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B a j i e T i » 
Ir ta : S Z É P ERNŐ 

Kedden este belopóztam a Víg-
sz ínházba nézni a svéd balletet. Igenis» 
lopóztam befelé, még a sz ínház előtt 
há t ranéztem a Lipót-körutra, nem 
illan-e valaki u tánam, a Mult, zöld-
del, pirossal carrirozott trikóban, Har-
lequin képében , ujjal rám mutatva , 
megvetőleg rántva kármin ajkát , szo-
morúan pillantva rám a fekete bár-
sonyálarc alól és kerek, s ima fejét 
hátra bágyasz tva Schumann egy 
alvatag fu tamára . Ó, megismertelek 
volna te Harlequin, visszafu-
tottam volna s Rád estem volna, 
képedről a pudert felcsókolni : ked-
ves Bolm ! 

0 , féltem a Holdtól is, féltem, les-
tem, hogy anémiás fehér sugara nem 
nyulik-e siető cipőim elé s nem vá-
lik-e ketté hirtelen két illanó n é m a 
lábszár, igen és két fel lebbenő fehér 
selyem kar, ájult fehér zenének két 
vonója s behunyt fehér szemhé jak : 
az egész e levenné vált fehér hold-
sugár az éjféli kertben, a szilfidekké 
változó magas liliomok közt : ó, tün-
déri Nijinsky! 

Ti nem tudjátok azt, én most meg-
állottam az e lőcsarnokban egynéhány 
másodpercre lebuktatni fejemet és 
Ott a földön valamit keresni, a bá-

natot, az időt, az életet. Odabent a 
s z ínházban fulladozik a zene, a szín-
padon már svédeznek , itt az elő-
csa rnokban csak egy szál piros szolga 
áll, a z oszlop előtt, két tenyerét hátra-
tartva a fehér oszlophoz, mint lan-
gyos kemencéhez , ő is lefelé néz 
m a g a elé, tán a multat keresi ő is 
és a tulajdon eszméle té t? 

Lássa, Szerkesztő ur. Azt akar tam, 
hogy ma jd a svéd ballet felől való 
impresszióimat mesélem el Önnek. 
Csakugyan, én e lmentem az utolsó 
estéjükön, ott voltam én a sz ínházban , 
leültem, de az nem volt leülés, mert 
az olyan volt, mintha aláhanyatlot-
tam volna az i f júságba. S szemem 
igenis nyitva volt, de többet láttam 
én hátra, mint előre. S fülem Griegen 
keresztül Slravinskyt hallgatta, pedig 
egy hangra sememlékszemSt rav insky-
ból. Furcsa. Antik táj rozsdázott előttem, 
egy bokor szép szőke leány kerülgette 
egymást, lengetve karjait egymás felé, 
igen, ez csak köd volt, mert előttük 
lengeni, keringeni láttam Karsawinát , 
Kyast Lidiát, Nijinska és Pilz kis-
asszonyokat , ó, észrevet tem a tiszta 
fehér Nijinska m a g a s glacékeztyüjé-
nek csuklóján azt a fekete tüll csok-
rot. Olyas valami volt ez Szerkesztő 
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ur, mint az a mozgókép, ahol az 
utcai népség közt képzelt árnyék-

URAY TIVADAR 
Magyar Színház : „Vademberek" Angeld foto 

alakok sétálnak. Es olyan volt a ze-
nén tul a zene, mint mikor az em-
ber h a n g o s t á r saságban egyedül ülve 
verset idéz m a g á b a n és azt a ver-
set hall ja csak az egész hangicsá lás 
közt.Tetszik azAnyéginből emlékezni : 

Hol vagytok, is tennőim? ime, 
Kereslek, ragyogtok-e még. 
Ó, s á p a d már orcátok szine 
S nem pótol u j a b b nemzedék . 
Es ez a pár sor ni, ez is az 

Anyéginből jut e s z e m b e : 
Kiábrándul t szemüvegem, 
Idegen népre szegezem 
S közönyös néző u n a l m á b a 
Merülve, szótlan állok m a j d 
S lelkem a multakért sóhajt . 

És tetszett már olyasfélét érezni, 
mint most magam, hogy nekem nincs 
jogom itt lenni, itt leskelődni két sze-
m e m e n kifelé, az én világom holt 
szobá jából ? Hogy hütelen vagyok, 
tolvaj, áruló, mert még szórakozni 
próbálok itt, felejteni s frissen szü-
letni, mikor mindaz, ami va l aha kí-
nálkozott és kellett nékem, az mind 
meghalt és halva van ? 

Nem tudok mesélni, nem láttam 
semmit, bocsánat , m a j d máskor talán. 
Az az ibolyaszín füst, ami az ifjúi 
imádat á ldozatából lengedezett , az 
nincs, nincs már az. Ma a fáradt 
fá jda lom tépdesi szárazcrépe-sóhaja i í . 

A n n a Pav lowna , drága kis szentem, 
kinek szived hervadt falevél, az al-
konyat sz ínpadára bukdosol be tér-
deiden és borzongsz hat tyu-mezed-
ben és ledugod a fejed vergődő 
szá rnyad mögé, meghalni . 

Szenes ember naplójából 
A Magyar Színház legközelebbi újdon-

ságának szerzője : Hatvany Lilly jelentőg 
helyet foglal el a szép irók közötti 
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SZINÉSZ1RÓ 
I r ta : KARINTHY FRIGYES 

Szinész, aki d rámát ir — dráma-
író, aki játszik : különleges rokonok, 
egy lehetőség két véglete — századok 
óta ú j ra megismétlődő kísérlet, min-
dig izgalmas és érdekes , s o h a meg 
nem oldott, elintézetlen kölcsönhatás . 
Lélektanilag, müvészerkölcsi leg min-
dig problemat ikus marad , váj jon 
szükségképen dilet tánsa-e egyik mű-
vészetnek az, aki a más ikban töké-
le tes? A műfa j szempont jábó l tulaj-
donképen igy hangzanék a ké rdés : 
mi volt e lőbb : a szinész, vagy a szín-

d a r a b ? K o m é d i á s vagy komédiairó ? 
Melyik a másik függvénye ? Melyik 
a központ, a tengely ebben a nap-
rendszerben, melynek Copernicusai 
és Ptolemáusai , a kritikusok, nem 
tudnak megegyezni a számí tásban . 
„A színház a sz ínészeké!" vallotta 
épen legutóbb egyik legnépszerűbb 
drámaírónk, akinek pedig nemcsak 
a sz ínpadon volt sikere drámáival . 
Ha ez igaz volna, a d rámaí ró szerepe 
va lóban n e m volna más , mint alkal-
mat adni a sz ínésznek, hogy érve 

Kertész Endre, Makláry, Dávid, Torzs Jenő, Darvas Lili, Vaszary, Pappné, Körmendy 
Magyar Színház : „Vademberek" 

Angelo foto£raf.a 
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nyesül jön gén iusza : megvárni , mig 
a szinész inspirációja megérleli benne 
a gondolatot , kiválogatni a neki való 
anyagot , szót keresni a hanghoz és 
gesztushoz, amit ismerünk. Ez a 
furcsa elv abból a feltevésből szár-
mazik, hogy e lőbb volt a szinész, 
az tán jött a drámairó. Persze, fölve-
tődik. a kérdés — mit játszott, mit 
beszélt, mit alakított az első szinész, 
aki az első írót megihle t te? Vagy 
hangta lanul ágált, tagozat lan hango-
kat lökött ki magából s ennyi is elég 
volt, hogy szinészmivolta e leven erő-
vel hatott legyen az a lko tó r a? 

Mindez persze csak dialektika, 
haszonta lan já ték a fogalmakkal — 
bizonyítása annak , hogy „minden 
alapelv", minden „tétel" z sáku tcába 
vezet, ha végiggon-
doljuk, ' vagy nagyon 
is komolyan vesszük. 
Az eleven valóság-
nak mindehhez sem-
mi köze. Sejtelmünk 
sincs róla, hogy vo-
natkozik egymáshoz 
drámairó és szinész 
— s a homály ebben 
az izgalmas párvia-
da lban nem oszlik 
el akkor sem, ha egy 
és u g y a n a b b a n a sze-
mélyben ü tközikössze 
a kettő. Kettő marad 
akkor is, nem olvad 
össze, keveredik csak 
és nem vegyül, mint 
a levegő alkotóele-
mei. Törzs Jenő, aki-
nek d a r a b j á v a l kap-
csola tban elmélke-
dünk erről a kér-
désről, nagyon ér-

dekesen beszélte el egyszer ne-
k e m azt a különleges lelkiállapotot, 
amiben regényét, a „Fekete futárt" 
irta annak ide jén , a z o k b a n a hetek-
ben, mikor estéről-estere játszotta a 
drámairodalom egyik l eghá lásabb és 
l egnehezebb szerepét , a „Sasfiók"-ot. 
Eccaka dolgozott, m u n k a után, töké-
letesen kimerült testtel és tökéletesen 
friss lélekkel. A kétféle szellemi 
m u n k á n a k semmiféle kölcsönhatásá t 
nem lehet kimutatni a kétféle alko-
táson, hacsak a b b a n a feszült izga-
lomban nem, ami mind a kettőnek 
iramát megad ta : egyforma lüktetés 
dobog a két é lő művésze tben , el-
árulva a közös szivet, mely mind a 
kettőt táplál ja . 

És ugyanezt éreztük a „Vadember" -

Tarnai Ernő, Stella Gyula, Z. 
Magyar Színház : „Vademberek" 

. „ Megjöttek az 
Molnár, Péchy Blanka 
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ben is, egy személyben látván szí-
nészt és irót, mint valami fantaszt ikus 
mozgóképen, ahol összefolynak a 
felvételek. Író és színész nem vegyül : 
ugy figyel egyik a másikra, mint két 
idegen. T ö b b szinészirótól hallottam 
s néhányszor kisérletképen m a g a m o n 
is tapasztâ l tam — és ezt jel lemző 
pé ldának érzem, hogy saját szöveget 
épp olyan könnyen, vagy épp olyan 
nehezen tanul meg a szinész, mintha 
más irta volna. Esztétikai, dramaturgia 
tanulságokon tul egy mély, emberi 
tanulságot is jelent ez a megismerés : 
belátását a n n a k a soha fel n e m 
bontha tó és soha össze nem kala-
pálható kettősségnek, ami minden em-
ber lelkében ott van — tudomásu l 
vételét annak az örök Ellentmondás-

nak, amitől az élet nem jó és nem 
rossz, nem céltalan és nem célos, 
elviselhetetlen é s elviselhető, amit, 
j o b b hijján, ugy hivunk, hogy van. 

Törzs Jenő, aki hittel és lélekkel 
kísérelte meg, hogy ezt az ellent-
mondás t kiegyenlítse, az élet zűrza-
varos á lmából egy pillanatra fel-
ocsúdva , mindenesetre e lmondha t j a 
a groteszk viccet : azt á lmodtam, 
hogy két macska voltam és játszot-
tam egymással . 

„Vademberek" 
A zsúrokon ez az uj tere-fere : 
Eddig csak a vadembernek volt törzse, 
Most Törzsnek is van Vadembere 

(BUFFTi) 

idegenek" 
Körmendy János, Kertész Endre, Vaszary, Makláry, Dávid, Darvas Lili, Törzs Jenő. 'Pappné 

Angelo foto 
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A természet és a civilizáció olyan régi el-
lenségek, mint a tüz és viz. Az Ember tör-
ténelme a földön nem is egyéb, mint e két 
ellenségnek háborúsága. A haladás örökös 
eltávolodás a Természettől ; a fejlődés erő-
szakos és céltalan, a kultura káros és ke-
gyellen. Filozófusok és költők, tudósok és 
utópisták életeket áldoztak az Igazság kere-
sésénekés sejtésekkel haltak meg. A kultura, 
a modern ember büszke civilizációja, brutális 
és istentelen szerszámokkal fürészeli le az 
őstermészet ékességeit és helyébe az önzés 
gonoszságát koronázza erkölccsé. 

