-
rány kisasszony, aki nem-
csak olcsóbban dolgozik, 
mint a nagy szalonok, de 
az az előnye is megvan, 
hogy saját lakásukon ke-
resi fel vevőit. 
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A szlnészbál 
tollelle-lifkai 

Dénes Jenő szalonja (IV., Váczi-ulca 11.) 
a szinészbálra a következő toiletteket készí-
tette : 

Balogh Böske : Niluszöld crêpe de chine 
ruha szőrmedisszel. 

Csatai Janka: Fehér marquin ruha fekete 
zsett dísszel. 

Csortos Gyuláné : Szürke charmeuse ruha 
zöld tüll dísszel. 

Gách Lilla : Halvány lila tüll ruha. 
Gombaszögi Ella : Fehér gyöngyruha vörös 

virágdísszel. 
Gombaszögi Irén : Szürke csipkeruha buza-

virégkék gyöngydisszel. 
Góthné Kertész Ella : Világos barna velour-

chiffon ruha szőlőfürt dísszel. 
Honthy Hanna : Barna charmeuse ruha. 
Posner Magda : Világoszöld velourchiffon 

ruha arany hímzéssel. 
Sándor Gizi : Zöldarany lamée ruha. 
Sándor Margit: Fekete marquin ruha. 
Somogyi Nusi : Szürke georgette ruha, 

szürke és lila tüll dísszel. 
Szőlőssy Rózsi : Fehér gyöngy ruha. 
Tarjánné Ardó Ilonka : Fekete marquin 

ruha csipkedisszel. 
Widrigenné Ardó Böske : Fekete korall 

gyöngyruha, tüll dísszel. 
Wirth Sári : Rózsaszín georgette ruha hal-

ványzöld tüll dísszel. 
Bujdosy nővérek szalonja (Lipót-körut 1.) 

készítette a szinészbálra a következő toilettet : 
Magyar Erzsi : Fehér liberty selyem ruha 

gyöngy dísszel. 
Durtni1 s Anna szalonjában (Hunyadi-tér 

1., II. 15.) készült a szinészbál következő 
két szenzációs toilettje: 

Hettyey Aranka: halványzöld, mousslin 
tékete tüll és ezüst hímzés díszítéssel. 

Haraszti Mici: Ezüst gyöngy kelme, 
ezüst virágdísszel. 

« 
Végül meg kell itt emliteni, hogy a tánc-

széditő forgatagában egyetlenegy szem sem 
szaladt le a szinészbálon résztvevő selyembe 
risnyákról. Ami nem is csoda, hisz' a ha-
risnyák Hortí Erzsike üzletéből (Királq-
utca 69.) valók voltak. 

LEGSZEBB TANC a SHIMMY clmü 
grammophonlemez kapható Sternberg nang-
szergyárdban, Vll., Rákóczi-ut 60. (Zene-
palota.), valamint az összes létező Shim-
myk, Fox-trottok, One-steepek, Jazz-Band 
felvételek. 

Mészöly 
fényképészeti műterem 

Károly-körut 22. félemelet 

A. fűző és mégsem fűző a 
tavaszi dlvaikiÁllIlckson 

A Vigadóban március 22-én kezdődő ta-
vaszi űivatkiállitásnak bizonyára egyik ai-
rakciója lesz, a Gerő mester (Vll. ker. Ki-
rály-utca 69. a Király Színház bejárata 
mellett) kiállítása, aki azáltaia feltalált jiiző 
iés mégsem fűzőt fogja ott bemutatni. 

A habkönnyű anyagból készült, halcsont 
nélküli fűző, mely oly kényelmes, hogy 
aki viseli, nem is érzi, a legtökéletesebb 
formát adja a női testnek. Teljesen elüt a 
régi páncélszerü fűzőktől és a hozzávaló 
melltartóval együtt abszolút nélkülözhetet-
len toilette cikke minden uri nőnek. Színész-
nőink elhalmozzák Gerő mestert rendelése-
ikkel, mert konstatálták, hogy a színpadi 
ruhák is sókkal jobban állnak, ha azokat 
Gerö-téle füzö és mégsem fűzi) fölé húz-
zák. 

Egyébként is oly óriási a kereslet a 
hölgyek körében a füzö és mégsem fiizö 
után, hogy G<?/"ó'-mester szinte hónapról-
hónapra kénytelen üzemét nagyobbítani, 
ihogy a rendkívüli tömegben érkező megren-
deléseknek eleget tehessen. 

Nem győzhetjük egyúttal eléggé hang-
lsulyozni, hoglyj a közönség nagyon vigyázzon 
(és ne üljön tel az utánzatoknak, amelyek 
talán látszatra hasonlítanak ia Gerő-féle 
1füzö és mégsem füzöhöz, de jóság és kénye-
lem szempontjából meg -sem közéltük. 

TALÁN A LEG- ^ 
NÉPSZERŰBB divat- J S k 
cikk tavaszszal a kö- w l ^ H L 
tölt blous és kabát. A 
merre sétálunk, a kor- ^ g j p ^ ^ 

városban a legszebb 
kötött kabátokat Ber- VAr wRjj 
késnél látni, akinek az ^ S f gÊË 
üzlete Deák Ferenc ««ÉT? 
utca 13. alatt van. A kirakataiban o t pompáznak 
a legszebbdivat jumperek és kabátok, gyönyörű 
selyemés mouslin harisnyék, finom keztyük. Be-
mentünk az üzletbe, a segédek udvariasan fo-
gadnak és a csinosan berendezett helyiség 
polcairól a legszebb és legfinomabb és ter-
mészetesen a legújabb divatú selyem és 
gyapjú kabátok, a legvékonyabb harisnyák 
kerülnek elénk. Berkesnél a legelőzékenyebb 
kiszolgálásban részesülünk, azonban mikor 
az árakai mondják, elcsodálkozunk. Ilyen 
olcsón nem lehet sehol vásárolni elsőrendű 
kötött, szövött és trikó árukat. De Berkes ur 
a színházak tagjainak még külön 10 százalék 
engedményt kap. 
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M t€&vas3i dlivai 
Intervju Barna Erzsikével 

A Belváros szivében, a Koronahercej-
utca 6. szám alatt, az első emeleten van 
Bama Erzsike iparművészeti női divarterme. 
Mikor becsöngetünk hozzá, ö maga nyit 
'ajtót. Bevezet a szalonjába. Nehéz, süppedős 
.szőnyegeken lépkedünk. Gyönyörű batik-fügi-
yönyök omlanak le az ablakról, a kis iasz-
ialon batik-teritö. Művész csinálta mind-
ezt: Barna Erzsike. Ä sezlonon puha per-
zsaszönyeg, tele dobálva fantasztikus össze-
visszaságban csodaszép párnákkal, mind-
egyik egy kis iparművészeti remek. Festett 
selymek, dusszövésü. brokátok, rojtok és s -a 
lagok. És micsoda lámpaernyők! Kis vitrin 
a leggyönyörűbb porcellánokkal, ezüstök-
kel és apró nippekkel gazdagon kirakva. 
A talakon képek pompás keretekben. 

A szalonból nyilik a műterem. Hófehér 
az egész szoba, a falak és a ibutorok, a 
munkaasztalok és a szekrények. Ollók, cér-
nák, tűk, a legpuhább selymek, a legszebb 
szinek dus keveréke. Itt dolgozik Barna Er-
zsike, a bársonyok és szövetek fölé ha-
jolva, táradhatatlanul, annyi lelkesedéssel 
«s szeretettel, hogy bámulni kell. 

— Nem régen jöttem haza külföldi 
utamról — meséli — Svájcban voltam és 

Barna Erzsike 

.Németországi.a-i, hogy a legújabb külföldi 
divatot tanulmányozzam. Láttam sok érdekes 
és uj dolgot, amik — azt 'hiszem — 
hamarosan divatba jönnek itthon is. A 
magam részéről nem nagyon megyek a 
divatlapok után, éppen csak a több és je-
lentősebb dolgokat veszem ki belőlük, kü-
lönben pedig a saját fantáziám után dol-
gozom. Eredeti kreációkat csinálok, hogy 
az én műtermemből kikerült ruhák egészen 
ujak legyenek, semmi sablont nem tűrök. 

Megkérdeztük Barna Erzsikét az uj ta-
vaszi divatról: 

— Äz idei tavaszi divat nagyon szép 
és érdékes lesz. A szoknya rövid, nem 
annyira, mint tavaly volt, valamivél hosz-
szabb. A derék buggyos, bő ujjakkal. Ter-
mészetesen ez csak az alapja a ruhának, 
a készítő fantáziájától függ, hogyan stili-
zálja. A dus himzés azonban idén is meg-
marad. A szinék általában világosak. Eze-
iket nem kell túlságosan szigorúan venni, 
mert a divat minden asszonynál sze-
szélyesebb. Ami ma még divat, az holnap 
már mint kopott és Ízléstelen ruhadarab 
kerül a szekrénybe. 
/ Barna Erzsike iparmüvésznö, de most nem 
foglalkozik ezekkel a dolgokkal .Azt mond-
ja, hogy manapság annyian foglalkoznak 
vele, hogy nem fizetődik ki. De művészeiét 
kiéli a ruhatervezésekben. Mesélte, hogy 
mielőtt küllőidre utazott, Nagyváradon volt 
szalonja. Ott ő volt a legnépszerűbb az 
egész városban. A szinésznők és a városi 
asszonyok mind nála dolgoztattak. Egészen 
(biztos, hogyha a pesti közönség látni fogja 
egy-két kreációját, itt is nagyon népszerű 
lesz. Egyidöben sokat rajzolt külföldi divat-
lapokban. Érdekes, egyéni izlése van. Ez 
különben azonnal szembetűnik, ha az em-
ber a szalonjába lép. Finom, művészi, uj-
Bzerü az egész. Minden darab elhelyezése 
ísinre vall. A virágok a szines vázákban 
f.s az ízléses hanyagsággal széjjeldobált 
párnák. Ami csak szép van ebben a szo-
bában, azt mind Barna Erzsike csinálta, 
a függönyöket, párnákat, lámpaernyőket és 
íeritóket. 