Nem csoda, ha gondolkodó emberek sok 
álmatlan éjszakáját háborgatta ez a nagy 
kérdés, amelynek tárgya- • 
lása helyet talált, könyv-
ben, képben, szoborban és 
színpadon is. Ember le-
gyen a talpán, aki hozzá-
nyúl, helyén legyen az 
esze, de főképen a szive. 
A színpadon nem szabad 
filozofálni és nem lehet 
magyarázni, tehát itt csak-
nem kizárólag a sziv a 

Zala Karola. 
Magyar 

fontos. 
A sziv 
arany-

priz-
máján 
keresz-
tül sok 

igaz-
ságta-
lanság 
igaz-
sággá 
neme-
sedik, 

. Törzs Jenő, Szilágyi Rózsi 
Szinház: „Vadembeiek" 

Angelo foto 

harca volna. Elég 
komoly tekintélyek 
hirdették és vitalták, 
hogy az Ember nem 
tehet okosabbat, 
minthogy visszatér 
arra az útra, amely 
elvezeti a civilizáció 

legkezdetlegesebb 
— talán még az elé is. Rousseau : „Visszatérés 
a természelhez"-étől kezdve, az individualisták 
utópisztikus vágyaikig ezer esetben és ezer 
formában bizonyították be, hogy boldogság 
és kuliura nem férnek meg egymás mellett. 
Vájjon van-e boldogság ott, ahol kultura nincs, 
ez már más kérdés és talán még nehezebb 
rá felelni, mint az előbbire. A föld lávoli 
részeiben a vademberek szigetein, vájjon 
nem-e ugyancsak a mi szenvedéseink, vá-
gyaink, álmaink öltöztetik az Ember életét a 
boldogtalanság köntösébe, mit lehet azt tudni. 
Ott is van bizonyára boldogtalan szerelem, 
betegség, halál, szegénység, éhség ; csak a 

Z. Molnár László, Törzs Jenő 
Magyar Szinház: „Vademberek" 

Angelo roto 

sok nehezen megérthető tudományos tétel 
talál vilá-
gosságot. 
A Termé-
szet és ci-
vilizáció 

harcának 
problémá-
ját már 
ugy is be-
állították, 
mintha ez 
egyszer-

smind a jó 
és rossz 

Tarnai, Dávid 
Magyar Szinház : 
„Vademberek" 

Angelo foto 



SZÍNHÁZI ÉLET 7 

helyzet, a forma, a megnyilatkozás más, a 
lényeg ugyanaz. És vájjon, ha a modern, 
kulturától megrészegedett ember eljut a vadak 
közé, megtalálja-e ott a bolgogságot. Vagy 
akár fordítva. Ha egy civilizálatlan vadat el-
vinnének Párisba a Samoi szigetekről, boldog 
lenne az ot t? 'Érdekes és értékes téma, hát 
még akkor, ha nem egyes emberre élezik ki, 
hanem a két, sok ezer esztendő fejlődés által 

elvá-
lasz-
tott 

életkö-
rül-

ményt 
tes-

szük 
a kö-
zép-

pontba 
mert a 
vadak 
éscivi-
lizál-

takéle-
tében 

Trirzs, Pécsy 
Magyar Színház: 

.Vademberek" 
Angïlo í to 

természetesen csak 
az életkörülmények 
tekintetében van kü-
lönbség, ez elemi 
megállapítás. 

Ha a színpadra 
kerül ez a téma — 
a civilizáció marad 
a vesztes. Most is 
ugy történt. A Ma-
gyar Színház színpadján bemutatták Törzs 
Jenő és dr Bársony Dezső színmüvét, a „Vad-
emberek"-et, amelynek miliője és témája a 
fenti fejtegetések illusztrálása. 

Törzs Jenő dédelgetett színésze a kritikának 
és publikumának. Intelligenciája és lelki mély-
ségei nem elégednek meg azzal, hogy csak 
mások gondolatait tolmácsolja, Nem sikerte-
lenül kezeli a tollat, versei és nem régen meg-
jelent Fekete Futár cimü regénye megújították 
előtte az irodalmi elismerés örömeit is. Tudjuk 
róla. hogy intenzív lelki életet él, problémákkal 
foglalkozik, dolgozik. 

Munkájának egyik eredménye a „Vadembe-
rek" is amelyet egy közimert fővárosi ügyvéd 
dr. Bársony Dezső társaságában irt. Teljesen 
külön kell most választanunk allkedvenc 

színészt az írótól és pusztán a színmű érté-
keinek elismerését szabad kifejeznünk. 

A „Vademberek" nem sablonos színdarab 
és nem sablonos dráma. A szerzők emberi 
lelkének költői formába mintázott filozofikus 
vajúdása minden szó, amelyet elmondanak. 

Nem lehet a régi, sokszor használt, többé-
kevésbé elkopott „dráma" jelzőt alkalmazni 
rá, meit lényegesen több, mint amit eddig 
általánosságban, néha pusztán csak megszo-
kásból is drámának neveztünk. Minden mon-
datnak, minden hangnak, minden szónak 
mélységesen átérzett értelme van. A szerzők 
nem dobáztak nagyhangú, semmitmondó 
bombasztokknl, egyetlen szavukban sincs 
benne a mesterkélt színpadi hatásvadászat. 
Minden szónak meg van a maga mélyhatásu, 
abszolút irodalmi értékű filozofiai értelme. 
Ezekből a szavakból alakul ki azután hatal-
mas vádbeszéd a civilizáció ellen, amelynek 
hivei és védelmezői a darab végén megsem-
misülten feküsznek a subjektiv érvek súlya 
alatt. Subjektivizmus nélkül nem is lehet 
együtt haladni a szerzők szándékainak irányá-
val. Első pillanatban hinni kell nékik mert 
vélt igazságukat jóság és szeretet tette meg-

győződésessé ; olyan 
megyőződéssé. amely 
nagyon távol áll a ki-
számított, pillanatnyi 
hatástól. Minden leg-
kisebb oktroj nélkül is 
olyan hatalmas és oly-
annyira megg\ őző ereje 
van, mint akár egy 
vaskos, kétkötetes filo-
zófiai műnkének. A 
meséje nem a minden-

Stetta Gyula, Z. Molnár, Makláry 
Magyar Színház: „Vademberek" 

Angelo foto 

napi 
élet 

jelene-
teiből 
került 
-ki. 

El kell 
mesél -
ni a 
„Vad-
embe-
rek ' 

tartal-
mát. 

Ez a 
mese ; 

Dávid, Darvas Lili 

Magyar Színház : „Vademberek" 

Angelo folo 
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— Istenifélés éjszakája volt egy távol 
ausztráliai szigeten. Rombadőltek a bambusz-
házak, derékban törtek ketté a pálmafák, a 
hullámok elborították a partot, megretteglet-
ték a sziget lakóit, akik ugy élnek, mint a 
vadak, a mi fogalmaink szerint. Nem isme-
rik a civilizációt, a távirót, a vasutat, az 
ekét, a gőzgépet, az iskolát, a lóversenyt, a 
politikát, a házasságtörést, szóval semmit 
abból, amit a nyugati ember kulturának ne-
vez. Azaz, hogy egy kis izelitőt mégis kaptak 
már ezekből. Harminc esztendővel ezelőtt 
éppen olyan vihar volt, mint ezen az éjsza-
kán. Az öregek még emlékeznek reá. A ten-
ger vadul csapkodott a sziget körül, elnyelt 
minden hajót, amelyik akkor a hátén imboly-
gott. Egy összetörött hajóroncson vetették a 
hullámok partra Johnt, az angolt, aki akkor 
talán húszéves sem volt. Azóta itt él a szi-
geten. A bennszülöttek szeretik, mert meg-
tanította őket sok hasznosra, amivel elvisel-
he'őbbé tette az életüket. John az egyetlen 
fehér ember, akire a bennszülöttek azt mond-
ják, hogy jó. A többi rossz. Ördög, John a 
harminc esztendő alatt egészen hozzáidomult 
a vadak életmódjához. Még meg is házaso-
dott. A vadak szokása szerint. Leánya is van, 
csodálatos szépségű, csodálatos lelkületü 
leány. A szine félig vad, de a lelke egészen 
ember. Több mint az apja. A természet 
minden szépsége benne él ebben a leány-
ban és a jósága is. Fanatikusan szereti a 
puhahaju édesapját, akinek a szava másként 

„A törzsfőnök" 
Dávid, Pappné, Vaszary, Makláry, Körmendy 
Magyar Színház : „Vademberek" 

Angelo foto 

SZILÁGYI RÓZSI 
Magyar Színház : „Vademberek" 

Angelo foto 

hangzik, mint Barna Őzé. Barna Őz szép 
szál legény, — de vad. Nem puha a haja 
és nem olyan okos, mint John . . . 

A didergő félelemtől reszkető vadak vár-
ják a Napot. A Napot, aki minden jó forrása. 
Az Isten a Nap. És amikor a vörös golyó, 
megjelenik a tenger habjai fölött, hozsan--
názva ujjonganak, elmúlt a veszedelem, meg-
érkezett a Nap, fel fogja szakítani a hullá-
mok nyomát, megérleli a mezők virágait . 
a kásaszemeket meg a pálma gyümölcséi. 
A vadak szétszélednek, munkához látnak, 
csak Barna Őz marad John leánya mellett. 
Feleségül kéri. V 

— Végy meg apámtól, — ez a válasz reá. 
Tégy, ahogy a többi őzlábu legény teszi és 
ahogy John is feleséget szerzett magának. A 
leány el is mondja apjának Barna ő z kéré-
sét. John leányára bizza a döntést, de a 
drága, szépséges teremtés nem akar a maga 
szándékából Barna őz felesége lenni, olyan 
kell neki, mint az apja, fehér ember, okos és 
puhahaju. Csakhogy ilyen nem jár erre. 
Hiába tűzte ki John a zászlót a sziget leg-
magasabb sziklájának legfelső csúcsára, nem 
látják meg a hajósok, akik száz mértföldnyire 
hajóznak innen. Harminc éve várja John, 
hogy európai ember kerüljön a szigetre. Hiába 
vár. Hiába gondol arra, hogy egyszer még 
viszontlássa édesanyját, milyen szép, hogy 
mind a vágy közül ez.ég benne a legszen-



S Z Í N H Á Z I É L E T 
9 

DARVAS LILI 
Magyar Színház : „Vademberek" 

Ange'o foio 
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vedőbben. Elmeséli leányának azt, amire 
régi életéből emlékszik, de már sokszor sza-
vak nem jutnak eszébe, megakad a nyelv, 
amely harminc év óta nem mondott névelőt 
a főnevek elé. 

De Úristen! — Mi történt most?! Rettene-
tes félelemmel robognak John elé a vadak 
összesereglenek a mezőkről, rettegve mutat-
nak a tenger felé. Ott, ott, hajó, csolnakok ! 
Johnt hivják, hogy segítsen rajtuk, mentse 
meg őket. A hajó biztosan veszedelmet hoz 
a vadaknak ! Dehogy is az, boldogság, Isten 
küldetése. John minden vágyának beteljese-
dése ! Európaiak ! A vihar éppen ugy, mint 
harminc év előtt, erre a partra vetette a f i a -
jót. Nem sülyedtek el, csak zátonyra jutottak 
az ismeretlen sziget előtt. Az európaiak is 
félve eveznek a partra, nem tudják nem 
emberevők közé jutottak-e. És a vadak között 
ott találják Johnt, aki extázisos örömben üd-
vözli őket. 

— Európaiak ! Fehérek ! Angolok ! El-
mondja, hogyan került harminc év előtt ide. 
A történet nem hatja meg a hidegszivü an-
golokat, inkább mulattatja őket. Ök üzletem-
berek, akik már az első gondolatban az üz-
letet látták itt, ahol azt sem tudják, mi ez a szó. 

Kiköt a szigeten az egész társaság. A ha-
jótulajdonos és felesége, a kapitány, a tudós, 
két-három csinos fiatal nő és a személyzet. 
John leánya a fehér vendégek között meg-
lát egy puhahaju, fiatal_ férfit, aki jobban 
tetszik neki, mint Barna Öz, mert olyan, mint 
az édesapja. Az angolnak is megtetszik a 
félvad leány, a maga érdekes exotikumával, 
naiv romlallanságával. Itt most már éppen 
ugy alakul ki a szerelem, mint odahaza 
Európában, mert a szerelem mindenütt csak 
szerelem. 

Az angolok John segítségével békésen élhet-
nek a szigeten. A vadak dolgoznak nekik 
azért, mert John megtanította őket az európai 
ember megbecsülésére. Már fel is építették a 

Básthy László, a „Vademberek" díszleteinek 
első felvonás díszlete 

klubot, elhozták a hajó berendezését, meg 
a zongora sem hiányzik. Ugy élnek, akárcsak 
odahaza, csak az éghajlat más. Kártyáznak, 
üzleten gondolkodnak és flirtelnek. Egyik 
asszony — az orvos felesége — Johnt találta 
érdekesség szempontjából a legjobb flirtpart-
nernek. De John nem tudja mi a flirt, azt 
hiszi, hogy szereti az asszony és amikor egy 
más férfivel látja kacérkodni, az egész társa-
ság előtt szól hozzá : 

— Azt mondtad szeretsz és az enyém akarsz 
lenni ! 

hlképzelhető a konsternáció, amelyet John 
ezzel az udvariatlan kijelentésével okoz. Az 
asszony mindent letagad, John pedig kétel-
kedni kezd a fehér emberek jóságában. A 
vadak első perctől bizalmatlankodtak, de ő 
valamennyi esetben megnyugtatta őket és 
rábeszélte, hogy szeretettel bánjanak a fehér 
vendégekkel, különösen Barna Őznek fáj a 
szive, mert John leányát a fehér férfi a vadak 
szokásai szerint feleségül is vette. Pálinkával 
kárpótolják fájdalmáért. Lerészegitik. 

Az európaiak lassanként teljesen a maguk 
szolgálatéba csalják a vadakat. Apróságokért 
— cukor, balta, kés — dolgoztatják őket, arra 
gondolnak, hogy rövidesen levontatják a hajót 
a zátonyról és elindulnak Anglia felé. A 
vadak vonakodnak a hajót levontatni, azt 
mondják, hogy a tenger nékik küldte, nem 
lehet elvenni tőlük. Az európaiak fegyverrel 
és halállal fenyegetődznek, a vadakat már 
alig tudja megfékezni John, hogy ijjakkal fel-
fegyverkezve meg ne támadják a klubot. Végre 
Ígéretekkel és ajándékokkal mégis rábírják a 
vadakat, hogy a hajót levontassák a zátony-
ról. Munkájuk fejében nekik Ígérik a klubot 
egész felszerelésével és sok baltát, szerszá-
mot, apróságot. 