És az, ahogy öltözködik Barna Erzsike, 
as a legszebb, és a legnagyszerűbb bizo-
nyítvány. 

Felteszünk még egy csomó kérdést, de 
már nem akar nyilatkozni. Azt mondja, 
nem szeret beszélni. Kerüli a sok szót, sze-
retettel nézi végig munkáit, azok beszélnek 
helyette és sokkal többet mondanak, mint 
amennyit ó tudna mondani, vagy mi le-
tudnánk írni. Elbúcsúzunk és ott hagyjuk 
a selyniei és bársonyai köizött. 

FIRENZE műhelyiskola ÜSS? Szinház 

TANSZAKOK: 1. Ötvösség, 2. Börmunka, 3. Famunkák 
4. Textilmunkák (pi. batik stb.),5. Csipkemunkák, 6. Sző-
nyeg és gobelinszövés, 7. Porcellán és Uve«festés, 8. 
Kilnyvkötés. 9 Grafika, 10. Rajz és tervezís. Tandíj egy 

hóra 500 korona, Prospektus, postán is, ingyen. 



A Tavaszi Divatkiállitás 
szerdán nyilik meg 

Tiz napig marad nyitva — Ragyogó divat-
napok a Vigadóban — A Divat-bar attrak-

ciói — A kiállítás programmja 
Budapest egész közönsége, ugy a társa-

dalom előkelő hölgyei, mint a színházak 
Imiivésznői, de rajtuk kivül a szakemberek 
is és úgyszólván minden pesti asszony és 
minden pesti leány azzal az érdeklődéssel 
néz a március 22-én megnyíló Tavaszi Di-
vatkiállitás elé, amit ez a minden izében 
művészi és rendkívül érdekes látványossáj 
méltán megérdemel. Ä Tavszi Divatkiállitás 
lesz az első nagyobbszabásu divatkiállitás 
-Magyarországon és a kiállítás főrendezői, 
bár figyelemmel voltak külföldi tanulmány-
útjaik értékes tapasztálaraira, mégis uj 
csapásokon haladva igyekeztek megoldani 
azt a cseppet sem könnyű problémát, hogy 
rendkívül finom keretek között, a kiálli-
Itandó anyag alapos megválogatásával, mi-
ként lehet bemutatni az exclusív tarssaágok-
nak éppen ugy, mint a nagy tömegeknek 
a divatot az emberi élet minden megnyil-
vánulásában. 

A Tavaszi Divatkiállitást, amelynek véd-
nökségét Äuguszta és Izabella főhercegnők 
Vállalták, a Művészi és Kiállítási Váltalat 
rendezi és a kiállítás 10 napon keresztül 
március 22-től 31-ig marad nyitva. Ä l a -
vaszi Divatkiállitás reggeltől-estig, a közbe-
eső ünnepnapokon is egész nap nyitva lesz 
és nyolc hatalmas teremben kiváló divat-
művészek és iparművészek rendezésében a 
divatmüvészetnek minden ragyogó alkotása 
bemutatásra kerül. 

Mi lesz a Tavaszi Divatkiállitéson ? 
A termekben csodás toiletteken, kala-

pokon, fehérneműn, cipőn, szőrmén, haris-
nyán, ernyőn, keztyün, szöveten, selymen 
kivül a legelőkelőbb cégek kiállításában 
bemutatásra kerül minden, aminek a divat-
hoz valami köze is van. A tükörfényes 
ragyogó termekben együtt fogja látni nem-
csak a főváros, hanem1 az egész ország, 
sőt a megszállott területek közönsége is 
azt, am|i a riő, a férfi éts a gyermek öltöz-
ködését, otthonát, életét, szórakozását diva-
tossá teszi, együtt fogja látni mindezt, 
de nemcsak mozdulatlan tárgyak kiállítá-
sával, hanem ismert és szép színművésznők 
interpretálásában is. 

Egész csomó külön látványosság, vala-
mint a kiállítás idejére felállított Dtvatbar 
és Kamaraterem mind azt a célt szolgálják, 
hogy a kiállítás minden részletében meg-
teleljen a hozzáfűzött reményeknek. 

A Divat-bar látványosságai 
A kiállítás egész tartama alatt, szerves 

összefüggésben a Tavaszi Divatkiállitással, 
nyitva lesz a Divat-bar, ahol a kiállítás 
látogatóinak ezrei a termekben közszem-

lére tett szenzációs látványosságok után 
kisebb előadások keretében élve és ragyogva 
csodálhatják meg a női öltözködés, a mo-
dern táncok ragyogóan pazar divatiát 

A divat-barban minden délben Tomka-
Szerafini Astoria Bandje hangversenyez és 
Budapest e legelőkelőbb és .legjobb zene-
karának kísérete mellett a legragyogóbb 
szépségű művésznők mutatják be a legelő-
kelőbb toilette- és kalap szalonok legszebb 
és legújabb kreációit: a tavaszi divatot. 
A Divat-barban felállított ke.leti pompájú 
parfömsátor mindennap más- és más illat-
tal kedveskedik a Divat-bar látogatóinak, 
a modern táncokat Caligarif Emmy Hope, a 
Norton-duo mutatják be, de rajtuk kivül a 
bar minden látogatója hódolhat majd Ter-
psychore istenasszonynak. Várady Tihamér 
iparművész a helyszínen felállított hatalmas 
rajztáblán rajzokon mutatja be a legújabb 
divatot és örökiti meg a divatban elegáns 
látogatóit. 

A külön attrakciók műsora : 
A Tavaszi Divatkiállitás tartama alatt 

részben a divatbarban, részben a kamara-
teremben külön attrakciók is lesznek, amely 
attrakcióknak külön méltatását telesleges-
nek tartjuk itt akkor, amikor a krónikás 
száraz egyhangúságával csiak az érdekes 
programmot közöljük. 

Ez a programin a következő: 
Március 22.: ünnepélyes megnyitás és 

toilette-bemu tatások. 
Március 23.: Szőrme-revü. i 
Március 24.: Az egyetemi nőhallgatók 

kalap-kreációinak bemutatása. 
Március 25. Délelőtt: jótékonycélu orosz 

matinée, oroszi dalok és orosz táncok, Stras-
ser István zeneszerző közreműködésével ; 

délután: Uzsonnával és tombolával egy-
bekötött gyermekelőadás, Oszkár bácsi me-
sél, bzécsy Hedy táncol, Farkas László 
rajzol, Tesséky László mókázik. 

Március 26. Délelőtt: divatrevü; 
délután: Hölgy fodrász-revü, amelyet 

Szilágyi László, a Színházi Élet munka-
társának a divatról szóló konferansza ve-
zet be. 

Március 27.: Parlöm-matineé Reite Pál 
konteranszával és a legújabb li.latkreációk 
bemutatásával. 

Március 2S.: Szőrme-matinée. 
Március 29. Délelőtt: Modern táncrevü; 
délután: Táncdélután Aba-Lóránth Eva 

és Hermann Ily felléptével. A táncdélután 
keretében Acs Klára iparmüvésznő élő mo-
deleken ki nem szabott anyagból toiletteken 
kreál. 

Március 30.: Toilette- és kalap-revü. 
Március 31.: Táncbemutatók. 
Ebből a hatalmas műsorból megállapít-

ható, hogy a Tavaszi Divatkiállitás minden 
vonatkozásában teljes mértékben megérdemli 
az érdeklődést. 
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FOÜZLET:-WOROíWHERnSliJÚ 

FIÓKÜZLETEK: tY,CALV!N-TÍR. 
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Az ördög és az asszony 
Szövegét irta : KEMÉNY SIMOM Zenéjét irta : MARTHON GÉZA 
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mislerioso 

„Vén uzsorás" így szólította meg, 
„Eladnám néked most a lelkemet 
Szép tiszta lelkem, mely mocsoktalan, 
Ápárt façon és ami fő, arany. 
Ára az örök gazdagság köve 
Az örök szépség s ifjúság öve. 
Mert örök szépség, s óriási vagyon : 
A lelkem csak e kettőért adom." 
Ú gyönyörű szép asszony . . . 

Kézbe veszi az ördög és nevet : 
„Sokra taksálod, asszony, lelkedet. 
Nem arany ez, ócska bádog, szegény. 
Egy fabtitkát sem adok érte én." 
A szépauszony halálsápadtra vált. 
„Hát nein kerülhetem el a ha lá l t? 
A rut vénséget, az éhes nyomort? 
Hét egyiket sem adod érte: m o n d d ? " 
Jaj, gyönyörű szép asszony . . . 

IV. 
„Ha nem lehetek gazdag, szép, kacér, 
Az élet nékem ugy semmit sem ér. 
Vénen, szegényen én nem élhetek, 
Adj lelkemér' egy darab kötelet, 
Amelyre magam felakaszthatom ! . . ." 
De szól az ördög : „Azt sem adhatom. 
Ez a lélek nékem semmit sem é \ 
Ez az enyém lesz ingyen, semmiér. 
Rossz üzletet kössön helyettem más." 
Így szólt az ördög, a vén uzsorád, 
Menj, gyönyörű szép asszony . . . 

K O S Z T E L I T Z K Á L M Á N Portám és j \ 
Budapest, Dorottya-utca 12. kozmetika különlegességei | 
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— flmint látni kegyeskedik, ez egy gomb, 
egy libéria gombja, amilyet manapság már 
senkisem varrat a ruhájára. Ilyet utoljára 
abban a korszakban viseltek, mikor Balassa 
Bálint énekelt virágéneket a várudvarokon. 
Mikor ezt eldöntöttem, már nem volt nehéz 
a többi: az egész környék tudja, hogy a 
gálszécsi gróf még ma is a XVI. század 
divatja szerint öltözteti a szolgátút s egyéb-
ként is annak a kornak a módija szerint 
él, amelyben r é j elporladt dédatyíja a törö'K 
ellen harcolt. Bocsánat, ha illetlen vagyok, 
de a nép ajka ezért méltóságodat a bo-
lodos grófnak titulálja. 

— Nagyon hizelgő. Csak foly tassa ! 
— Kérem. Mikor ezeket az adatokat 

összegyűjtöttem, teljesen bizonyos volt előt-
tem, hogy színpadunk büszkesége a méltó-
ságod kezei közt van. Most már csak a 
miért-re kellett választ találnom: miért kö-
vette el egy előkelő, köztiszteletben álló, 
magasrangu úriember azt a meggondolat-
lanságot, hogy a büntető törvényikönyv pa-
ragrafusaival összeütközésbe kerüljön? Sze-
relem? Egy kis riporteri nyomozással hamar 
kiderítettem, hogy méltóságod nem a pri-
madonnát, hanem a szubrettet tünteti ki 
vonzalmával; voltam bátor értesülést sze-
rezni arról is, hogy pár nappal ezelőtt 
azért fáradt el személyesen a kánikulás 
Budapestre, hogy ezt a bájos gyermeket 
felkeresse. Ezi alkalomból azt is megtudtam, 
— a művésznők szobalányai nem csinálnak 
lelkiismereti kérdést a diszkrécióból —i hegy 
méltóságod és a Szende kis nö közt viharos 
jelenetek játszódtak le s hogy hazánk má-

, sodcsalogánya a kritikus napon sírógör-
csöt ikapott s több értékes porcellánt ön-
kezűleg darabokra tört. Mi lehet ennek a 
logikus magyarázata? 

— Valószínűleg az, amit a nép ajka 
mond: hogy egy kerék hiányzik az agy-
velőmből. 

— Nem, méltóságos gróf ur, egészen 
taás a magyarázat: az elrablás valami sze-. 
szélyből vagy fogadalomból történt s talánv 
nem járok messze az igazságtól, ha azt( 
állítom, hogy a pesti vetélytársnö kezei 
is ott volt a dologban. De tótóben —j 
istenem, egyikünk sincs fából — a tömlöc-
tartó beleszeretett a szép fogolyba s cggt-l 

szerűen faképnél hagyta a bájos kis per-
szónát, akinek kedvéért a 'büntettet el-
követte... 

h gróf, aki eddig derűs iróniával hall-
gatta az okvetetlenkedő kis riporter be-
szédét, e szavakra hátravetette a fejét s 
az arca merevvé és görcsössé lett, amilyen-
nek a környezete látni szokta. 

— Rzt hiszem, mindent megtárgyaltunk, 
ami a dologra tartozik. Nincs több mon-
danivalóm s az idejét nem is óhajtom 
tovább igénybe venni. Nem szándékozom1 

eltagadni, hogy a kisasszonyt erőszakkal 
hoztam a váramba s kész vagyok viselni 
cselekedetem konzekvenciáját. Ha ugy tet-
szik, karonfogva viheti haza a szüleihez, 
tíe az ellen sincs kifogásom, hogy a rend-
őrség közbenjöttéve^ vigye el őnagyságát. 
'Most azonban, meg'bocsájt ugy-e, be-
fejezem a tárgyalást. 

Hideg udvariassággal biccentette meg 
tejét az ujságiró előtt s méltóságosan visz-
szavonult a szomszédos szobába. A riporter 
egy pillanatig utána nézett, aztán nevetve 
ágy szólott magában : 

— Ilyen finoman még sehonnan sem 
'dobtak ki! 

A potrohos vén ember, aki a lovásszal 
'csevegve ült a ház előtt, félvállról oda -
szólt neki : 

— Na, átadta a brit királyfi levelét?, 
— Meg is kaptam rá a választ, mondta 

Vidáman az ujságiró s egy ügyes mozdu-. 
lattal felkapott a várakozó paripa hátária. 

Hallgatva lovagoltak vissza az erdei 
Uton keresztül, a lovász nem volt kapható 
•hosszabb társalgásra, s érthetetlen mormo-
igássat válaszolt azokra a kérdésekre, me,lye-
iket kísérője intézett hozzá. Mikor a ivár 
kapujához értek, a riporter leugrott a ló-
'ról, jókedvűen megemelte a kalapját s 
így szólott a hallgatag legényhez: 

fy — Áldja meg az isten, régóta nem 
mulattam ilyen jól, mint most a maga 

* társaságában. Köszönöm, ne hivjon be egy 
pohár borra, mert fájdalom sürgős dolgom 

1 Van. De szívesen megígérem, hogy még 
ma este visszatérek, még pedig nem is 

^"magamban, hanem egy egész sereg vendég 
Ikiséretében. A méltóságos gróf urat minden-
esetre hívják vissza a várba, mert azok 
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az urak, akiket magammal fogok hozni, 
égnék a vágytól, hogy személyesen beszél-
jenek vele. 

Fütyörészve indult befelé, a fürdőbe 
vezető uton, az arca égett, a szeme csil-
logott s botjával egy képzeletbeli indulót 
'dirigált. És a boldog szerelmes, a sikerek-
ben tobzódó művész a diadalmas hadvezér 
lelkesedésével szólott a sorfalat álló fenyő-
fákhoz : 

— Holnap az egész Budapest arról 
a cikkről fog beszélni, amit ma este a 
Pesti Sajtónak telegratálok ! Aziöreg Európa 
már nagyon sok szenzációt pipált, de ilyet, 
azt hiszem, még soha... 

A csendőrök visszaszorították a tömegei 
a várkapu elől — arra a hirre, Ihogy 
az eltűnt művésznő megkerült, a fél fürdő 
a vár elé gyülekezett — s az öreg csat-
lósok, akik máskülönben évszám sem láttak 
ennyi embert, kétségbeesve nézték a tö-
meget, mely egy ostromló hadsereghez 
hasonlított. 

— Még jó, hogy tarackokat és tüz-
kigyókat nem cipelnek ide! — mondta el-
keseredve a posztoló hajdú, aki eddig még 
la szálló madarat sem engedte szívesen 
a vár közelébe. 

Az itjuság a fenyőerdők lombjai közül 
nézte az esemény éket, a tenniszruhás urak, 
tekintet nélkül elegáns ruhájukra, a poros 
várbástyára telepedték, az 'öregasszonyok 
pedig, akik rossz lábuk ellenére sem res-
telték a táradságot, hogy a meredek szer-
pentin-uton teltipegjenek, sipitozva szorí-
tották kezüket a keblükre. 

— Oh a szegény kicsike, miket állhatott 
ki tizenhat éjszaka alatt! Hogy nem törik 
kerékbe azt a gonosztévőt, aki a galamb-
kát megszomoritotta ! 

A korábban érkezettek hírül hozták, 
hogy Gálszécsy grófot csendőrökkel kéret-
ték a kastélyba s hogy a várúr habzó 
mánen érkezett ide a vadászlakból, ahova 
dacosan visszavonult. Egy matróna, aki a 
szomszédos faluból jött, elégedetlenül for-
dult a mellette kíváncsiskodó fiatal lány-
hoz: 

-— És a hivatalos urak nem hozták ma-
gukkal mingyárt a hóhért is? Nem irás 
itell ide, hanem' pallos vagy akasztófa! 

Odafenn, a vár nagytermében, ahol vala-
mikor a háborúból hazatért vitézek ürít-
gették a nehéz vörösréz kupákat, mind-
azok együtt voltak, akiknek szorosabb kap-
csolatuk volt a bűnesettel: a vizsgálóbíró, 
a rendőrkapitány, a pesti és vidéki detek-
tívek, az újságírók, a szerencsétlen prima-
donna szülei s az árván hagyott vőlegény, 
aki izgatottan járt egyik embertől a másik-
hoz s folyton változó hangnemben kér-
dezte: 

•— Még mindig nem fogjuk látni a mű-
vésznőt? Nem tartja szükségesnek rendőr-

kapitány ur, hogy mindenekelőtt őnagyságát 
közibénk kisértesse? 

— Kedves uram, türelem, mindennek 
meg kell várni a sorát! A szép gyermek 
már biztonságban van, de előbb ki kell 
hallgatnunk a tettest, aki ennyire meg-
feledkezett magáról. A szembesítést csak 
akkor fogjuk végezni, ha előbb a tettessel 
a jegyzőkönyvet felvettük. 

A gróf sápadtan ült egy magas széken, 
arcszíne elárulta, hogy hasonlíthatatlanul 
izgatottabb, mint amikor a nöstényorosz-
lánökkal nézett farkasszemet a líbiai siva-
tagon, de viselkedéséből nem lehetett arra 
következtetni, hogy a jelenet különöseb-
ben érdekelné. Nyugodtan szivta a ciga-
rettáját s halk hangon válaszolt a rendőr-
tisztviselőnék, aki az asztalnál szemben ült 
Vele. 

— Tehát méltóságod elismeri, hogy a 
művésznőt akarata ellenére hozta a várába? 

.Miudjárt tudtam, hogy Bn nem az, akinek kiadja 
magat" Gáspár rajza 

— Elismerem. 
—• És hogy tizenhat napja erőszakkal 

itt tar t ja? 
— Hiába tagadnám. 
— Elmondaná az okot is, mely különös 

elhatározását megérlelte? 
— Nem, kérem, ezt nem vagyok ^haj-

landó elmondani. Sem itt, sem a bíróság 
előtt nem nyilatkozom bővebben. Kész va-
gyok elviselni a büntetést, amit az igaz-
ságszolgáltatás helyesnek tart, de semmi-
féle magyarázatra nem vagyok hajlandó... 