A hajó kiszabadult, ott horgonyoz a szabad 
hullámok között. Utasai készülődnek az indu-
lásra. Johnnak és leányának azt Ígérték, hogy 
magukkal viszik őket, de ez csak igéret. A 

vadakat félrevezették, titokban 
széthordták az egész klubot 
és mindent idehoztak a ha-
jóra. Még a baltákat is, ame-
lyekért pedig alaposan meg-
dolgoztak a vadak. John 
megtudja az európaiak szán-
dékát, egész szivével kiábrán-
dul a fehérek civilizációjából, 
amelynek alapja önzés, go-
noszság. Nem sikerül meg-
akadályoznia, hogy a fehérek 
gonosz terve sikerüljön, el-
határozza, hogy nem megy 
Európába, itt marad a vadak 
között, akiknél szent a szó 
és az igéret. Leánya azonban 
szereti férjét, a fiatal angolt, 
aki már megunta az exotikus 
házasságot és örül a sza-

tervezője és az badulásnak. Felesége azt 
Básthy rajza akarja, hogy — mint az kö-
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telessége a férjnek — 
maradjon vele itt a szi-
geten. Az angol vi-
szont azt mondja, hogy 
felesége hagyja el ap-
ját és utazzon velük 
Európába. Tudja, hogy 
ezt a leány ugy sem 
teszi meg. A vadak 
fogalmai és erkölcsei 
szerint „férj nem hagy-
hatja el feleségét, csak 
ha a feleség is akar-
ja". Ez a gondolat él 
John leányában is és 
ennek szerez érvényt, 
amikor az utolsó bu-
csuöleléssel szivébe bo-
csájtja a kést, amely 
kioltja a hüllen férj 
életét. 

— Most mér örökre 
tünk apám háza elé! 

Mosolyogva öleli át férjét a gyilkos feleség, 
aki nem érez bünt, csak fájdalmat és szerel-
met. Igazságot tett a maga szive szerint. 

Tarnai, Darvas 
Magyar Szinház: „Vademberek" Angeio foto 

itt maradsz, elteme- vihar valami európai 

Az angolok most már 
felszedhetik a horgonyt, 
indulhatnak. Az üzlet 
azért jól sikerült, mert 
megmentették a hajót, 
elvitték a gyapotot és 
csak egy emberéletet 
hagytak itt. 

John a szomorú va-
dakkal elvonul a hajó-
ról és utolsó szavában 
minden kiábrándulása, 
a fehérekbe vetett bi-
zalma és tiszteletének 
minden csalódása 
együtt van : 

— Megyek és le-
döntöm a szikláról a 
zászlót ! 

Azt akarja, hogy ha 
megint erre dob a 

hajót, ne lássák meg 
a szigetet. Örökre elbúcsúzik az eurc'pai civi-
lizációtól, amely gonoszabb, becstelenebb, 
kegyetlenebb a vadak természet-erkölcsénél. 

Ez a darab. A gondolat gyönyörűen valósul 

„A halott idegen" 
DARVAS L1L1I, TARNA ERNŐ 

Vlagyar Szinház : „Vademberek" Angelo foto 
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bizonyítássá a három felvonáson keresztül, 
amelyekben számos helyen csodálatos szép-
ségű költői jelenetek korbácsolják az európai 
ember lelkiismeretét. Lehetetlen azt nem mon-
dani : 

— Igaza van a szerzőknek, ez igy van ! 
Ha éltek is bőségesen a fantázia eszközei-

vel, az alapeszmét sikerült ugy kifejteniök, 
ahogyan akarták. 

A harmadik felvonás morálja és szinte 
biblikus erejű mondásai mélyen a szivekbe 
markolnak. 

Darabjukkal elérték a szerzők, amit akartak, 
gondolkozásra kényszeritették a nézőt és sok-
szor könnyekre. 

Az előadás olyan, mint a darab. Nemes, 
értékes. Természetes ez, hiszen a színészek 
— ha valaha ambicionáltak szerepeket — 
ugy ebben a darabban, amelyet legkedvesebb 
pályatársuk irt. Törzs Jenő mint szinész és 
mint rendező is büszke lehet az elért ered-
ményre. Darvas Lili, Pécsi Blanka, Nagy 
Magda, Zala Karola, Vágó Béla, Tarnai 
Ernő, Z. Molnár László, Stella Gyula, Kertész 
Endre, Dávid Mihály, Körmendi János, Pár-
tos, Vaszary, vezető és epizódszerepekben 
lelkesedéssel és művészettel szolgálták a szer-
zőket. 

r ~ — A ROSSZ HELY ÉS A 
í ^ f V J Ó H E L Y - J ó z s a K á r o l y 

" " á ^ a i N \ Í festőművész a legötlete-
ä sebb emberek egyike. Min-

P Í Í l P ^ S X l t e ' e v a n v 'dámsággal 
I i l S* "Cc'v! és jó humorát nem veszti 

el sohasem. 
Néhány hét óta be van 

kötve a feje, fél arcát fekete selyemkötés 
takarja, amely alól fehér vatta- és géztömegek 
kukucskálna'k ki. - Természetesen mindenki 
részvéttel fordul hozzá és a Fészekben egyre-
másra faggatják az ismerősök : 

„Vademberek" második felvonásának disziele 
Bástliy rajza 

— Mi bajod, Józsa ? 
Józsa nem szereti a részvétet és többnyire 

kitérő válaszokat ad, ilyenformákat : 
— Farsangi mulatságra megyek ma este. 

Többet aztán nem árul el. 
Nekünk azonban, hosszas faggatásra el-

árulta, mért van bekötözve az arca : 
— Hát kérlek, itt valami infekciót kaptam, 

amely mérgezésbe ment ét és aztán rossz 
helyen jött elő. 

— Mért rossz helyen ? — kérdeztük. Hol 
kellett volna előjönni ? 

— A házmesterem hátén, — volt a felelet 
és ezzel otthagyott bennünket. 

Mi az, hogy s iker? 
A színházban. 
Ha a „Minden jegy elkelt" cimü tábla 
És a direktor mosolygó a rca iker 
És a potyajegykérőket kidobják: 
Ennek a helyzetnek a neve: siker. 

A primadonna. 
Figyel. Ha néhány rivális 
Sápadt, beteg vagy pláne fűbe harapott, 
E nüanszokból pontosan megállapítja, 
Hogy milyen nagy sikert aratott. 

A bonviván. 
A bonviván a direktorhoz rohan 
És gázsiemelést kér, de nagyot 
És ha a direktor ezt meg is adja , 
Akkor a bonviván is sikert aratott. 

A szininövendéb(aszobalány szerepben). 
Ha a bokája szép és a dereka karcsú 
És nevet a szá ja és fényes a szeme, 
Ilyen kitűnő képességekkel csak 
Természetes, hogy volt sikere. 

A szerző. 
Ha őrültként vágtat az 

utcán le-föl, 
Ismerősöknek nem emel 

kalapot 
S magában „kollega ur"-

nak szólítja Sekszpirt, 
Akkor a szerző is sikert 

aratott. 

A színházi szolga. 
Ha szerzőtől tekintélyes 

borravalót kap 
S oly intenziven berúg, 

mint egy kecske, 
0 is kétségtelenül meg-

állapítja, 
Hogy már régen volt 

olyan s i k k e r , mint 
ma este. 

TÖRÖK REZSŐ 

JE frtN 
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A primadonna titka 
Méray-Horváth regényét a Színházi Elet hozza 

Hetekkel ezelőtt újságolta a Színházi Élet, hogy 

Méray-Horváth Károly, 
az Amerika Cézárja, az Örök tűz, az Uj világ felé és más szenzációs könyvek szerzője 

színházi regényt ir. 
Egy-egy uj Méray-Horváth-regény megjelenése mindig irodalmi szenzáció, most, 

hogy színházi regényt ir, érthető érdeklődést, sőt izgalmat keltett, hogy irodalmi és 
szinházi körökben ennek a kiváló Írónak mi mondanivalója van a színházról. A Szín-
házi Élet multheti számában intervjut közölt, melyben Méray-Horváth elmondta, hogy 
uj regényének cime : 

„A primadonna titka" 
s hogy egy színésznő életéről, karrierjéről , dicsőségéről, szenvedéseiről szól. A legelő-
kelőbb könyvkiadóvállalatok keltek versenyre, hogy megszerezzék Méray-Horváth 
regényét. Ebben a versenyben 

a Szinházi Elet lett az első: megszerezte 
„A primadonna titká"-t, melynek első foly-
tatását már közli is a húsvéti jubileumi 

számban. 
A Szinházi Élet húsvéti száma nem adhatna kedvesebb és értékesebb ajándékot 

a publikumnak, mint hogy többi nagyszerű meglepetése, a „János vitéz" és „A gazdag 
lány"-al együtt megkezdi „A primadonna titka" közlését is, amelyet azután minden 
héten folytatni fog. 

U o b o x b á c s i í ö t i t U á r l e i t 

A vidéki színészek kongresszusa főtitkárrá 
választotta Roboz Eleket, az Országos Szi-
nészegyesület érdemes titkárját. Roboz Elek, 
az Országos Szinészegyesület legnépszerűbb 
főtisztviselője, 1903 óta áll az egyesület szol-
gálatéban, melynek lelkiismeretes munkájával 
több százezer koronát kitevő hasznot hajtott. 
De nemcsak az anyagi dolgokban lelke az 
egyesületnek, hanem az egyesületet érdeklő 
minden egyéb ügyben is. Igazgatók és színé-
szek minden ügyes-bajos dolgaikban hozzá-
fordulnak és ő mindenkinek készséggel áll 
rendelkezésére. Öreg nyugdijasok, özvegyek 
és árvák benne találják pártfogójukat. Min-
denütt és mindenkinek nélkülözhetetlen. Nem 
lehet elképzelni a színészetet érdeklő semmi-
féle ügyet, ahol őt nélkülözni lehetne. 

A közgyűlés ezúttal igazán a közóhajnak 
tett eleget, amikor a közszeretetnek örvendő 

legérdemesebb tisztviselőt, Nádassy József 
ajánlatára lelkes ünneplések között kitüntette 
és fő itkárrá választotta. 

Roboz bácsi 
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Tavaszra jár. Visszatért a délvidékre köl-
tözött madársereg és köztük uj vendég érke-
zett, idegen, csillámló aranymadér. Csicsergő, 
tavaszos kedvvel jött közöttük és fészket vert 
a Royal Orfeum színpadán. Ha a csőrét 
nyitja, a leggyöngyözőbb melódiák szárnyal-
nak a levegőben, ha megrebbenti tollait, hu-
mor, színarany, kacagó humor perren a hall-
gatók közé. És április elseje óta csicsereg, 
repdes minden este és csodájára járnak az 
emberek. A szerzők : Harmath Imre és Zer-
kovitz Béla olyan kitűnő darabot irtak, amely 
bármely nagy operettszínház műsorának dí-
szére válhatott volna. Nem is tudjuk, mit 
dicsérjünk jobban ? A 
pompás librettó kalei-
doszkopszerü szivárvá-
nyos változatosságát, a 
szélesvonalu vérbeli 
operettmuzsikát, vagy 
a remek előadást, 
melynek központjában 
igazi, csillogó aranyma-
dárként Magyar Erzsit, 
ezt a decens, graciőz, 
páratlanul finom egyé-
niségű primadonnát 
láttuk ragyogni. Öröm 
volt nézni, ahogy köny-
nyezett, mint kis szerel-
mes párisi leány s 
amint felzengett később 
az „Aranymadár" csil-
logó gazdagságában. 

A párisi Sorbonne 
közelében egy kis diák-
korcsmában zongorázik 
a valamikor zseniális, 
elzüllött Charley apó. A 
kis diákok üdvöskéje 
Lizette, Charley apó fo-
gadott leánya, aki mo-
solygó tavaszi napsu-
gárként ragyog a szerel-, 
mes vidám fiuk között. 
A farsangi reggel ide-
hajtotta a diákokat, akik 
részvéttel hallgatják Az Aranymadár 
Charley, a deliriumos Zerkovitz Béla, 
vén csavargó életét. 

Mikor még izzó kráter volt a lelkem 
S a szárnyammal az eget átöleltem, 
A Montmarton volt nyomorult szobácskám, 
De nem volt boldogabb én nálam más tán. 