A rendőrtiszt rányomta az itatóspapirt 
a jegyzőkönyvre, aztán igy szólott a hap-
tákban álló csendőrhöz: 

— Vezessék ide a művésznőt! 
Izgatott moraj támadt, Sárika anyja sze-

méhez emelte a zsebkendőjét, az öreg köz-
jegyző zavartan állt föl a templomi szék-
iről, a vőlegény idegesen dobolt az asztalon, 
de a következő percben minden hang el-
némult: Sárika lesütött szemmel a terembe 
lépett. Nem azt, a könnyű, nyári ruhácskát 
Viselte, melyben elrabolták, hanem1 a Gál-
szécsy Agát h a grófnő reggeli ruháját, mely-



nek sárgás csipkéin tompán törött meg 
pz ablakon beszűrődő napsugár. Szemét! 
fcsak akkor emelte föl, mikor a rendőr-
kapitáriy résztvevő arccal hozzáfordult 

— Kedves kisasszony, |ört e perttői fogva 
iszobad, s nem forog többé abban a vesze-
delemben, hogy vallomásának kellemetlen 
következményei lehetnének. Ä biróság Ítélni 
fog a bűnös fölött s eleve meg lehet 
győződve róla, hogy az igazságszolgálta-
tástól és a közönségtől egyaránt meg fogja 
kapni az elégtételt azokért a szenvedések-
ért, melyeket tizenhat hosszú napon ár 
Jdállott. Nekünk e pereiben csak az a köte-
lességünk, hogy a tényállást jegyzőkönyvbe 
foglaljuk. Nem fogja kifárasztani, ha rész-
letesen elmondja nekünk az eseményeket, 
melyek togvatartását megelőzték? 

Minden szem a művésznőre szegződött, 
laki most körüljáratta pillantását a jelen-
levőkön: sem izgalom, sem nyugtalanság 
nem látszott rajta. Ä vizsgálóbírónak, aki 
legközelebb ült hozzá, ugy tetszett, mintha 
Valami titkolt mosolygás csillogna tekin-
tetében. 

— Líraim, — mondta most Sárlka csengő 
hangon, — ha jól hallottam, önök azt 
hiszik, hogy valami detektivregénybe való 
esemény történt velem. 
' A rendőrkapitány bólintott, migt a többiek 
lélekzetüket visszafojtva tekintettek a 
nevetőszemü fiatal leányra. 
! — Äklk azt hiszik, — folytatta Sárika egy 
graciózus mozdulattal, — azok valameny-
nyien tévednék: velem egyáltalában nem 
történt semmiféle bűntény. A gróf ur nem 
erőszakkal hozott engem ide s így minden 
feltevés elesik, amit jóindulatukban az eset-
hez fűztek. Ónként jöttem, anélkül, hogy 
kényszeritett volna valaki: fait accompli elé 
akartam állítani derék vőlegényemet, aki 
máskép bizonyosan nem nyugodott volna 
bele abba, hogy én más férfi felesége 
legyek. Mert mi ketten, a gróf meg én, 
már tizenhat nappal ezelőtt megállapod-
tunk abban, hogy még az ősz előtt házas-
társak leszünk. 

E szavakat, melyekre senkisem volt el-
készülve, löt különböző felkiáltás követte: 
az egyik ujjongó volt, a másik kétségbe-
esett, a harmadik gyöngéd és boldog, ia 
negyedik csodálkozó, az ötödik izgatott, 
szinte rikácsoló. 

— Drága! — kiáltott a gróf, aki mind-
eddig szótlanul ült a lovagterem egyik 
székeben, mely egy skót királyi vár trónusá-
hoz hasonlított. 

— Sári! — jajongott a vőlegény, akinek 

minden vére a szivébe futott. 
— Gyermekeim ! — suttogta az öreg köz-

jegyzöné, boldog könnyezéssel ölelve magá-
hoz a megkerült kisleányt, aki miatt tizen-
!hat éjszakán át nem hunyta be a szemét. 

— Hallatlan!—(jegyezte meg a rendőr-
tisztviselő, aki még mindig a jegyzőkönyvé 
fölött piszmogott. 

— Tehát nem' is szenzáció! — rikoltotta 
elkeseredve a Pesti Újság riportere. 

Sárika kibontakozott édesanyja karjai-
ból s mosolyogva folytatta: 

— Nem, kedves barátom, szó sincs más 
szenzációról, mint hogy két szerelmes bol-
doggá lesz. Bocsássa meg, hogy ilyen ha-
szontalan fáradságot okoztam -önnek, de 
kárpótlásul megígérem, hogy meghívom az 
esküvőmre. 

Kezét nyújtotta az újságírónak, aztán 
gyöngéden fordult a miniszteri titkárhoz, 
aki még mindig oly mozdulatlanul áll t a 
helyén, mintha hirtelen kővé változott volna. 

— Szegény barátom, ne vegye annyira 
szivére a dolgot, higyje meg, hogy igy 
sokkal jobb, mintha a felesége lettem volna. 
Magához egy pedáns, józan kis nő való, 
nem egy romantikus télbolond, aki szines 
álmait többre becsüli minden valóságnál. 
Bizonyos vagyok benne, hogy csakhamar 
meg fogja találni azt a derék kisleányt, 
aki magát a legboldogabb emberré teszi. 

Karját szelíden a gróféba fűzte, aki 
szinte áhí tat tal nézeti rá s egy pillanatig 
a két szempár egymásba mélyedt: ezt a 
pillantást a rendőrtisztviselő akkor se tudta 
volna jegyzőkönyvbe foglalni, ha a Balzac 
vagy a Goncourto'k tollával rendelkezik. 

Ä csendet, mely a művésznő szavára 
támadt, a kétségbeesett riporter szakította 
meg. 

— És nem is fog többé a színpadra 
lépni? kérdezte elkeseredve. 
• Sárlka szendén elmosolyodott s egy gyors 
pillantást vetve uj vőlegényére, így vála-
széit: 

— Egyelőre aligha, mert az a szándé-
kom, hogy az uramat a legközelebbi útjára 
elkísérjem. De valamikor talán mégis visz-
szatérék az én kedves közönségemhez, — 
hadd legyen végre a történelemben egy 
várurnő, aki egy operett főszerepét el-
játssza. 

(Vége.) 
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Á p r i l i s b o l o n d j a L 
Játék, irta : TÖRÖK REZSÓ 

Bemutatta az Intim-kabaré a következő szereposztásban : 
A nő . . . • Szeless Elza 
A férfi . . . . Kabos Gyula 
Az öreg . . • Baiia Kálmán 

Szin: Bokros, \ fás , ligeti rész áprilisban. 
Fán apró rügyek, bokrok már erősen zöl-
dek. Bokros grupp két oldalán padok. 

ELSŐ JELENET. 
Nő, férfi. 

Mikor a függöny fölmegy, térr.i a bal-
oldaLi padon (íl, revolverét nézegeti. Szem-
melláthatóan öngyilkolni akar. Másik pa-
don; amelytől a bokor választja et a bal-
oldalit, — a nő tördeli gyufáik tejeit 
egy pohár vízbe. Mellette kétliteres üveg-
ben marólúg. A két ember nem látja 
egymást. 

(bánatosan dúdolgat gyufaíördelés 
közben ). 

Férfi (forgatja a revolvert. Egyszerre 
fölfigyel a dúdolásta, átnéz a bokron, elő-
lép): Hát maga mit csinál, nagysárn? 

)Vó (Rémülten néz a revolverre, melyet 
térti a markában szorongat. Azt hiszi li-
geti rablótámadás): Jézus Mária! Mit akar, 
kérem? Nincs nekem semmim. 

Férji: Tessék??? Minek néz engem a 
kisasszony? 

Mó: Minek nézheiem, mikor avval a le-
volverrel jön? Látom, hogy mit akar! Va-
lami atrocitást. 

Férfi: Ja? Szóval én egy rabló vagyok? 
Hát akkor... (Rászögezi a revolvert.) 

Nö: Na! Ne izéljen! Mit akar tőlem? 
(0 is rászögezi a marólúgot.) Nyolc bo-
rona az egész pénzem. Tessék, itt van. 
Legyen vele boldog! (Nyújtja a pénzt.) 

Férfi: Pénz? Kinek kell pénz? Nekem 
már nem. A temetésemet úgyis más togja 
fizetni. Mert tudja meg kisasszony, nem 
rablóval van dolga. Ön egy kollegájával 
áll szemben. Én is egy öngyilkos vagyok, 
mint ön. 

Mö: Maga is? Beveszi azt a levolvert? 
Férfi: Épénugy mint ahogy maga avval 

a marólúggal mellbelövi magát. Tettének 
oka ismeretlen. Nemde? 

Nő: Maga nagyon indiszkrét! De hát 
hiszen mit titkolózzam? Tettemnek oka re-
ménytelen szerelem. 

Férfi: Az enyémnek: remény a szere-
lemtelenségre. 

Nö: Mit jelent az? 
Férfi: Csak annyit, hogy én a kutyának 

se ködlök. 
WŐ: 0 ! Csak nyert vele. Bár sohase 

lettem volna szerelmi mámorban. Maga 

legalább nem szenvedett a szenvedély ti: I. 
Én?... Ugy imádtam azt a csirkefogót, 
mint valami szentet. Itthagyott. Kassára 
szökött egy másik kóristánéval... A görcs 
huzza össze. 

Férfi: Boldog nö! Maga már élt. Én-
nekem nem volt még soha senkim. Egy-
szer már ugy volt, hogy lesz... már meg 
is beszéltük a találkát... és ilyen peches 
vagyok én! Nagy esö volt, ö nem jött 
el... én nem tudtam a cimét... slussz; 

No (sóhajt): Az én szerelmesem szí-
nész volt. Segédszinész. Csapodár vt>lt és 
szép. Milyen fess volt a disznó!... Gazem-
ber volt. 

Férfi: Lássa nekem nem akadt senkim, 
pedig hü tudtam1 volna lenni és ragasz-
kodni, mint... gummi az arabikumhoz. 

N\D: Szegény gummi... akarom mondani, 
szegény tiu. Jobb az ilyen árva madárkának 
nem élni. 

Férfi: Igaza van, mit iszik rá? 
Nő: Marólúgot meg gyutaoldatot. 
Férfi (a revolverre néz): Én meg ezt! 

Milyen ronda, rozsdás ez a vacak. Nincs 
véletlenül egy darab smirglije? 

A'w; Minek az? Az mir úgyis tutegál, 
ha az ember begubózik. 

Férfi: Igaz! De én mir ilyen pedáns 
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vagyok. Tegnap tudtam, liogy ma öngyil-
kos leszek, hanem azért a zálcgcédulólmat 
megliosszabitottam. Mert tegnap kaptam 
tizeíést. 

*'<ő: Igen. (Sôîajt . ) Hát a\kor kezdjük. 
Férji: jó! Maid én számolok. Mikor azt 

mondom há...roni, akkor egyszerre elsiit-
j j k ! Jó lesz? 

' ' ô : Nem hiszem! 
Férji: Hogyan? Nem akar meghalni? 

De akarok. De azért nem hiszem, 
hogy jó lesz. 

Férfi: Vagy ugy. Na szóval egy... ket-
tő...há... (Nagy játék mindkét részről, 
íizembehunyás, télelem.) ...Hát ehhez mit 
szól? Az emberek azt fogják hinni, hogy 
szerettük egymást és nem lehettünk egy-
másé. 

Kö: Ejnye... Csakugyan. (Más hangon. ) 
Jaj de dobog a szivem... (Előbbi hangon.) 
Nem kellemetlen magának, hogy velem ösz-
szekomp romittál ják ? 

Férfi: Hogy is kérdezhet ilyent? Bol-
dog volnék, ha maga miatt kellene. Hi-
szen az a szomorú éppen, hogy tulaj don-
fccépen nincs is okom. Pénzem volt mindig 
fcóven... tudja, kishivatalnok vagyok, éppen 
ma, április elsején, kaptam remunerá-
ciót, 900 korona fizetést, 160 korona a 
remuneráció,... szóva'í... nincs is különö-
nösebb okom. 

Nd: Nahát. Nincs is oka? Hát akkor 
miért? 

Férfi: Az is ok, ha nincs ok. Akinök 
bánata nincs, annak öröme se lehet... 

K'ö: Ezt nem értem. Miért ne lehetne 
öröme annak, akit nem esz meg a fene 
a bánattul? 

Férfi: Ez egy aforizma volt, kisasszony. 
N\ő: Ja? Az más! És mondja... mi az 

hogy aforizma? 
Férfi: Aforizma? Az annyi... hogy az 

ember mond valami nagy marhaságot. 
Ná (jól megnézi): Maga olyan abszolui 

dolgokat mond. Olyan iurcsákat beszél. 
Férfi: Csakis. Az irodában is. Ha kér-

dezték tőlem, hogy megkapta-e Schmiedel 
Jgnác a februári disznósajt-kvantumot, ak-
i'.or azt teleltem rá: ma láttam a körúton 
egy döglött lovat vitt a sintér. 

N[6: Ja? Magia arra gondolt, hogy abból 
disznósajt lesz? 

Férfi: Nem. 
MS: Hát akkor miért mondta? 
Férfi: Mert nem törődtem én már sem-

mivel, csak a hallálal. Istenem! Mi az, 
liogy sintér? A temetésrendező is sintér? 
Igaz, hogy) ó nem a megboldogultat nyúzza, 
hanem a rokonokat. De éppen ugy egy 
ostoba fekete kocsira vonszolja a pasast. 

Aztán gémá. Volt már maga nagysám az 
Epreserdőnél? Ott lakik a sintér. Ha egy 
kutya véletlenül arra téved, elkezd vonítani 
és elszalad. Mert marha. Illetve, mert 
i'iutya. Mert nem kulturlény. Én mint kultur-
rált é s maturált egyén, havi kilencszázért 
és villanyosbéilet... én tudom, hogy a halál 
olyan jó falat, amibe jobb előbb bele-
harapni, mint Később. Mint a borjusnicliDe. 
Természetesen káposztával. 

Vtö: Nekem 1700 van egy hónapra. De 
azért én is utálom az életet. 

Férfi: Nekem mondja? Magán is lát-
szik, hogy többet koplalt mint más reg-
gelizett. 

iNö: Látszik? [Végignéz magán.) Pe-
dig nem is vagyok sovány. (Más hang. ) 
Ajjé. Elég oka van az embernek meghalni. 
A színházban a sok tehetségtelen piszok, az 
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begyiin. Ott van az a Fellegi Maca. Hal-
lotta attul a »Mal vi na hercegnőt«? 

Férfi: Hallottam. 
AV>: Mi? Egy dög volt. Egy savanyu 

dög. Äz embert a guta háromszor eltra-
iáitiatta addig, mig kegyeskedett egy mon-
datot Kinyögni. És az a zokogás? A tene 
egye meg, aitár csak egy haslájós macska 
nyivákolt volna. (Játssza a szerepet.) Márki, 
az én szivem nyitott ajtó volt, melyen 
ön sirva begyütt és kacagva kimén... ohh... 
ifjúságom megtiport kálváriája... ohh... 
csalta szerelemnek keserű... keserű... (Nem 
jut eszébe./ Hogy is van itt?... keserű... 

Férfi: Keserűvíz! 
!Y<?: Nem. Keserű kiábrándulása... ohh 

márki... mennyen, mennyen már ki. (Zo-
kogva ledobja magát a padra.) 

Férfi (tapsol): Nagyszerű. ' 
N\ő: Ugye, hogy jól csinálom? 
Férfi: Nézze azt a telhőt: sötétedik. 

Eső lesz. 
N\ö: Még pedig hamarosan. Bolond hó-

nap ez az áprliis. Még szerencse, hogy 
magánál esernyő van. 

Férfi: Nagy szerencse!!! Maga elfeled-
kezik az öngyilkosságról. Mire ez az eső 
megered, mi úgyis halottak vagyunk. Lás-
sunk hozzá széper.. Egy... kettő... há .. (Vil-
lám cikáz, dörgés.) 

N ö : Jesszus. (Közelébb húzódik férfi-
hez. ) 

Férfi (fölnyitja az esernyőt): Tessék 
parancsol,nii, 

AM: Még nem esik. 
Férfi: 'Na igen, de a villám elleti... (Vil-

lám csap, pillanatra sötét; nagy dörrenés.) 
MÁSODIK JELENET. 

Voltak, öreg ember. 
öreg (a sötétség alatt ott termett mel-

lettük. Kissé érthetetlen ez a megjelenés. 
Kopott, bö vihargallért visel, vastag gör-
csös botra támaszkodik. Szakadozott, öreg 
Ikeménykalap, sárgás ősz szakáll, bajusz. 
Az egész ember bibliai izü): Jó napot, gyer-
mekeim. Ugy nézem, megázunk. 

N'ö (ijedt meglepetéssel): Honnan jött 
maga... ilyen hirtelen... mintha. . az ég-
ből... 

Férfi: Nono! Az ég'Dölü: 
Öreg: Azt is lehetne mon'dani, hogy 

az égből. 
Nö: Ugy jött,... olyan váratlanul... mintha 

azon a fényes villámon jött volna... 
Férfi (nevet): Nagyon jó! Ugy érti, 

hogy a villámon idenyargalt? Módfelett 
vicces. 

öreg: Viccesnek találja, édes, fiam? 

Férfi: Nagyon: gondolom, az ülőkéjét 
kissé megpörkölte volna. 

öreg: Ne huzzuk az időt édes gyerme-
keim. Nekem nagyon sokfelé kell szalad-
gálnom, ahol az emberek öngyilkosok szok-
tak lenni. A Rácz-fürdő gőzös kabinjai, 
ahol olyan tompán szólnak a torgópiszto-
fyok és a hónapos szobák, amiknek az ab-
laka lichthótra nyilik, és a sötét ferenc-
városi kapualjak, ahol a sápadt diákok 
mellbeszurják magukat; és a bérkaszárnyák 
ötödik emeletei, ahonnan olyan suhogva 
szánkáznak le az életunt szolgá'ók ilyen-
kor áprilisban, mint a denevérek. Ezektől 
meg nem kis távolságra esik a vasuti-
hid, ami alatt csúnya örvényes a viz, hogy 
szédül az ember, ha lenéz. Nagy munka 
az édes gyermekeim, mindenütt ott lenni 
{dejében; kiütni a kézből a fegyvert vagy 
a mérget; másutt elcsipni a frakkját an-
nak az árva suszterlegénynek, aki halak 
ozsonnája akar lenni, vagy rokolyán fogni 
a pesztonkát, aki az emeletről akarja le-
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pénnyé lapittaini a fiatal testét. Mindenütt 
pontosan ott lenni, el nem1 késni a Világért 
se, pedig a városnak több ilyen [exponált 
pont ja van és messze egymástól. Ä Nép-
liget, ahol egy lélek se jár ilyenkor; a 
Hűvösvölgy, ahol ebben a bolond ápri-
lisban ugy kötik föl magukat az emberek, 
mint mosónő a száradnivaló ruhát. 

y\ő: És mondja. Villanyoson utazik egyik 
helyről a másikra? 

Ore;; ; Nem, édes lányom. 
N'ö: Mindjár t gondoltam. Mert akkor 

mindég lekésne. 
Férji: De hát utóvégre is kicsoda m a g a ? 
ö r e g : Szegény öteg ember, az Isten 

szolgája. Rámbizatott, hogy vigyázzak a 
vigyázatlan emberekre, hogy igazgassam 
az életuntak életét. 

Férji: Igazga t ja? (Nőhöz súgva.) Ez 
bolond. (Öreghez.) És mondja. . . vezérigaz-
ga tó ur... csak nem akar minket is vissza-
ta r tan i? 