Valamikor, még konzervatóriumi növendék 
korában egy ihleteit napon komponálni kez-
dett és megszületett az Aranymadár cimü 
opera. Isteni volt a muzsika, de ő szegény 
olyan rongyos, olyan ijesztően kopott volt, 
hogy senki sem akarta meghallgatni. A ki-
adók koldusnak nézték és kidobták. Egy 
szürke téli napon aztán halálos kórba esett 
az édesanyja és ő félőrülten kóválygott a 
bulvárokon. Egy cimeres autó nékirohant és 

egy arisztokrata mecé-
nás házában ébredt föl. 
Egy félórán belül meg-
kötötték a szégyenletes 
alkut, Charley apó száz 
frank ellenében lemon-
dott az opera szerzősé-
géről, mire azonban a 
pénzzel hazafutott, 
édesanyja holtan feküdt 
a nyomorult szalma-
zsákon. A kis Lizette 
töri meg a drámai han-
gulatot, akinek bűbájos 
szárnyaló egyénisége 
mindenre vigaszt nyújt. 
Aranymadár, aranyma-

dár, még el ne szálj, 
A napsüpár még mesz-

sze jár, aranymadár, 
Egy éjszakán ál leg-

alább maradj velem, 
Csodás madár, 
Az életem ma könnyes 

temető csupán . . . 
A diákok incselked-

nek Lizettel, de meg-
rettenve távoznak, mi-
kor a kis csengős ajtó-
ban megjelenik Nio-
káj, a párisi egyetemet 
hallgató kinai diák. 
Lizette boldogan fo-

e's a zer.eszí rző gadja a kedves, csa-
Magyar Erzsi csogó fiút,akinek min-

Mészöly felvétele den szava derűt és mo-



MAGYAR ERZSI 
Royal Orfeum „Aranymadár" Mészfilv felvétele 
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solyt áraszt. Már régen titkos jegyesek, ma 
a doktori diplomák kiosztása napján Niokáj 
ragyogó arccal kérdi : 

— Eljönni-e velem Sanghaiba picike fele-
szégnek : 

Nárcisz nyilik szent tó partján, 
Jöjj oda vélem, oh fehér virág, 
Csengő-bongi gyémántdongó 
Lesz a szerelmem s ajkad mézet ád. 

A kis Lizette boldogan borul szerelmese 
karjaiba. Niokáj is boldogan rohan a Sor-
bonnére. Lizette az övé lesz ! 

Vidám kaccenjammeres lump társaság érke-
zik. Reville márki, egy előkelő arisztokrata, 
a kis Otty Lorain, az Odeon táncprimadon-
nája és a minden lében kanál vidám pesti 
fickó, Flippy. 

Flippy, a kis pesti csirkefogó elragadóan 
kedves fiu, aki azonban léhasága dacára 

Sárvay Rózsi 
Royal Orfeum : „Aranymadár" 

Mészöly felvétele 

SZÍNHÁZI ÉLET 

Magyar Erzsi Kubányi, 
Royal Orfeum : „Aranymadár" 

Mészöly fel'étele 

minden társaságnak körülrajongott kedvence. 
Már végigpumpolta egész Európát, most 
Párisban osztogatja sehol be nem váltható 
fantasztikus bankokra szóló csekkjeit. Mikor 
Lizette megjelenik a társaság körében, hogy 
azt kiszolgálja, Reville márki szinte köve 
mered az elragadtatástól. Az öreg Charley is 
kimereszti a szemeit ; Reville márkit már látta 
valahol Otty azonnal féltékeny lesz a leány 
miatt, akinek mindenki behódol. A társaság 
éneket kiván, Lizette nagyszerű dizőzi kész-
séggel énekli a divatos párisi slágert : 
Párisban huncut a lány. 
De komilfó. 
Szemével gyújt a zsivány, 
De a szive jó, 
A bulvár napsugarán 
Ha libben ő, 
Utána omlik-bomlik, bomlik száz messziő. 

Reville csodálattal hallgatja Lizette csengő 
hangját és elragadtatva nézi Flippyvel lejtelt 
gyönyörű táncát. Charley megismeri Reville-
ben azt .az arisztokratát, aki annakidején az 
operájának muzsikáját megvásárolta tőle. A 
márki azonban ajkbiggyésztve mosolyog, azt 
a néhány elsárgult kottalapot már rég kisöpör-
ték a szolgák. Charley megbotráhkozottan 
távozik. Lizette elszédül a Reville márki által 
feltárt jövő gyönyörű reményeitől. A márki 
nagy primadonnát akar nevelni belőle, vala-
mint különös vonzó szeretetet érez a leány 
irányában, aki reszketve nézi a kezében 
maradt tizezer frankos bankjegyet. Niokáj 
érkezik a doktori diplomával s a zokogó Alisz 
visslkedését nem tudja megérteni. Mikor azon-
ba i a fináléban Lizette kis motyójával jelenik 
mag, hogy elbúcsúzzék mindenkitől, akit eddig 
Martinné kávécsarnokában megszeretett, min-
dint megért. A kiss Otty az oka mindennek, 
aki kacérságában megcsókolta erőszakkal, a 
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Harmath Imre, 
a szövegíró 1 

márki ma szinre-
kerülő operájá-
nak előadását. 
Ma lesz a nagy 
énekesnővé fej-
lődött Alisz de-
büje is, nem 
csoda hát, ha 
szegény fiu izga-
tottságában a fe-
jét is a mellény-
zsebében keresi. 
Ostobán szalad-

gál ide-oda, 
szerzőt kutatva, 
mikor váratlanul 
a rég elfelejtett 
Charley apó top-
pan elő, ünneplő 
ruhájában. Az 
öreg eljött, hogy 
talált gyermeké-
nek mai bemu-
tatkozásán jelen 
lehessen. Künn 
előzene harsan 
fel, majd viharos 
bravózás. Alisz 
megérkezett a 
színházba. A 

reszketőszivü 
Charley elmene-
kül. Nem mer 
azonnal mutat-
kozni a kis Li-
zette előtt. Alisz 
Reville márki 
karján hóditó ru-
hában, mintegy 
tündérkirálynő, 
olyan szép. Szín-
padi csengőjel-
zésre a márki a 
nézőtérre siet. 

Dezsőify László 

Mészöly felvételei 

védekezni nem tudó kis kinait s ezáltal 
Nio-káj könyörgése mitsem használ. A kis 
kopottruháju Lizettre ragyogó bundát ad-
nak, aki királynői pózban indul fel a kis 
korcsma lépcsőjén, az utolsó fokról azon-
ban visszafordul: „Három év múlva kon-
certet rendezek,, ha akkor eljössz érterh, 
a feleséged leszek" és az Aranymadár 
elröppent a régi kis kalitkából, Niokáj és 
Charley zokogva néznek utána. Niokáj 
már azt hitte, hogy Lizette holnap velejön 
Sanghaiba, hogy ott, a gyönyörű hófehér 
cseresznyevirágok országában az ő tün-
dérkirálynőjük lehessen. A szin 
változik és Niokáj vízióban látja 
a karcsú .kínai hídon haladó ki-
monos Lizettet. 

Lizette a cseresznyevirágok 
árnyékában könnyes szemmel 
énekli az operett nagy valcerét: 

Hol színarany rózsák 
Remegve hullnak rád, 
A szivem mint a nyár, 
Zokogva téged vár. 
Te légy az uj bálvány, 
A lelked hómárvány, 
A felkelő napfény, 
Te vagy a szivem belsején. 

A vizió eltűnik, Charley* apó 
és Niokáj zokogva borulnak a 
nyomorult kis kávécsarnok kopott 
zongorájára. 

Fantasztikus aranymadarakkal 
hímzett fekete előfüggöny eresz-
kedik le, melynek misztikus meg-
világításában Niokáj fájdalma-
san énekli árva szivének bus 
szerenádját: 
u, Â. Nárcisz hervad szent tó 

Partján. . ." 
: A közjá-

tékot kö-
vető má-
sodik fel-

vonásig 
három 

esztendő 
mult el. A 

párisi 
Olympia-

szinház 
ragyogó 
előcsar-
nokában 

vagyunk, 
hol Flippy 
kis Osztri-
gásMicik-
kel, nyolc 
ennivaló-
an csinos 
kis párisi 
táncosnő-
vel, izga-
tottan vár-
ja Reville 

Iványi Dezső, Magyar Erzsi 
Róyal Orfeum : „Aranymadár" 
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Alisz szomorúan mered maga elé. 
— Vájjon hol lehet az én szegény, kedves 

öreg fogadott papám ? 
A reszketőszivü Charley pontosan ekkor 

toppan eléje. Alisz ragyogó jókedvvel fogadja, 
de aztán megdöbben, eszébe jut, hogy a ma 
szinre kerülő operához Charleynak több köze 
van, mint Reville márkinak. El akarja távolí-
tani a megdöbbent Charley apót és a szín-
padra siet. Charley értelmetlenül mered maga 
elé. Mi történt az ő drága kis Lizettejével ? 
Az Olympia-szinház zençkara belekezd az 
opera nyitányába és Charley észbekap. Meg-
ismeri a muzsikát. Hiszen ez az ő kompo-
zíciója ! Most már mindent megért, másod-
szor is ki akarják rabolni. Extázisban rohan 
a nézőtérre, hogy megakadályozza a plágium 
szinrekerülését. Olty féltékenyen ront Flippyre. 
„Már megint megcsalsz, re csirkefogó!" Az 
elragadó egyéniségű léha kis Flippy azonban 
remekül védekezik: 

Hallod-e te cudar élet, 
Hej de sok bajom van véled, 
Akárhogy is fogjak hozzád sehogyanse jó, 
Ugy látszik, a nagy boldogság nem nekem való. 

Alice, aki csak az operának második fel-
vonásában kerül a színpadra, nem érzi tel-
jesnek boldogságét. Hiányzik neki a kis Nio-
káj. aki azóta Peking párisi nagykövete lelt. 

Kubányi György 
Royal Orfeum : „Aranymadór" 

Mészöly felvétele 

Sárvay Rózsi, Dezsőffy László 
Royal Orfeum : „Aranymadár" 

Mészöly felvétele 

Ma járt le a hároméves találkozó. Könnyes 
szemmel énekli maga elé: 

„Nárcisz hervad szent tó partján" 
és Niokáj mór ott is van mellette. Boldogan 
ölelik át egymást, most már semmi akadálya 
nincs jövendő boldogságuknak. Elmennek 
Sanghaiba, ahol egész nap csókolódzni fognak 
és kisgyermekként örülni a tavasznak, a nap-
sugárnak. Ha Alisz jól viseli magét, egyszer 
egy héten még a panoptikumba is elfogja 
vinni. Bűbájos babaduelt következik most, 
melynek szenzációs újszerű beállítása egyik 
legnagyobb eseménye a slágerekben szinte 
tobzódó második felvonásnak. 

Mit lótok? Mit látok, 
Egy csudababát, • 
S hallgatom a hopszasszához 
A szép muzsikét. 
Megkérem, megkérem, 
A papát, mamát 
Vegyék meg énnékem 
Ezt a kinézer babát. 
Kicsi csacsi csend, 
Hallgass idebent. 
Csitt . . . csönd . . . csend ! 

Reville márki rémülten ismeri fel Charley 
apót, aki izgatott hangon követeli az előadás 
félbeszakitósát. A márki hiába igér neki fan-
tasztikus összegű hallgatási dijat, az öreg 
most mór tántoríthatatlan. 

Mikor azonban a kétségbeesett Alisz kér-
lelni kezdi, megtörik és zokogva igéri meg, 
hogy Alisz sikere kedvéért nem gördít aka-
dályt az előadás elé. 

Alisz az öltözőjébe siet, öt perc múlva a 
színpadon kell lennie. Flippy boldogan néz 
utána, csak a saját szépségét átkozza, hogy 
minden nő belébolondul. Éppen jókor érkezik 
a kis fürge Otty, aki viszont a kínaival is 
jókedvűen fürtéi. Komikus jazz-band pa-
ródia következik, melynek néger szerenód-
szerü refrénje itt következik : 
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Kicsi Cimebelebim, 
Odavagyok idekinn, 
Szól a zene, jer elő,. 
Te fekete csudanő, 
Hiszen ez a szerenád, 
A szivedbe belevág, 
Jobb lesz neked idekinn, 
Kicsi Cimebelebim. 

Reville márki nagyon sápadtan tántorog 
be, azonnal vége az operának, behallatszik 
Alisz nagy áriája. Utána egy viharos taps, 
minden rendben van. A siker óriási. A szín-
padi ruhában belépő Aliszt mindenki hódolva 
ünnepli, az opera keretében szinrekerülő 
remek bajadértáncot mégegyszer ellejti Nio-
káj kívánságára. 

Magyar Erzsi bajadérkosztümjében szen-
zációs látványosság. Ez az egy táncszáma 
maga olyan produkció, hogy bizton csodájára 
fognak járni. A nagy ünneplést megzavarja 
azonban Charley, aki most már könyörtelenül 
leleplezi Reville márkit. Nagy konsternáció, 
melynek súlyos fokozása az, hogy a kis Otty 
Niokájnak Aliszt, mint a márki szeretőjét tün-
teti fel. A szerelmesek könnyesen, csalódottan 
válnak el egymástól. Charley félőrülten tá-
molyog 6( sötét előcsarnokban. Most már tel-
jesen kirabolták. Az arrahaladó szolga kezé-
ből kiragadja partitúráját és élete minden 
kincsét a lobogó kandallóba hajítja, aztán 
aléltan összeroskad. Mindenki boldogtalan, 
csak a javíthatatlan Flippy tartja meg határ-
talan jókedvét, az Osztrigás Micikkel egy kis 
lumpkörutra indul. Egy széles akkord és a 
függöny legördül. 

A harmadik felvonásban minden sablontól 
eltérően uj meglepetéseket kapunk a cselek-
mény során. A kibontakozást nem áruljuk el, 
csak annyit mondhatunk, hogy a pompás be-
fejezés ritkán látott könnyesen vidám meg-
elégedést váltott ki az elragadtatott közönség 
soraiból. A szerelmesek természetesen egy-
másé lesznek, csak az öreg Charley zokog, 
most mér teljesen kifosztottan, mint egy út-
szélre hajított kutya. 

Forgách, Sárvay Rózsi, Dezsőffy László 
Royal Orfeum : „Aranymadár" 

Mészöly felvétele 

„A boldogság nem nekem való . . . " 
A szereplők játékéról szólva, a már emii-

tett szenzációs sikerű Magyar Erzsin kivül a 
másik vendéget Sárvay Rózsit kell említe-
nünk, aki a pajkos Otty szerepében egyszeri-
ben legkitűnőbb szubrettjeink közé emelkedett. 
Dezsőffy László remek humora és nagyszerű 
tánca talán még egy szerepben sem érvé-
nyesült ugy, mint most. Iványi Dezső meg-
rázó, szívhez szóló játéka Charley apó szere-
pében, Kubányi György, aki remek színeket 
talált a kis kínai rendkívül nehéz figurájához, 
Forgács Jenő, mint Reville márki és a többiek: 
Geiger Irma, Pere'nyi, Kiss és Ormos, mind 
olyan erősségei a sikernek, hogy bizonyosra 
vesszük az Aranymadár nemzetközi kar-
rierjét is. A varietérészben is olyan attrakciók 
vannak, melyhez hasonló jókat mór régen 
láttunk a Royal Orfeum nagy sikereket látott 
színpadján. 

Solti Hermin pompás szólói, melyeket szin-
tén Harmath Imre irt, Kreton csudálatos 
kutyaszinhóza, a Dezsőffy—Feíhó'-duett, a 
csöpp kis Sze'csy Heddy shimmy-táncával, 
Szepessy Willy és Thea Worth szenzációs 
apacstánca egytől-egyig olyan vonzerők, me-
lyek méltók az Aranymadár előkelő nívójá-
hoz. Harmath Imre és Zerkovitz Béla nyu-
godtak lehetnek; darabjuk, az Aranymadár 
el fog röpülni a világ minden nagy metro-
polisába. 

Magyar Erzsi 
Royal Orfeum : „Aranymadár" 

Mésiöly (elvétele 
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A primadonna érzésvllága a premier előli 
Ideges riport sötét szobáról, ragyogó selymekről villanyfényben, különböző ki- és beforditások-

ról, melyben a riporter többrendbeli szenzációk és meglepetések boldog és csodál-
kozó áldozata lett 

Külön érdekessége ennek a kis riportnak, 
hogy már az előszobában kezdődött. Nyitott 
ajtók, személyzet sehol, minden üres és ki-
halt, gyanús viharelőtti csönd. Félénken ki-
nyitom az első ajtót : koromsötétség. Szent 
Isten, mi ez ? Ide tán betörtek, azért van 
nyitva minden, azért oly gyanúsan sötét a 
szoba, azért nincs sehol senki. 

— Betenni az ajtót — hallatszik vala-
honnan. 

Ijedten becsukom az ajtót, kezem óvatos-
ságból a kilincsen hagyom és most ott állok 
a sötét szobában, ahol halálos néma csend 
honol és bár érzem, hogy többen vannak, 
mégis senkise mozdul. Kezdek ideges lenni, 
alig van két másodperc, hogy beléptem, de 
ugy érzem, mintha két órája állnék itt a 
sötétben ismeretlen rémekkel szemben. 

Azonban egy taszterkettyenés ! Ami elém 
tárul, az minden képzeletet felülmúl. Dívá-
nyon a primadonna, szines, ragyogó selymek 
végszámra körülötte : Mylitta, a szerelem 
pogány istennője és köröskörül az ámuló 
kiséret és rabszolgák. De a káprázat hamar 
véget ér. Ruhapróba ez kéjem, a kiséret a 
varrónők, a kiszolgálók serege, a pompás 
selymek a Toto, a primadonna uj alakításá-
nak kosztüméi, Mylitta : Honthy Hanna és 
rabszolga csak én vagyok egyedül, akit lenyű-
göz a frappáns kép és egy hebegő kezicsó-
kolommal próbálom észrevétetni magamat. 

— Jó, hogy jön, „cuki pofa", legalább 
mindjárt megmondja, hogyan hat satin de 
chine ruhaderékhoz crepp de georgettes 
echarpe. 

— Cuki pofa ? — nagyon kihúzom maga-
mat és büszkeségemben észre sem veszem, 
hogy a szabónőnek szintén ez a kifejezés 
jár, a szobalánynak szintén. — Ez valamit 
jelent — állapítom meg és csakugyan kide-
rül, hogy ez. az uj operett slágermondása. 
Toto mindenkit igy szólít. 

— Bocsánat, egy kis in te rv ju t . . . A prima-
donna érzésvilága a premier előtt , . , 

— Hogyne édesem, nagyon szívesen, ked-
ves Piláthné, a crepp de chine alapon okvet-
lenül rajta legyenek a . . . 

Telefon megszólal. 

— Halló, Tihanyikám ? Igen. Igen. Szóval 
nem ugy, amint először megbeszéltük, hogy, 
amikor Jolettet meglátogatom a leánynevelő-
intézetben és a felesége . . . igen . . . és az 
összeütközés . . . Pompás . . . jót állok róla . . . 
Jó. Isten veled, velünk, mindnyájunkkal. Ké-
rém, hívja fel sürgősen Faragó urat, hogy . . . 
ja igaz, előbb hadd végzek magával. Tehát 
az érzésvilágom, vagy mint az orvosom mon-
daná, a közérzetem, mi ? . . . várjon csak . . . 
egy pillanatra. 

A művésznő a nyitott zongorához szalad, 
dúdol : 

— Szenzációs a földerült kedély . . . Ugy-e ? 
Ez lesz a sláger és a tánc, az lesz csak a 
szenzáció ! Legalább is akkora, mint a föl-
derült kedély. Telefon ? Igen . . . Faragó ? . . . 
Faragóm, drága, ugy félek, hogy az a hirtelen 
kifordított ruha, az egész átöltözés a publikum 
előtt . . . Igen drágám, de hiszen tudja jól . . . 
Igen. Eddig gyors öltözés volt a kulisszák 
mögött, de most a közönség szemeláttára ? 
Bizzak? Hiszen bizom, bízom, ha nem bíz-
nék, már régen eltemettek volna az ideges-
ségtől. Az viszont . . . Hozzák a kalapokat ? 
Igazán ? Gyorsan, gyorsan, kedves jó Molnár 
Giza, igazén nagyon örülök, hogy még idején 
szállította. Ja, igen . . . hát kérem, irja fel, 
hogy a ruhákat Faragó Géza tervezte, a tán-
cokat doktor Erdélyi Géza tanította be. Jól 
áll ? Felülmúlja önmagát, lesz egy spicces 
duettem Szirmaival és egy tercettem Latyival 
és Dénes Oszkárral. Tulhosszu ez a sza-
lag . . . és az egyik nagyon groteszk, nem 
drágám, nem a kalap groteszk, lesz egy mu-
latságos és groteszk táncunk, a majom-trott. . . 
Ezen pedig rövid lesz a szalag . . . persze, 
a kalapon . . . és . . . 

Hát ez az kérem. Ez a primadonna érzés-
világa premier előtt. 

Preciz meghatározás 
Aki a páholyban feszit 
És aki a kakasülőn fent ül, 
Olyan messzi esik egymástól. 
Mint Bakó Jeruzsálemtül. 

KÁLMÁN JENŐ 
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udvarában, Borbála királyné visszatérne urá-
hoz, ha kegyelmet találna. Hüllen asszony 
annál bűnösebb, minél nagyobb főt mocskolt 
be és jaj annak, ki koronás fejet csúfolt meg 
házasságtöréssel. De áll a csel, a király szi-
vét könnyű lesz meglágyítani. Csodálatos nép 
vetődött erre, napkeleti fajta, rokonvér, furcsa 
szárazfával a hónuk alatt. Hazát kérnek és 
kenyeret, hegedűszót adnak cserébe érte. A 
királyt egy gyerekregős kobza tanítja meg 
önmagában is hibát találni s a cigányok 
muzsikája Borbálát idézi eléje. S mikor a 
kertben leselgő királynét idecsalja a szárazfa 
hangja, egymásra talál a bus királyi pár. S 
meghatottan mondja ki Zsigmond a nagy 
igazságot : 

— Nagymagyarországon hogy kiengesztel 
mindent a muzsikaszó. 

Dajkamese. Halkszavu dajkam ese volt csak 

fásának Heltyey Aranka. Nemes felfogásával, 
tökéletes megjátszésával felejthetetlenné tette 
Beatrix gyászöltönyös alakját. A másik két 
darab és a Dajkamese többi szereplői Föl-
(Jessy Sándorral, a hivatott rendezővel élükön 
mind komoly tudással látták el szerepeiket. 
P. Gyöngyössy Erzsi, Medveczky Márta, 
Dénes Rózsi, Csengery Ilona, Ligeli Margit, 
Szilágyi Marcsa, Andai Ernő, Baranyai 
László, Radó, Weszely, Berlányi és Várady 
alakították stílusosan és hűen a főbb sze-
mélyeket. 

A meleg tapsok uj írót avattak szerdán 
este és a krónikás a magyar litteratura egy ki-
váló értékű teljesítmény megvalósulását vés-
heti föl a színházi Klió tábláira amelynek ta-
lán csak emeli értékét az a tény, hogy éppen 
a Várszínházban történt meg. 

Stettner Tamás értékes munkát végzett . . . 

Hettyey Aranka, Gyöngyössy Erzsi, Andai 
Ernő, Baranyai László 

Várszínház ! „Dajkamese" 
Mészöly felv. 

Frangepán Beatrix ábrándja, Korvin Krislóf 
királysága. Megmérgezték Jagelló Ulászló 
csatlósai, mikor Brandenburgi György Beatrix 
kezéért jött Frangepán Bernardin udvarába. 
Utolsó Mátyás-sarjadék volt Kristóf és a mé-
reg munkájával örökre kihullott Korvin hollói-
nak szájából az aranykarika. Magyarhon 
nagysággal többé nem jegyes, de hogy egy 
dicső nemzedék megszakadása istenitéletet 
se hiányoljon, Brandenburgi György fogja 
meghazudtolni a Beatrix dajkameséje bucsu-
hangjait : 

— Kifosztva, egyedül, elhagyottan . . 
Illusztris vendége a Dajkamese szereposz-

Szerző, rendező és szereplők 
Felső sor : Baranyai László, Hettyey Aranka. 
Andai Ernő Alsó sor : Földessy Sándor ren-

dező, Stettner Tamás szerző 
Mészöly felv. 

Szenes ember naplójából 
• 

A Vademberek főpróbáján találkoztam 
egyik népszerű cukrászüzlet tulajdonosá-
val, kit még sohasem láttam főpróbán. 

— Ön mit keres itt ? — kérdeztem. 
— Eljöttem, — felelte a cukrász — érde-

kel a darab, hallom : indiánerek szerepel-
nek benne. 

Festők : 
— A képemet elvitték Velencébe. 
— Ugy-e, mert az orvosok azt mondták, 

hogy gyenge és tengeri levegőre van szük-
sége . . . 
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„Gyenge Jánosné, a 
művésznő mamája" 

Két fényképet és egy nagyon kedves leve-
let kapott Incze Sándor, a Színházi Élet 
szerkesztője Amerikából. Az egyik fénykép 
Gyenge Annust, a newyorki Metropolitan 
Opera művésznőjét ábrázolja, a másik pedig 
Gyenge Jánosnét, a művésznő édesanyját. A 
levelet Gyenge Jánosné, egy kedves magyar 
asszony irta. még pedig a következőképen : 

, Tisztelt és kedves Szerkesztő Uram ! 
En. a mama. veszem azt a bátorságot 
és irok Önnek az én csúnya, szarkaláb 
írásommal, ha tudja, olvassa el és fo-
gadja szívesen. Nekem kell írni, mert az 
én gyerekeim olyan sokat dolgoznak, 
hogy igazán nincs idejük írni. Csodála-
tos, hogy Annuska hogy bírja ezt a ren-
geteg munkát. Azonkívül, hogy játszik az 
Operában, hangversenyeket is ad. Itt 
küldöm Önnek az angol lapok kritikáit 
legutóbbi hangversenyéről. Két képet is. 
küldök, egyik Annuska legutóbbi foto-
gráfiája, másik az enyém. Nem haragud-
nék érte, ha viszontláthatnám mindkettőt 
a maga aranyos újságában. Nagyon me-
legen üdvözli 

Gyenge Jánosné. 
a müüésznő mamája. 

Gyenge Jánosné, 
a művésznő mamája 

Gyenge Annus, 
a newyorki Opera művésznője 

A levélhez a N. Y. Evening Word, a St. 
Louis Times, a Peoria Star, a Montrai Ga-
zette, az Atlanta Georgian, a Postland Tele-
gramm és a San Francisko Bulletin kritikáit 
csatolta Gyenge Jánosné. Minden lap a leg-
teljesebb elismeréssel szól Gyenge Annuska 
nagysikerű hangversenyéről. 