Nö: Ne akadályozzon meg! Kérem... 
(Én ugy gyűlölöm az életet! 

örtig: 0 gyermekeim! Hal lqassanakmeg 
engem, én többet ér tek ehhez. Mindenki, aki 
igy végezte, ha még huszonnégy órái|gi 
várt volna, nem ölte volna meg magát. 

Férji: E j h a ? Ezt ők mondták magának? 
Nézze apám, ne izéljen! Mink is tudjuk, 
hogy ma április elseje van. 

N\ö (férfihez): Ne mondjon néki ilyen 
cufelige dolgokat. Hát nem hallja, hogy 
mennyi komolyság van a szavában. Én 
ugy szégyenlem mayam... én... én.. . én 
ugy szeretnék letérdelni előtte. 

Férji: Hogyne! Még csak az kéne. Mind-
já r t rendez egy sinájhegyi kinyilatkozta-
tást. 

Öreg: Letérdelhet, édes lányom. Nem 
előttem! Rz élet előtt, amely olyan fensé-
ges és amit maga ostobán szemétre akart 
dobni. Rz élet előtt, amit csúnyának lát-
hat, bűnösnek láthat és tar thatat lannak és 
üldözőnek és kínosnak és nehéznek... és 
ami mégis gyönyörű. Ha fekete pápaszemen 
á t nézem is a tavaszi rét füvét, azért az 
zöld... világos, kedves, ouha zöld. És ha 
gyászfátylat köt a rózsás arca elé, azért 
ez kívánatos marad, lüktető testszin, csók-
ravaló. Az életet nem1 lehet egy ba j á r -
nyékán át lekritizálni; mert ha a kétség-
beesés, a keserűség, a gond benne is van 
az életben — azért azonkívül még mérhe-
tetlen öröm és boldogság van, amit csak 
el kell fogadni. 

•N\d ( rángat ja a térti kabá t j á t ) : Térdel-
jünk l a ! Nem hall ja milyen á j ta tosakat 
beszél? Térdel jünk le! 

Férfi: Nem ettem meszet. 
Niö: Kérem- szépen, térdeljünk le... én 
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ugy félek... olyanokat mond... nem is ér-
tem... 

Férfi: Mert aforizmákat mond. 
Nő: Na... istenbizony... 
Férfi: Hallották már ilyet? Letérdelni! 

Április bolondja! 
Öreg: Jól mondja édes fiam. Április 

bolondja. Ez| a szeszélyes hónap megzavarja 
a fiatalokat. Halni akarnak azok, akiknek 
drága, szép életet adott a sors. Miért nem 
kell az élet, édes fiam? 

Férfi: Mert rossz. Mert unalmas. Mert 
keserű. Mert fekete. 

Öreg: Nem is rossz és nem is keserű. 
Jó és édes. Ugy ontja a cukrot, mint zápor 
a vizcsöppéket. 

Férfi: Hogyne. Cukrot. Nekem csak 
Szacharint ontott, vagy legjobb esetben is 
medvecukrot. Elég volt. 

•N\ö: Nézze... nézze kérem... én hiszek 
magának, én hinni akarok... de azért higyje 
e! az élet nem csupa kóserság, ahogy 
maga mondja. Látja én kóristáné vagyok, 
Ott is annyi ricsajt csinálnak az emberrel, 
hogy csak ugy ropog. Gyöm a rendező, ordit 
mint egy veszett marha, gyön a karmes-
ter, ordit mint két veszeti marha, jön az 
ügyelő ordit mint három veszett marha, 
gyön a direktor, az nem ordit, mert re-
kedt, az csak hátbasózza az embert, hogy 
beleszakad! Nem, nem, én nem látom, hogy 
az élet jő. Csak szomorúságnak és bána-
tosnak látom. 

öreg: Tegye le a fekete pápaszemet 
édes leányom. 

Férfi (nőhöz súgva): Mit akar ez avval 
a pápaszemmel? Ez az ember optikus volt 
azelőtt, (öreghez. ) Nézze öregem, én so-
hase hordtam pápaszemet. És mégis csak 
lázi: látom, hogy az egyik embernek min-
den van, ami jó, a másiknak a szeme 
5:oppen. (Fölugrik.) Nem pénzről beszé-
lek. Anyagilag elég jó' áliok... tudja.. . kis 
hivatalnok vagyok. De szerelemről van itt 
szó, öregem, szerelemről... amihez maga már 
nem ért. Én még soha senkitől nem hal-
lottam egy szerelmes szót, egy turbékolást. 
Például azt, hogy »Pipikém^. Hát mér? 
A fene egye meg. Mér nem mondta azt 
nekem még senki, hogy »pipikém?« A\i? 
Erre feleljen, pipékem... izé:., öregem! 

öreg: Mér nem keresett szeretőt, édies 
fiam? 

Férfi: Hol? 
öreg: Akárhol. Az uccán. 
Férfi: Rz uccán??? Minek néz maga 

engem? Olyanok nekem nem kellenek. 
öreg: Annyi jóravaló, tisztességes nö 

•ál a vliágon, akii' a párlját keresi. Csak szólni 
kellene ! 

Férfi: öhő. Egyszer egyet megszólitot-
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tam. Ugy szájon hernionikázott, hogy majd 
a togam kiesett. 

Aló (fölkel): Es én? En ugy szerettem 
azt a gazembert! Éjszakákat átvirrasztot-
tam, hogy megstoppoljam a vacak zokniját. 
A tiszta galLér ugy-e jó volt neki minden-
nap? Mi? És a jó (koszt, a sonka, meg a 
préshurka, amit az anyám küldött. Alig 
ettem belőle, mert láttam, hogy iz;lik neki, 
nesze, zabálj, ne monda, hogy nincs jó 
dolgod mellettem. Vettem neki mindent, 
ami csak tellett tőlem, hogy érezze, meny-
nyire mindene vagyok neki, anyja, testvére, 
szeretője... És akkor megszökik avval a 
Bognár Micivel... vonatra ül és megy... 
hogy siklottak volna ki már Kőbánya-alsó 
pályaudvaron... 

ö reg: Higyje el édes lányom, maga is 
hibás, mert... 

Nó (dühösen): Micsoda? Én vagyok a 
hibás? Hajja ne mondja ezt még egy-
szer nekem, hogy én vagyok a hibás!!! 
Maga nem tudja azt a soie zrit, amit az 
csinált velem. És a végin meglóg nekem 
lavval a Bognár Micivel. Tudja maga, hogy 
milyen egy nő az a Bognár JVlici? Ha 
látta volna azt a két görbe, vékony csülkit, 
mintha a szoknyája alól két mellbeütött 
verzsinia-szivar lógott volna ki. A balvá'la 
— mit mondjak? — félméterrel alacsonyabb 
volt, mint a jobb. És az a sárgia haj, és a 
sárga potaberendezés... És egy ilyen maz-
náér hagyott itt engemet ...engemet, aki 
csak jót és szépet adtam neki. Volt egy 
kis spórolt pénzem, vettem neki egy csikós 
nadrágot, azt látni kelleti volna... bűbájos 
Volt... tudja, olyan... egy vékony strát, egy 
Vastag strát... 

Férji: Jó szövet volt? 
N\ö: Meghiszem azt. Protekciósán vettem, 

kéz alatt. Mi a köszönet? így vízben 
(hagy az a dög. 

Öreg: Es azért érdemes meghalni? Hát 
nem akad más férfi ezen a szép nagy vi-
lágon. 

N'ö: Olyan, mint ó,, nem. 
öreg: Olyan rossz nem. Nála jobb. Nézze 

'például ezt a legényt itt. Erős, egészséges. 
Csinosnak is lehet mondani. Jóképű. 

Férji (kihúzza magát, félre): Nem is 
olyan bolond ez az ember. 

AV> (csöndesen): Ne tessék tréfálni!Nem 
megy az olyan könnyen. Valakit megszeretni, 
megölelni, megcsókolni. Ha alszik, akkor 
elnézni olyan boldogan, hogy sirni kell... 
ha eszik, jóízűen falja az ételt, gombócot 
vagy cvékkerlit, mert ezeket szerette leg-
jobban — akkor örülni és odaadni a j ó 
talatokat. Ha uccán megyünk belékarolni 
büszkén, hogy : ide nézzetek és pukkadjatok 
meg, ez a térti "az enyém... 

Férfi: És színházba vinni vasárnap a 

T O O . E T T E K É S F E H É R N E M Ü E K KÉZI É S G É P -
M H Í M Z É S E M Ű V É S Z I K I V I T E L B E N 

/ n n o n n i l m ü h ím s ö és rajzterem, amerikai 
« K u K t t U i L p l i s z i r o z ó és modellirozó 
V I . , K I R Á L Y - U T C A 4 2 . T e l e i o n 129-31 . 

f\Y MK7NË fűző- és Kalapsznioii 
Ü l « I l l t f M I L ív., Václ-u 7. Telefon 142-45 

ä ^ E S iparművészeti iskolája 
VI., Ó-utca 8. II. em. 12. — Szövés, rajz és tervezés, 
Batik. Könyvkötészet. Babakészítés. Lámpaernyők, 
csipke- «'s hímzés-technikák, Kalapliészités. Művirág. 

Szabás-varrás. Megrendeléseket elfogadunk. 

Nogyotiinlló? Fülzugésban szenved? 
Fülben láthatatlan halló-
készülékről prospektust 

ingyen küld: FARAGÓ, Népszínház-utca 16/52. sz . 

Hölgyeit f igyelmeiig! 
Régi fűzőjét teljesen modernre, legutolsó francia divat 
szerint átalakítja, uj fűzőket, melltartókat, tisztításokat 
elvállal K R a M M E R A D É L fűzőszalonja, Budapest, 

Népszínház-utca 16. szám. 