Tessék kérdezni ! 
A Színházi Élet törvényszékének permanens 

tanácsa azon gondolkozott, hogy a húsvéti 
jubileumi számban kit állítson ítélőszéke elé? 
A tanács tagjai rájöttek, hogy itt az ideje a 
modern igazságszolgáltatás megvalósításának 
és olyan embert ültettek a vádlottak padjára, 
aki még eddig elkerülte Justicia sújtó palló-
sának büntetését. A vádlott eddig maga, is 
vádló volt : Incze Sándor, a Színházi Élet 
szerkesztője. Hány szegény színész és iró 
állott az elmúlt hónapok alatt a törvényszék 
előtt ártatlanságának felséges tudatában ? 
Most itt a visszafizetés órája. A Színházi Élet 
minden olvasójának jogában áll bármilyen 
kérdést intézni Incze Sándorhoz, aki a jubi-
leumi számban eskü alatt köteles azokra 
felelni. Erre az alkalomra . a szerkesztőség 
egészen külön büntető tanácsot alakított, 
amelybe a modern jogtudomány legkiválóbb 
reprezentánsait is belevonta. Egyheti idő áll 
a közönség rendelkezésére. Az idő rövidsége 
miatt kérjük olvasóinkat — akiknek most 
csaknem birói hatalmat adtunk a kezébe — 
minél hamarabb küldjék be hozzánk a kér-
déseket, hogy a jubileumi számban már kö-
zölhessük a tárgyalás egész lefolyását. 
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A „Színházi Élet" e heti vádlottja 
Törzs Jenő. A vád közismert: a hé-
ten mutatta be a Magyar Színház 
nagy sikerrel „Vademberek" cimü 
darabját. A törvényszék bevonul, ez 

elnök megkezdi a kérdéseket : 

Neve ? Törzs Jenő. 
Foglalkozása ? Nincsen. 
Mellékfoglalkozása 7 Színész, író, rendező. 
Kedvenc foglalkozása ? Apa. 
Családi állapota ? Nős. 
Felesége neve ? Fräulein Marie — a Bel-

városiból. 
Gyermekek neve ? Miklós, László, Éviké. 
Színész lesz-e gyermekei között ? Még csak 

az kéne ! 
Hány éves ? Nem árulom el. 
Hány éves szeretne lenni ? 120. 
Hol született ? Budapesten. 
Melyik iskolába járt ? Amelyikbe beírattak. 
Hány szerepet játszott ? Még annál is töb-

bet. 
Melyik volt első sikere ? Mikor először 

kimondtam: „Mama!" 
Melyik volt legjobb szerepe ? Ugyanaz. 
Melyik volt legrosszabb szerepe ? Nem 

férne ide, annyi volt. 
Ki a legkedvesebb partnere ? A leányom • 

Éviké. 
Ki a legkedvesebb szerzője ? A Patzauer, 
Ki a legkedvesebb költője ? A feleségem. 
Ki a legkedvesebb festőjel Kéri bácsi az 

Uniótól. 
Mi a kedvenc étele ? A háború alatt elfe-

lejtettem. 
Mi a kedvenc itala ? A nektár. 
Dohányos-e ? Ojjé ! 
Van-e szenvedélye ? A dohány2ás. 
Mi a kabalája ? Hogy vagy jobb, vagy 

bal lábbal lépjek a színpadra. 

Mi a legnagyobb bűne ? Hogy megszü-
lettem. 

Van-e ellensége? Egyebem sincs. 
Mi a kedvenc sportja ? Pénzt költeni. 
Szeret-e politizálni ? Nem. 
Milyen párti ? Alsóspartie. 
Merre szeret utazni ? Amerre madár se 

jár . 
Iskolába jó tanuló volt ? Pszt ! A gyere-

keim miatt ne bolygassuk ezt ! 
Szereti-e a pénzt ? Ha ő is szeret engem. 
Volt-e már nyomorban ? Most is abban 

vagyok. 
Mit csinálna, ha újból husz éve sienne ? 

Most is annyi vagyok ! 
Mi a legnagyobb öröme 1 Ha békében 

hagynak ! 
Szereti-e a csendet ? És ezt Önök kérdik ? 
Ki a bűntársa ? Akivel együtt vagyok itt 

a képen, a dr Bársony. 

Hitelesítse a jegyzőkö nyvet : Tessék": 
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Régi és uj fiatalok 
A Tháliától az Irodalmi Színházig 
Irla : TÁBORI KORNÉL 

A budapesti szinész-ifjuságnak hosszú évek 
óta nem volt olyan speciális jelentőségű ese-
ménye, mint az Irodalmi Szinház körül támadt 
forrongás. Sokan lebecsülték ennek az uj szín-
művészeti vállalkozásnak egész létjogosult-
ságát, különösen a meglettebb arrivék között, 
akiknek egyrésze fölényes mosollyal beszélt 

az ismeretlen „csemetékről". Hamar el fog 
válni,.hogy egyáltalán nincs igazuk. Aki pár-
tatlanul figyeli az ifjú művészek állandó küz-
ködését és látja azt a sok igazságtalanságot 
és rosszindulatot, amivel saját kartársaik 
némelyike is utjukat állja, az csak a leg-
nagyobb rokonérzéssel gondolhat tikolt fáj-
dalmukra és sokszor reménytelenül hosszú 
küzdelmükre. 

A fiatalok reformjának szükségességét és 
az Irodalmi Szinház önzetlen fáradságának 

SZERZŐ ÉS SZEREPLÖK 
Majthényi Irén, Rajháthy Vilmos, Krémer Lilly, zombori Rónay Gyula, az Inkognito szerzője 
és rendezője, Kálmán Margit, Gárdos Kornélia. Hoykó Ferenc. Dárday Viktor, Dolinay Ilona 

Mészöly felv. 
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Hoykó, Dárdai, Majthényi 
Irodalmi Színház : „Incognito" Mészöly felv. 

jogosultságát is legjobban az igazolja, ha föl-
idézzük a régi fiatalok harcbaszállását és a 
mai ifjak számára is biztatóul szolgáló diadalát. 
Idestova husz esztendeje lesz annak, hogy 
kisarjadzott a Thália Szinház terve, amelyet 
elsősorban dr. Hevesi Sándor propagált. Pri-
mitiv körülmények közt tartották meg az első 
előadást a Rottenbiller-utcai Feld-féleGyermek-
szinházban (1904). Az első darab Strindberg 
„Apa" cimü drámája volt és egyúttal ez volt 
az első Strindberg-premier Budapesten. Át-
vonultak aztán a Várszínházba, játszottak a 
mai Omniában és hosszabb ideig a Folies 
Caprice helyiségében. A Thália mutatta be 
Ibsen „Solness"-ét, D Annunzio,, Holt város"-át. 
Hauptmann több darabját és általában a világ-
irodalom legkitűnőbb modernjeit. Az első 
magyar darab, melyet a Thália révén ismert 
meg a pesti közönség, Lengyel Menyhért „Nagy 
fejedelem" cimü színmüve volt, amelynek 
értékét később a külföld is elismerte. Szemere 
György „Siralomház"-át, amelyet nemrég lát-
hattunk a Nemzeti Színházban, Hevesi Sándor 
ásta ki a régi Népszínház könyvtárából. A 
Tháliának nem volt rendes helyisége és egy 
ideig vidéken bolyongott, de azért szüntelen 
buzgósággal teljesítette hivatását négy esz-
tendőn ét. 

A megszűnése sikert jelentett: tagjait sorra 
szerződtették a színházak, még pedig első-
rendű szerepkörökre. Megalakulván a Magyar 
Szinház, elvitte Garast és Törzs Jenőt, a Nép-
színház-Vigopera pedig egyszerre Báthory 
Gizát és Forgács Rózsit, Kürti Józsefet és a 
szegény Dobyt, aki később, mint a Magyar 
Szinház tagja hadbavonult es a szerb harc-

téren esett el. Az utolsó, akit Hevesiék, mint 
főszinészt állítottak be és akit a Thália révén 
fedeztek föl, Gellért Lajos volt. Hevesi után 
Bánóczy vezette a Tháliát, amelynek ked-
veltségét jellemzi, hogy jóval megszűnése után 
is bitorolták mások a nevét és főkép egyes 
vidéki városokban kabarék is szerepeltek a 
fiatal tehetségek színházának cégére alatt. 

Kétségtelen, hogy a Thália művészettörté-
neti fontosságú hivatást töltött be és most, 
amikor annyi uj talentum nem tud kibonta-
kozni, hasonló komoly és messzeható föladat 
vár az Irodalmi Színházra. A pesti színészek 
mostani játékrendjében, amelynek viszásságait 
és bűneit külön cikkben is érdemes ismertetni, 
a fiatalok túlnyomó része egyáltalán nem tud 
érvényesülni. A legjobb eset az, ha — mint 
az Lóránt Dénesnél történt — szerződteti 
valamelyik kegyes direktor szerény föltételekkel 
és ha négy-öt évenkintafféle sokszemélyü darab 
kerül szinre, mint a Szomory-féle II. Lajos, 
akkor nagynehezen kap egy Brodarics-féle 
szerepet, Lóránt megmutatta legutóbb a 
a „Pokol" férfi-főszerepében, hogy milyen 
szélesskáláju és egészen eredeti talentum s 
meg van rá a joga, hogy minél tágabbkörü 

Rajháthy, Krémer Lilly 
Irodalmi Szinház : „Incognito" Mézzöl, felv. 
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Dolinay, Dárday 
Irodalmi Színház : „Incognito" JMészöly elv. 

Szerző a darabjáról 
Az Incognito cimü vígjáték próbái közben 

alkalmunk volt a darab szerzőjével, zombori 
Rónay Gyulával beszélnünk, ki darabjáról és 
a szereplőkről a következőket mondotta : 

— Az Incognito első színpadi munkám és 
éppen ezért, mint az anya elsőszülöttjét, én 
is ezt szeretem legjobban. Örömömre szolgál, 
hogy éppen ezen elsőszülöttem kerül legelő-
ször a nyilvánosság elé. A darabot 1916 te-
lén a bécsi Garnisonsspital 1.-ben fejeztem be 
és az 1917 tavaszán, Herczeg Ferencnek 
ajánlva, könyvalakban is megjelent. A darab 
tárgya kedves kis történet, melyet mint csen-
des szemlélő átéltem és később a kórház 
magányában papirosra vetettem. A darab 
megírásánál két irányelvet követtem : először 
betekintést óhajtottam a nagyközönségnek 
nyújtani a német udvari körök életéhez, má-
sodszor pedig oly karaktertípusokat akartam 
alkotni, melyek az előadót hálás feladat ele 
állítják. Ily módon elérhettem azt, hogy min-
den művész passzióval vállalja szerepét, bár-
milyen rövid is legyen az, mert mindegyik-
ben tehetségének tanújelét adhatja. Ezt a 
szereplők mind, egytől-egyig meg is teszik. 
A főszerepben, mondhatnám címszerepben 
Dárdai Viktor jeleskedik. Partnerei Gárdos 
Kornélia, a Renaissance Színház tagja, egy 
grófkisasszony szerepében, Dolinay Ilona, a 
ruhatárosnő kislányából lelt angol lady, dé-

alkalmat kérjen tehetségének a dokumentá-
lására. De itt nemcsak az ifjú rátermettség 
jogáról van szó, hanem arról is, hogy a közön-
ségtől ne zárják el a friss zamatu és üzleti 
nézőpontból is hasznosan konveniáló művé-
szetet. Sorra vehetném az Irodalmi Színház 
gárdájának javarészét és nem valószínűtlen, 
hogyha láttukra az elfogulatlan nagyközönséget 
megszavaztatnák, szívesen pótoltatná velük 
a megáporodott régiek legtöbbjét. Zombori 
Rónay Gyula és Zsoldos Andor, az Irodalmi 
Színház önzetlen megalapítói, olyan munkát 
végeznek, amely rászolgált mér eddig is a 
legszívesebb szimpátiára. A magyar jeunesse 
jouer, a játékos ifjúság, melynek örök küz-
delmét talán Anatole France rajzolta meg 
legszínesebben, tiszta hálával gondolhat a 
tunya pesti színészet uj argonautáira. 

Szenes ember naplójából 
Az újdonsült pesti f iatalasszony első 

komoly csalódása a házasságban : az első 
este Steinhardt és Rott színházában. 

— Érdemes volt ezért férjhez menni ? 
Nem is olyan pikáns . . . 

Dárdai, Gárdos 
Irodalmi Szinház : „Incognito" Mészöly felv. 
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Dolinay Ilona 
Irodalmi Szinház : „Incognito" Mészöly felv. 

moni szerepében és Majtényi Irén, mint bá-
jos gépirókisasszony tudásuk legjavát nyújt-
ják. Dénes György egy tizenhétesztendős 
grófocska szerepéből formál pompás alakí-
tást. Erőssége az előadásnak Lóránt Dénes, 
egy humoros öreg ur szerepében. A jó han-
gulatról a talentumos Hoykó Ferenc is gon-
doskodik, ki ezúttal először csillogtatja majd 
tehetségét jellemkomikus szerepben. Először, 
de még biztosan remélem, nem utoljára. A 
hangulatról gondoskodnak még Tarnay Leóna, 
Rajháthy Vilmos, Károly Vilmos és Krémer 
Lili, ki a második felvonásban ifj. gróf 
Teleki Ádámnak egy erre az alkalomra irt 
dalát adja elő. Boray Lajos egy nyugalma-
zott főudvarmester szerepében adja újból 
igaz tehetségének tanújelét. A többi kis 
szereplő is hozzájárul ahhoz, hogy az Incog-
nitót sikerhez juttassák. A pazar és valóban 
stílszerű díszleteket Pán József tervezte. 

— Ezek után egyebet nem mondhatok, 
még csak azt, hogy a lady szerepét Dolinay 
Ilonán kívül Miklóssy Ilona, a legújabb ma-

gyar drámai színésznő is betanulta és azt a 
próbákon hosszú évek sorén elsajátított rutin-
nal biró színművésznőként játszotta. Szeret-
ném, ha az Incognito annyi előadást érne, 
hogy a szimpatikus fiatal művésznő is csil-
logtathatná igaz tehetségét lady Hamilcav 
nehéz szerepében 

A HATÁRMEGÁLLAPITÓ 
BIZOTTSÁG. A Nagy Endre-
kabaréba az elmúlt hét egyik 
estéjén a határtmegállapitó 
entente-bizottság hat tagja. 
Szokásszerint zsúfolva volt a 

kabaré, ugy hogy az entente tisztek szomorúan 
mér távozni akartak, amikor az ügyeletes 
rendőrtisztviselő helyet szorított nekik egy 
pótasztalnól. A határmegállapitó bizottság 
pompásan mulatott, távozáskor pedig egyikük, 
egy francia tiszt, gratulált is Nagy Endrének : 

— Itt nincs ránk szükség, mert itt a siker-
nek ugy sincs határa. 

Dénes Cyörgy 
Irodalmi Szinház : „Incognito" Mészöly felv. 



30 SZÍNHÁZI ÉLET 

Szabadalmazoli kroki a költői müvek 
szabadalmazásáról 

A poetica licentiát ezentúl nem költői 
szabadságnak, hanem költői szabada-
lomnak fogják nîvezni , tekintve, hogy 
minden költői müvet, amely a szerzői 
jog védelmére számot tart, be kell jelen-
teni ezután a szabadalmi hivatalnál. El 
lehetünk rá készülve , hogy a Belvárosi 
Szinház szinlapja a jövő héten mér igy 
fog festeni : 

A gazdag l eány 
Szab. vígjáték 3 felvonásban 

Irta: Szenes Béla 
Megyar szabad. 13927, osztrák szabad. 
27482, angol szabad. 92384, francia sza-
bad. 44852, német szabad. 63127, török 

szabed. 8542. 

A rendelet szerint be kell jelenteni a 
mii teljes cimét, minélfogva Szomory 
Dezső II. Lajos királya a szinlapon igy 
fog kinézni : 

Őfe l sége II. Lajos király 
Magyarország apostoli k'rólya, Gács-
orszég, Lodoméria, Illíria. Jeruzsálem 

kiiálya stb. stb. 
De nemcsak a költői termék cimét, 

hanem a nemét is be kell jelenteni 
Eszerint a Hamburgi menyasszony be-
iktatott c ime ez lesz : 

Hamburgi m e n y a s s z o n y 
nőnemű, hajadon. 

A szabadalmi hivatalt egyébként egész 
sereg titkos drámaíró lepte el, mindegyik 
egy könyvtárra való kéziratot hozott ma-
gával. De volt olyan is, aki a pusz a 
ötlettel jött. 

— Kérem — mondta e z egyik — ne 
kem van a drámaírók számára egy tech-
nikai találmányom s ez alapon társul-
nék jónevü darabiróval. 

— Miben áll a ta lá lmány? — kéi-
. dezte a szabadalmi hivatal vezetője. 

— Abban, hogy a tragédiák hősei 
találmányom segítségével a darab végén 

sem buknak el, hanem egyenesen fönn-
tartják magukat. 

A szabadalmi hivatal vezetője Sha-
kespearet ajánlotta a feltalálónak, aki 
az angol követség révén máris megke-
resi az érintkezést a brit költővel. A 
hivatalban egyébként nemcsak a költői 
müvek, hanem maguk a költők is sza-
badalmazhatok. Aki tehát a szerzői jog 
véde lme alá kívánja magát helyezni, 
ilyen névjegyet nyomat : 

KORODA PÁL 
postafótiszt és szabadalma-

zott költő 

Ez a szabadalom arra lesz jó, hogy 
Koroda Pált ezentúl senkinek sem sza-
bad utánoznia. Ha valaki mégis utá-
nozná, azt a törvény teljes szigorával 
sújtják. Őszintén szólva, meg is érdem-
lik mindazok, akik utánozzák. Most 
pedig sietek saját írásművemmel a sza-
badalmi hivatalba. Kíváncsi vagyok 
ugyanis, hogy rossz viccekre lehet e 
szabadalmat kapni? 

Kálmán Jenő. 

AZ Aranymadár 
bóbitája 

R Színházi Élet mult számában rész-
letesen megírtuk, hogy milyen rendkívüli 
sikere volt a Royal Orfeumban Magyar 
Erzsinek, az Aranymadár csodaszép fejdí-
szeivel. Ezeket a fejdiszeket Zoltán Irén 
tervezte, aki párisi Ízlést és előkelő stilt 
(vitt bele ezekbe a gyönyörű dekorativ tej-
diszekbe. Zoltán Irén nevét a legnevesebb 
pesti színésznők hálával emiitik, mert riem 
egyszer egészen különös szint és diszt adott 
'az alakitásnak az ő művészi kreációja, 
lamely már éppen ugy hozzátartozik a szín-
padi siker biztosítékaihoz, mint akár a 
ikosztüm. Ä primadonnák bizonyára mind-
nyájan sokszor fogják igénybe venni Zoltán 
Irén Honvéd-utca 10. szám alatti " műter-
mének szolgálatait. 
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Megoyiíí a vurstli! 
Tudatjuk a nagyérdemű közönséggel, hogy 

a boldogság háza kint van a Ligetben. Aki-
nek bánata vagy gondja van, csak menjen ki 
nyugodtan, nem kell félni, biztos hatás, gyors 
eredmény. A boldogtalanság ellen nincs más 
orvosság. És mindössze három koronába kerül. 
A „Boldogság házára" a következő aforizma 
van kiirva: 

„Jobb egy félóráig nevetni, mint egy évig 
busulni." 

Ebben van valami. Bent a házban ugy sincs. 
Csupa tükör az egész. Az egyik megnyújtja, 
a másik megszélesíti, a harmadik felfordítja 
a belenézőt. És ezt nevezik boldogságnak. 
Két vicc is van bent. Ki van írva : Ősatyánk 
„Darwin" szerint. Be kell nézni valami lukba, 
ott egy gorilla van, a feje helyén egy tükör, 
aki benéz, saját magát látja. Ugyanez van 
szamárral is. Csak a szamár fölé oda van 
irva : „Ne hidd el." 

Ez minden boldogság, amit három koronáért 
kapni. Annál érdekesebb a „Látványosságok 
háza." Sok látni való itt sincs ugyan, de 
hallani annál többet lehet. Winter Ernő a 
mágia naturalisz nagymestere. Fogadásokat 
köt, hogy „akaraterő-átvitel" utján mindenkit 
megtanít shimmyzni. Erre mindeki bedől. Csak 
a nők nem. Winter azt mondja, hogy a nők 
félnek tőle. Nem csodáljuk, mert mágia natu-
ralisz utján mindegyiket meghódítja. 

A „Látványosságok házának'.' van egy erős 

Tomy, a sátán fia, Rigoló, Mona Lisa 
, é? Abdur Amara, 9 keleti fakír 

Mészöly felv. 

Winter, a szuggerátor, Keresztesi János kisbíró 
és Dobrovics Béla erőművész 

Mésiöly felv. 

konkurrense, Gerő Pálné bódéja, ahol mind-
azt lehet látni, amit már Winterék bódéjában 
láttunk. Farkas Dezső a kikiáltó. A négyko-
ronás belépődíjért annyi szenzációt ígér, hogy 
a közönség csak ugy dül befelé. Telt ház van. 
Gerő Pálné a pénztárban szeretettel beszél 
gyermekéről, Tomyról, a sátán fiáról. Gerő 
Pálné ördögöt szült. Tomy az elsötétített szín-
padon akaraterő-átvitelez. A műsor slágere 
Abdul Omara, a keleti fehér. Tüzet okád, 
parazsat és üveget eszik. Az üveg rémesen 
ropog a fogai között. Megeszik egy nagy adag 
tüzet. Jó étvágyat! Utána egy kis zsömlét 
eszik és egy pohár vizet iszik. Hátulról valaki 
közbevisit : 

— Ezt én is megcsinálom. 
Örült nevetés. Az emberek jobbra-balra 

dülöngélnek. Nagyon jó vicc volt. A fakir után 
Mona Lisa következik. Mona Lisa nőimitátor. 
Nőiruhába öltözik és férfihangon énekel. 
Nagyon nehéz mutatvány. Nem olyan szép 
ugyan, mint Mona Lisa és nem tud ugy éne-
kelni, mint Környey, de azért a közönségnek 
nagyon tetszik. És ez a fontos. Az egyes szá-
mok mellett Sámson, a kőzúzó asszisztál. A 
legnagyobb sikere Rigolonak, van, aki hatá-
rozottan a Liget kedvence. Ö csinálja a leg-
jobb vicceket, de ő maga is egy kész vicc, 
ugy van maszkírozva. 

Mindezek dacára csalódtunk a vurstliban. 
Nincs már kint a tetovált hölgy és a csoda-
pók. Pedig ez volt a legérdekesebb. A csoda-
pókból táncosnő lett, egy mulatóban lép fel. 
A csodapók csodakarriçrt csinált, (Gerle) 
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Egy élő nö syéífürésselése 

A Fővárosi Orfeum áprilisi műsorának 
szenzációja egy amerikai artista. Az attrak-
ció neve : „Egy élő nő szétfűrészelése." 
A 2 Assads száma ez. Fiatal hölgy befek-
szik egy nagy ládába, a közönség soraiból 
két férfi felmegy, odakötözik a ládához, hogy 
ne tudjon benne megmozdulni, aztán lezár-
ják a láda tetejét. Kardokat és dárdákat 
szúrnak át a ládán és a középen két részre 
fürészelik. A közönség megdermed a rémü-
lettől. És amikor kinyitják a ládát, ott fekszik 
benne a szétfürészelt hölgy — ép egészsége-
sen. A 2 Assads amellett gummiból van, kis 
vaskarikákon bújik ét, sőt még egy kulcslu-
kon is keresztül mászik. 

A másik nagy artistaszám az Original 
üewers, a gimnasztika két pompás bajnoka, 
akiknek minden egyes mutatványát megtap-
solta a közönség. Garcia kézi árnyjáték-mu-
tatványain nagyon sokat nevettek. A kezével 
a legfantasztikusabb szilhuetteket csinálta a 
fehér lepedőn, egész mozielőadást rendezett. 
Dobos Violát, a kis táncprimadonnát nem 
akarták leengedni a színpadról. Grieg Sol-
veigs-dalára láncolt, aztán egy groteszk angol 
táncot járt, végül egy nagyszerű magyar 
csárdást. 

Sokat mulatott a közönség a komikus 
ekvilibristákon, a 2 Reinhard-on, akik bra-
vúros dolgokat produkáltak. Csupa izom a 
2 Reinhard, különösen az egyik meglepő, 
aki mindössze tiz-tizenhárom éves. Nagy si-
kere volt Rolf Holbein-nek, aki festőállványon 
a legjobb vicceket csinálta. Különböző dol-
gokat rajzolt, amik megelevenedtek a vásznon. 

Perényi Sári énekelt finoman és szépen, 
Vig Miklós pedig két pompás ének- és tánc-
számot adott le nagy sikerrel. 

A műsor másik nagy eseménye „A császár-
per" cimü vidám fiskálishistória, két kép-
ben, egy törvényszéki utójátékkal. Szerzői : 
Ludwig Stark és Adolf Eisler, fordítója : 
Faragó Jenő. 

„A császár-per" házassági történet. Császár 
György ügyvédi irnok a főszereplője, aki 
feleségül veszi Floretta Floriettát olyan kikö-
téssel, hogyha az asszpny megcsalná, egész 

vagyonuk a férfit illeti. Nem lehet elmondani, 
mennyi bonyodalmon mennek keresztül, mielőtt 
és miután Florietta megcsalta Császárt és hogy 
hány ügyvédhez rohannak, egyrészt, hogy 
a férfi jogos követelését megkapja a válás 
után, másrészt, hogy az asszonynak mégis 
maradjon valami pénzecskéje. Ügyvédekkel 
fölszerelve elmennek a főtárgyalásra, ahol 
véres verekedés után végre kiegyeznek és a 
hosszú mártiromság után megnyugodnak. 

Csupa friss ötlet „A császár-per", olyan vi-
dám és mulatságos, hogy egy pillanatra nem 
marad abba a nevetés. Az események egy-
mást kergetik a színpadon és minduntalan ki-
alakul ujabb és ujabb helyzetkomikum. 