Fehér bútorok 
TÓTH müasztalosnál, Hernád-utca 48. szám 

ÉKSZERT aranyat, e z ü s t ö t « » ® S ^ g M ? 
legmagasabb Bffi iL a £ i S s 
napi árban vesz_ m mm 

DOB-UTCA 3 . SZÁM 

Belvárosban megnyílt 
a legkényesebb igényeknek megfelelő 

ÏI 
Elsőrangú francia, angol munkaerők. 
Művészi kivitel. — Igen szolid árak. 

MADARÁSZNÉ, 
Budapest , IV . , Irányi-utca 21 .1 . 4 . 

Kot taujdonságok 
Quaw: Old Mann Jazz K 6 0 . -
Kihary : áhimmy-láz K 5 0 . -
Pékh : jo-Jó 
Szlatinay : Bessy . . , 

K 50 — Pékh : jo-Jó 
Szlatinay : Bessy . . , K 5 0 . -
Szlatinay: Jog-trot  K 50.— 
S datinay : Tempó 1 Te fruska . . K 5 0 . -
Nád_r: Babavásár I—II K 160.— 
Bakalainikow—Huber: Volga keringő K 50.— 
Pranke—Harmath : A molnárné . . . K 5 0 . -
Geiger: t.ozsika Nur eine Nacht . . K 60.— 

Simplicissimus^To^ Kabaré 
VII., Nyár-u. 4. (Kamara-mozgóval szemben). Előadás minden este 10 órakor, 

* 
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Kedélyes Kabaréba, vagy más jobb helyre. 
Otthon vár a jó finom vacsora, borju-
snicli káposztával ...jól bekosztolni... aztán 
(Asit.) na... mama... gyerünk... lefeküdni.... 
(Más hangon.) Nem megy az ugy, öregem.. 

öreg: Nagyon könnyen megy. Tavasz 
van és a világ annyi szépséget kínál, hogy 
egy szerelmes emberpár alig győzi el-
fogadni. Virágok fognak nyílni és langyos 
szél kergeti a vért az erekben. A fák 
alatt buja szürke árnyékok hívogatnak, az 
ég mélykék, mint a boldogság óceánja. 
Ki az, aki ^csüggedni mer. (Más, majd-
nem parancsoló hangon férfihez.) Fogja 
Imeg a kezét, édes fiam! 

Férfi: A kezét?... (Megfogja a nő ke-
zét.) 

Nő: Istenem... Milyen furcsa... És milyen 
forró a keze. 

öreg (férfihez): Szólítsa meg! »Kisasz-
szony, olyan árva vagyok!... Na, mitől, 
té l? 

Férfi: Egyszer már szájonhermonikáztak. 
(Elengedi a nőt.) 

öreg (megsimogatja a nő tejét): Legyen 
hozzá' szíves, édes lányom! 

Nô: Én szíves vagyok hozzá. (Kezét 
nyújtja tértinek. Más hangon, mint az 
imént.) Na... legyen szíves! Ugye... ugye 
maga is olyan szerencsétlen... olyan bol-
dogtalan? 

Férfi: Naná! Pedig higyje el... én ugy 
tudnék ragaszkodni... én ugy tudnék... 

öreg: Ne sok szóval! Tettel édes fiam. 
ölelje meg! 

Férfi: Megöleljem? Én... nem is tu-
dom hogyan kell... (Ügyetlenül feléje nyui. j 

Nő: Nem tudja? Nahát! (Nevet.) Iti 
tegye át a karját... így. Szoritson egy 
kicsit... jobban... ne sajnáljon. . kibírom. 

Férfi: Teljes erőbül? 
Né: Csakis. Maga nem látszik rossz em-

bernek. Milyen vallású? 
öreg: Ez fölösleges kérdés. Az később 

úgyis KI íog derülni. Most a legfontosab-
bakat... mert az időm kevés. (Férfihez.) 
Csókolja meg édes fiam! 

Férfi: Megcsókoljam? (Megvakarja a 
tejét.) Csakhogy egy kis baj van.. 

öreg: Micsoda baj ? 
Férfi: Fokhajmás pirítósat ettem ebédre. 

POCSATKO P IROSKA 
Ur! és női dlvatkfllönlegességek. Deák Ferenc-u. 14. 

m hangzatos r e R l a m . ^ r Ä Ä 
Földes-féle Msrgit-créme, 

Margit-púder, Margit-szappan Ä ^ s 
Udit, szépit, fiatalit! Békebeli minőségben 

minden gyógyszertárban és drogériában kaphatói. 

Parfumerie §scen4ie 
at előkelő világ bevdsá rióhelyt IV., Kecskeméti-utca 8 

AranvszOKe lektor-féle EAÜ RADIEUSE 
használja (40.— K), barna vagy fekete hajat nyer az Eis-
ner-féle dió-kivonattól. (40.— K). Eisner-drogeria, fóh 

kam. száll. Budapest, VI., Andrásy-ut 37. 

CSERMELY KÁROLY 
AUTOMOBILOK 

VI. , Teréz -kőrut 12. Tele l . 146-42 

horgolt ruhák, gyapjú és 
selyemből, mérték utáni leg-

újabb divat szerint. Selyemharisnya szemfel-
szedés. Színházi tagoknak kedvezmény. 

VI. ke*.. Sziv-utca 16. 
I V U E (Andrássy-ut mellett) 

H ARISN YAJ A VITÖ 
Z Kabát-, bliz- és harisnyakötést, selvem-

harisnya szemszedést válial olcsó árban ! 

Fiatalos üde arcbőrt Â U L î L r . 
den teinthihát u. m. : mitesszer, pattanás, sárgafolt, 
ránc, orrvörosség, likacsos, hervadt, petyhüdt bórt 
a dr. Kayserling-féle .HYVARJON" szépitőszer, A 
kura egyszerű, otthon végezhető minden feltűnés 
nélkül. Befejezés után az arcbőr ragyogó szépség-
ben, gyermeki üdeségben és tisztaságban pompázik 
Egy adag 95 K - HYVARJON LILIOM TEJSZAPPAN 
50 K. — Budapesten kapható: Török József gyógy-
szertár, Király-utca 12. Opera-gyógvszertár, Andrássy-
ut 26. Kartschmaroff-drogéria, Rákóczi-ut 50. és 
Erzsébet-körut 1. Róna-drogéria, Józsel-körut 50 

Budapest, VU Teréi-körut 34. 

Férfidivat 
és kalapüziet 

Különlegességek 
m értékszerin ti 
urikelengyék-

ben 
Telefon 108-78 

SCHAOEK és WERSCIUNGkÓz^VkŰuuon!.' 
HAR1SKÖZ 3, Teisian 184-M Színes hajak äs m O v é u i ha jpöt iékok . Par fumar l * 
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NÔ: 0 , én imádom a fokhagymás pirí-
tósat... (Ä száját kinálja diszkréten.) 

öreg: Na, lássa. Csókolja meg, édes fiam í 
És legyen hozzá jó és szeresse és tegye 
to ldoggá! Maga, édes lányom, legyen en-
gedelmes, hii és okos. Csókolják meg egy-
mást! 

NÖ, férfi (összeborulnak, aztán lesütött 
szemmel állnak. ) 

Öreg: És most menjenek szépen haza! 
N ö : Hova? En most jelenleg albérlet-

ben lakom, oda nem szabad férf i t föl-
vinni. 

Férfi: Nekem sajá t lakásom van. Egy 
szoba konyha, az összes mellékhelyiségek 
nélkül. 

Nv: És én most a maga lakására men-
jek? Ezt én nem szoktam gyakran, 
Isten bizony. A levorvert itt hagyjuk? Vi-
i.'jük haza. Majd én kismirglizem. 

Férfi; Milyen drága maga, Rózsika. 
V;ő: Mici vagyok. Levendula Miéi, kó-

i;stáiné. 
Férfi (bemutatkozik): Kemence Bence, 

a Magyar Altalános Disznósajt Müvek irat-
tárosa. 

Nö: Hogyan? Kence Bence? Alelyik a 
Keresztneve? Hogy szólítsam? 

. Férfi Szólitson ugy hogy : Pipikém. 
Né: Ja j , de eklatánsul szégyellem magam, 

rjorzasztó, hogy én most menjek egy idegen 
i l r f i lakására... Messze lakik? 

öreg: ö , nem idegen magának, édes 
l inyom. Hiszen a szerelmese. 

Férfi: Ez az ember határozottan nem 
bolond. Jöjjön, Mici. Én ragas-Zkodni fogok 
mint gummi az arabikumhoz. 

NÖ: Én meg megstoppolom a zokniját. 
Egész éjszaka stoppolni fogom. 

Férfi: Nemi kell egész éjszaka, édes Mici. 
Csak két pár van összesen. 

Nö: Annál jobb — pipikém. (Osszeka-
roiva, köszönés nélkül el.). 

HARMADIK JELENET. 
Öreg. 

Öreg (utánuk néz, bólogat) : Szerelmet 
adtam-e? Bizony, az élet csúnya és ke-
ndtam-e? Bizony az élet csúnya és ke-

K Ö T Ö T T - H O R G P L T R U H Á K , 
kabátok, blúzok a legújabb divat szerint. Harisnya-
fejelések, uj harisnyák a legelsőrendü anyagból 

SELYEMHARISNYA SZEMFELSZEDÉS 
K ö t ő d é : V . , S A S - U T C A 1 2 . 

C l 
U L Y A S P Á L , l ő u r i g l p é s i 

b a l g a k i r . he rceg i szál l í tó 
I V . , Kap lony-u tca 3 . szám 

lUâgner - operák 
hanglemezen ismét 

kaphatók : 

WÁ6HER 
hangszeráruházában 

JZ S csakis József-körut 15 
Fényképes lemezraűsor 

ingyent 

StÖtt kOHátOt mérjék szerint készi! 

ö tö t t r u h á t " i z ( H a SéDkötofle 
U l U l l i l l U U l » V | . t Király-utca 96. s i 

l 
6 óra 12 óra 

alatt vegytisztitást alatt festést vállal 
Vörösmarty „gyors" vegytisztitó 
VI.,Andrássy-ut66.Vörösmarty-u. oldalon. TeIefonl59-23 

600 kor. págrlanselnteknüt«ide!e- unrott bőrcipő 
Sárga nói box cipő 1000 korona 

HnUlCl-Cég, Budapest, I., Döbrentei-tér 4 - 6 

INGYEN 
javítom a nálam vásárolt selyem és fátyol 

harisnyákat 
Terézvárosi 

VM,KIRALY-UTCABO 

— á t m e n e t i felöltők, kosztümök, szövet-
I a V a a l Z H robmantok, aljak, pongyolák alkalmi 

árban kaphatók STEINER, Almássy-utca 4. (Dohány-utca 
sarok). — Menyasszonyi ruhák kölcsönbe kaphatók 

BÉEYEGVICAG 
a legjobb szaklap, 

fflflfizeté«! ára e_gr évre: « 0 K 

Veszünk, cserélünk, eladunk u...-
denféle bélyegeket Hatznilt n a -

ßysv btíycgekej aűrgősen kere»e*. 
Legmagasabb árattat fizetem, -rrnn 

bélsfogüxii®'* 
B u d a p e s t , 

IV . , Kossuth Lajos-utca « 

H ö l g y f o d r á s z a t ManlkQr Arcmássá g e H e n n 6 - h s | f e s * é s m i n d e n s z í n b e n 

U l o n n a n á ta lak í tva ! S l i C i t I S i f l l C S k ^ V I . , T e r é z -körut 1B* 
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^ E L E G A N T E " a t a v a s z i divatkiállitáson 

VI., Dalnok-utca 5. 1/5 KÖTŐ MÜH ELY 

Szerkesztői Üzenetek 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosítási 
5 színházi vonatkozása kérdésre. Kéziratokat, 
rajzokat nem adunk vissza s azok meg-

őrzésére nem vállalkozunk.) 
Győr. Tessék Rózsahegyi iskolájához for-

dulni. — Pesti kis lány. 1. Csáky-u. 7. III. 
32. 2. A Sacha-filmgyárnál. 3. 23. 4. Bécsben. 
—. Amerikai magyar lány. 1. 29 éves. 2. 
23 éves. 3. 31. 4. Astoria szálló. — Ave 
Maria. Cime : Városi Szinház. — Szini-
növendék. 1. Pozsonyban és Sopronban mű-
ködött. 2. Csengery-u. 29. 3. Nincsenek. — 
Nobody. 1. 1888 dec. 3-án született Buda-
pesten. 1910-ben beiratkozott a Rákosi-isko-
lába és ugyanezen év dec. 10-én volt a fel-
lépte a Király Színházban, Lehár Ferenc 
„Cigányszerelem" c. operett Jonel szerepében. 
2. Ha jó, mindenképen elfogadják. 3. Körül-
belül 30.000 K-t. — Esztergom. 1. A „Szín-
házi Élet" kiadóhivatalában minden színda-
rab megrendelhető. 2. Az 1922 évre szóló 
almanach még kapható. 3. Shimmy-kották 
szintén nagy raktáron vannak. — Somogy-
szob. 1. Enyves-festékkel. 2 Nem kopik. 3 
Születési-, erkölcsi és iskolai bizonyítványon 
kívül szülői beleegyezés is szükséges. A fel-
vételeket minden év junius havában tartják 
meg, tessék figyelemmel kísérni a napilapok 
hírrovatait. 4. Ez megint más kérdés, mert a 
szinigazgatás nincs összefüggésben a vizsga-
letétellel. Egyébként mindig készséggel fogunk 
adni színházi tárgyú kérdésekre választ. 4. 
Jóelőre figyelmeztetjük, hogy ha igazgató 
akar lenni, erre vonatkozó kérvényét már 
most nyújtsa be a Szinészegyesülethez, mert 
ebben a hónapban van a nagy kongresszus. 
— Anonyma. 1. Junius végén. 2. Igen. — 
Sz. László. Berlin, Harry Piel-film. — Ufa. 
1. Nincs még meg. 2. A filmet Párisba vitték 
és igy előre nem tudjuk, hogy mikor adják 
Pesten. — F., Győr. 1. Berlinben lakik. 2. 
45 éves. 3. Családos. — Tolnai B. A verse igen 
kedves, de helyszűke miatt nem tudjuk fel-
használni. — B. Kis kíváncsi. ,1. 1891 mérc. 
31-én született Kisvárdán. 2. Érettségizett. 3. 
1911-ben lépett színpadra. 4. Címe: Nemzeti 
Szinház. 

ZONGORÁK II P I A N I N Ó K 
HARMŐNIUMOK II CIM-
BALMOK II H E G E D Ű K II 
GRAM OFO NO K/ LEMEZEK 
II HUROK II 

RÉVAY-U. 18. KIS KOMÉDIA Tel. 14—22. 
Ma R o t t i s S t e i n h a r d t telieptevei Marcsa apja 
6a » e r m i l d e Mann. — Kezdete este '/» 8 órakor 

GABOR LAJOS 
Órák, Ékszíisk oaqy választékban — Vétel ÉS eladás 
I f H e r f a n « I i i l m a n>. kir. Operaház volt szólóttn-ftQSZiner L U j Ä f l cosnüiénelt a bauetlskola volt 

balleíiskoltio V I T C A 28/C I. KM. . 
Felvétel egész évben. Értekezni reggel 9-tól d. u. 4-ig 

M I N D E N K I MEGNÉZI 

JErmiîaL(g&î 
Ivanow tábornokáé vezetése alatt 
VI., Podmaniczky-utca 8. szám 

Z e n e k a r i r d z f u v ö s é s f a -
f ú v ó s h a n g s z e r e l i . Az 5 s z -
s z e s h a n g s z e r e k l e g f i n o -
m a b b m i n ő s é g b e n . Z o n -
g o r a vé t e l , c a e r e , h a n g o l á s , 

végleg eltávolít ü A C M M A N C I 
kozmetikai intézete. M i n d e n n e m ű 
szépséghibák kezelése, ízeplóeltávo-

litás, ráncok kisimítása, arcgözölés és arcmasszáz» 
jutányos bérletben. B u d a p e s t , VII. . A l m i s s v - u . a. 

rnmm 

i Briiliánookat, gyöngyöket, régiaégekit 
m l n d l e n k f i i é l d r á g á b b a n v a u 

Í3ÉKELV EMIL « k i n r i n 
5 Király-utca 51. 
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Járványnál 
feriőtlenii 
mtrlcôstein T e l e f o n : 

J.126-3& 

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

7 

f iókja iban. 

vlHTOR és mim 
Vil., Srasóbct-kSrut SC. 1/4. 

MftQVABOK TfttAl.KOZ6MEI.VE 

Z E I G E R F E R E N C 
m a g y a l I c6v6hf tz As v e n d í g l ö 

4 4 2 4 W O O D L A N D AVE A M E R I K A CLEVELAND 0 . 

Kivágva a .Színházi Élet* szerkesz'őségébe 
(VII., Erzsébet-körut 24.) küWeadö 

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

ton a kővetkező feleletekkel veszek részt-

1. Kl a legszebb asszony? 

2. Ki a legelegánsabb asszony ? 

3 KI a legszebb leány? 

4. Ki a legelegánsabb leány ? 

5. Kl a legszebb férfi ? 

6. KI a legelegánsabb férfi? 

Lakás • 

Színházi rejtvény 
— « 

Megfejtési határidő 1922. március 25. 
Ä megtejtést lapunk 1922. évi 21-ik szá-

mában közöljük. 
A Színházi Ele>- 1922. évi 10-ik számában 

'közölt retvény megfej tése: »Ave Maria.«. 
R megfejtők között a következő dijakat 

sorsoltuk ki : 
1. d i j : Rz »Égi üzenet« cimü könyv, a 

szerző Lengyel István aláírásával. 
( II. dij : Honthy Hanna autogramos arc-
képe. 

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

IV. dij : Egy üveg1 Eau de Cologne »Fée« 
Wittek. 

Helyesen fejtették meg 3087-en. 
Rz első di ja t Ritta M. Sztojkovits (Nagy-

!becskerek ), a második dijat Reich Elza 
(Tolcsva, Zemplén-megye), a harmadik 
di ja t Leszik Etelka (Nagyfuvaros-utca 4.), 
a negyedik di ja t Schiller El la (Muzeum-
Ikörut 35. ) nyerték meg. — A vidéki 
nyerőknek postán kiildfük el a dijakat, a 
!pestiek felent.Hezzenek érte a szerkesztőség-
iben 4—6 óra Között. 

Szerkeszti : INCZE SÁNDOR 
Kiadja a „Színházi Elet" i>t. 

Igazgató: KIRÁLY 1ENO 
Hirdetési vezérképviselet kOlföM Tészére : Annoncen-
Expedition Rudolf Mosse, Berlin S, W. 19. és fiókjai. 

S zahnl , varrni tanltok a g . 'tornáin 
tankönyvein kapható. Varrónőknek, tanuônêkne» 
külön tanfolyam. Kalapkészitést olcsón vállalok, 

BSBSÄPr 8. Geiser Elélne! 

ünns iemez u j d o i M 
Hollandi menyecske i s Kis 
Őrizett operettek összes felvé-
telei, SHYMMI tánczenék, F o x -
trottok és One - Steppek. 
KIRÁLY ERNŐ legújabb 
felvételei, Elkerülsz, mert 
szegény vagyok, Katica bo-
gárka, Szidnak engem aa 
emberek, A házatok táján 
és még tfibb népdalujdonság fseiárusitöu Hangszerotlhon 

FEKETE MIHÁLY 
Budapes t , J6»»«f-körút 9 . 

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