A Fővárosi Orfeum majdnem egész mü-
vészszemélyzete szerepet kapott „A császár-
per"-ben, amelyet Ferenczy Károly rendezett 
ötletesen, sok hozzáértéssel. A darab fősze-
repét is ő játssza, Császár György ügyvédi 
Írnokot. Floretta Florietta szerepében Antal 
Erzsi nagyszerű, míg a két ügyvédet, Berecz 
Hugó doktort és Kedves Miksa Mór doktort 
Várady Lajos és Nóvák Mihály alakítják. 
Nagyszerű figurát csinál Fekete Etel Samuka 
Máriából és Nagy Jenő, aki egy ügyvédi Ír-
nokot játszik. Hunyadi Emil a törvényszéki 
elnök alakjából csinál pompás karrika-
turát. 

A nagy sikerhez Gombócz Vilma, Perényi 
Sári és Vig Miklós járultak hozzá egy-egy 
alakítással. Mind nagyon sok tapsot kaptak. 

Általában a Fővárosi Orfeumnak egyik 
legjobb műsora ebben a szezonban az ápri-
lis havi, amelyben összeválogattak minden 
nagy slágert. Ugy a varieté, mint a színpadi 
rész a lehető legjobb. Változatos, eleven, uj, 
érdekes és szép. A közönség nagyon jól 
mulatott, sokat nevetett, sokat tapsolt és a 
Fővárosi Orfeum nagy sikert könyvelhet el 
magának áprilisra. 

Különösen telentős sikere volt „A császár-
per" cimü színdarabnak. Bármelyik pesti 
szinház színpadán megállaná helyét „A csá-
szárper" és megállanák helyöket a szereplők 
is, élükön Ferenczy Károllyal és Antal 'Er-
ssiveL 
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„ A g a x d a g l á n y " I s n y e r i ! 
A „Színházi Élet" legutóbbi számaiban erra kértük a közönséget, hogy 

határozza meg maga, melyik színdarabot közöljük a húsvéti jubiláris számban ? 
Megtörtént mér azóta a döntés is: mint a „Színházi Élet" multheti számúban 
bejelentettük, a közönség a János vitéz közlését kivánta. Természetes, hogy azon-
nal megszereztük Bakonyi Károly, Heltai Jenő és Kacsóh Pongrác klasszikus 
magyar daljátéka közlési jogát és már a rotációsgépek is azon dolgoznak, hogy 
a publikum óhajtását teljesítsük. Még azóta is egyre érkeznek a kívánságok, 
amelyek között a „János vitéz" ulán leggyakrabban Szenes Béla A gazdag lány 
cimü vígjátéka szerepel. Ezt a pompás és páratlan sikerű színdarabot valóban 
nem érdemtelenül érte ebben az esetben a második helynek is első értékű meg-
tiszteltetése. Minden kvalitással eldicsekedhetik „A gazdag lány' , amit színpadi 
író munkája reprezentálni tud. Hogy a „Szinházi Élet" minden olvasójának óhaj-
tását kielégíthessük, ugyancsak a húsvéti számban megkezdjük A gazdag lány 
közlését, tökéletesen abban a formában, ahogy a Belvárosi Színházban több mint 
százszor előadták. 

A szinészkongresszus résztvevői 
Mint minden évben, most is összegyűltek a vidéki színtársulatok képviselői, hogy a 

színészet ügyes-bajos dolgait megvitassák. A pesti színházak is résztvettek a tanácskozásokon, 
amelyeken sok uj üdvös intézkedést hoztak. Itt közöljük a kongresszus résztvevőinek arcképét 

1. Sebestyén Mihály, 2. Sáry János, 3. Tarján Aladár, 4. Marossy Géza, 5. Földessy Sándor. 
6. Kmetty Lajos, 7. Polgár Gyula, 8. Miklós György, 9. Faragó Dezső, 10. Szabados László, 
i t . Sugár Gyula, 12. Heltai Hugó, 13. Sugár Lajos, 14. Kovács Miksa, 15. Palágyi Lajos, 
16. Kardos Géza, 17. Rátkai Sándor, 18. Árkossy Vilmos, 19...Géczy István, 20. Fehér Gyula, 
21.'Heltai Aladár, 22. Sajó Vilmos, 23. Ernyei János, 24. Pajor Ödön alelnök, 25. Nádassy József 

elnök, 26. Országh Bertalan, 27. Szilágyi Vilmos, 28. Nagy Pál g^MészölyJfelv 
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Higgadtság, uraim ! 
Irta : SZOMAHÁZY ISTÁN 

» . . . fi férfi, kinyújtott karral, 
előretört. Szemében vad láng lobogott, 
orrcimpája remegett, homlokán kida-
gadtak az erek. Csapásokat kapott, 
csípéseket osztott, könyökével vájt utat 
magának a félelmes dulakodásban, mig 
végre, utolsó erejének megfeszítésével, 
a célponthoz étt. És az imádott nő, 
aki az emberfölötti viaskodást sziv-
szorongató aggódással figyelte, hang-
talanul susogott valamit, mintha a lát-
hatatlan lénynek köszönetet mondana.« 

Ezt a kis részletet, kedves olvasóm, 
nem egy harctéri novellából vágtam 
ki, nem egy football-verseny tudósi' 
tásból, sőt nem is egy rendőri riport-
ból. H háború, ahol ez a jelenet le-

Blaha Lujza Színház volt tagja, 
aki most a marosvásárhelyi társulatnál ven-

dégszerepel nagy sikerrel 
Labori felv 

játszódik, nem a véres harctereken, 
hanem a kultura gócpontjában dühöng, 
nem is felfegyverzett katonák, hanem 
szmokingos és zsakettes úriemberek 
között. Naponként este tiz és tizenegy-
óra körül. Nem Galiczia mocsarában 
és a Doberdó szikláin, hanem a szin-
házi ruhatárakban. 

Ha volna valami, ami a pesti kultúr-
ember szinházéhségét megronthatná, 
alighanem a barbár tülekedő volna az, 
mely a finom, szőnyeges szinházi hallt 
esténként a brutális ökölvívás szín-
helyévé teszi. Öt perccel azután, hogy 
a szatira elméssége, a melódia bája, a 
nemes szentimentalizmus, a probléma 
izgalma a lelküket felüdítette, emberi 
bőrbe bujt fenevadakká változnak a 
jól nevelt urak, akik az imént még a 
jókedv vagy a meghatottság könnyeit 
ontották. 

Szomorú pesti specialitás az a ruha-
tári báboíu, melynek mását csak ak-
kor lehetne elképzelni a külföldi szín-
házakban, ha odabenn a zsinórpadlás 
égne és a páholyok kárpitjain láng-
guirlandok futnának végig. H tüz elől 
menekülő tömeg pánikját juttatja 
eszünkbe az a kíméletlen vadság, me-
lyet a pesti ember egy télikabát vagy 
egy női bunda öt perccel előbb való 
megkaparintásáért kifejt. H párisi, a 
londoni, a milanói szinházjáró nem 
ismeri ezeket a jeleneteket. Azzal a 
fizikai törvénnyel, hogy száz ember 
nem fér el egy négyzetméternyi he-
lyen s hogy négy vagy hat női kéz 
nem szolgálhatja ki ugyanabban a pil-
lanatban az egymás hátán tolongó tü-
relmetlenek sokaságát, még az is tisz-
tában van, aki nem tanulta az iskolá-
ban a fizikát, fizzál is tisztában van 
mindenki, hogy háromórás szinházi 
szórakozás után senkinek sem lehet 
oly sürgős dolga, hogy illedelmesen 
meg ne várhassa, amig rákerül a sor. 
R kíméletlenségnek, az idegességnek 
ugyanazzal az ösztönével találkozunk 
itt, mely az utcán akárhányszor meg-
dermeszti a vérünket, a robogó villa-
mos lépcsőjére ugró asszonyok, a leg-
forgalmasabb uttesteken átivamló öreg-
urak láttára, akik meggondolatlanul 
kockáztatják a testi épségüket husz má-
sodpercnyi időelőny miatt, melyre egy-

TOMPA BÉLA 
a Belvárosi Színház és a 
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általában nincs szükségük, fi jó isten 
védi őket, hogy ne kerüljenek bármely 
percben a mentők kocsijába, vagy a 
morgue márványasztalára, fi mindig 
rohanók, öklözök, türelmetlenek bor-
zasztó tipusa ez, mely elvből siet, ho-
lott a dolgától kényelmesen ráérne, 
hogy az ötödik villamost megvárja, fi 
londoni, vagy a newyorki utcán, mely-
nek forgalma százszorosan, ezerszere-
sen felülmúlja a pestit, nem látsz ha-
sonlót, ez a tipus a mi termésünk. 

Kedves olvasóm, aki gondolatban 
igazat adsz nekem s helyeslőleg dör-
mögsz a szakálladba vagy az újsá-
godba, mikor a jó modoráról, uri 
nyugodtságáról megfeledkező színházi 
közönséget megrovom, ne haragudj 
rám, de ki kell jelentenem, hogy te se 
vagy jobb a Deákné vásznánál. így 
külön te is érzed, amit minden müveit 
ember érez: hogy a ruhatárakban le-
folyó jelenetek nem méltók hozzád, 
de tömegbe verődve, reád is átragad 
az erkölcsi infekció, mely a Bernhard 
Shaw elmésségeinek hallgatóját, kon-
góparti négerré változtatja. Te is ad-
tál és te is kap-
tál már ökölcsapá-
sokat, mikor gard-
rób-számodat lo-
bogtatva a tömegbe 
furakodtál s te is 
megkönnyebbülten 
sóhajtottál föl akár-
hányszor, ha ép bor-
dákkal kerültél ki 
a küzdelemből. És 
mindezt azért, hogy 
öt perccel előbb 
ülhess a vendéglő 
asztalához vagy 
egy gondolatnyival 
előbb kavarhasd a 
feketédet a kávé-
házban. 

ember nem csupán abban nyilatkozik 
meg, hogy valaki divatos szmokingot 
visel, helyesen tud bánni a késsel-vil-
lával s lelkiismeretesen megnézi a di-
vatos darabokat, hanem abban is, hogy 
lehetőleg kellemes igyekszik lenni 
a mások szemében Tőled, egy eldur-
vult korszak szülöttétől, nem kívá-
nom, hogy a XVIII. századbeli márki 
példáját kövesd, aki egy színházi tüz 
alkalmából, mikor égő gerendák hul-
lottak a nézőtérre, egy udvarias gesz-
tussal előre bocsátotta a hölgyeket, de 
annyit tőled is megkívánhatok, hogy 
ne gyomrozd meg és ne törd össze 
a sincsontját annak az ártatlan em-
bernek, aki a ruhatárban véletlenül 
elibéd került, fiz angol gentlemen azt 
tartja, hogy az úriember akkor is meg-
őrzi a nyugodtságát, ha egy tigris szemei 
merednek rá a bozótból. Olyan nehéz 
volna a magadét megőrizni, mikor mind-
össze két percnyi várakozásról és egy 
nyugodtan függő télikabátról van s i á i 

fiz uj Knigge, 
aki a pesti ember 
számára a ruhatári 

illemszabályokat 
megirná, bizonyára 
éppoly hasznos 
munkát végezne, 
mint a régi, aki a 
maga nemzedékét 
a jó társaságbéli 
etikettre kitanítot-
ta. Mert a kultur-

Pulszky Romola 
Márkus Emilia leánya St. Moritzban 3000 méter magasra 

repült repülőgépen. Ezt a képet édesanyjának küldte St. Moritzból. 
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INTIM PISTA, hogy végezték Góthék 
a kassai vendégszereplésüket ? 

— Akkora sikerük volt, hogy a 
vendégjátékukat még három estével 
meg kellett toldani. Minden jegyet 
elővételben adtak el és a közönség 
ugy ünnepelte őket, hogy nappal 
ismeretlen emberek könnyes szem-
mel szólították meg őket az utcán. 
Különben Góth Sándor számára még 
egy dologért külön is emlékezetes 
lesz a nagysikerű kirándulás. Akár-
milyen furcsán hangzik, most látta 
először a János vitézt, Budapesten 
soha nem jutott hozzá, hogy meg-
nézze, de most végre megláthatia. 
Aznap, mikor ő és Kertész Ella 
Kassára érkeztek, éppen a János vitézt 
játszották a kassai színházban. Na-
gyon tetszett nekik a darab, vörösre 
tapsolták a tenyerüket. Most már itt-
hon vannak és szorgalmasan tanul-
ják a „Gazsi és Mercedes" cimü 
egyfelvonásos két főszerepét, amely-
lyel az Apolló-Színpadon fognak ven-
dégszerepelni. De hogy visszatérjek 
a János vitézre, külön megkérdeztem 
Góthot, hogy hát a Gyurkovics-
lányokat látta-e? Még képes és azt 
sem látta. De azt felelte, hogy látta. 

— Mért éppen ezt kérdezte tőle ? 
— Mert a hires Herczeg darabot 

felújítják a Nemzeti Színházban. Uj 
generáció játssza a Gyurkovics-bak-
fisokat. A diszszerep, Mici szerepe, 
Muzsnay Bellának jutott. 

— Molnár-reprizhez mikor lesz 
szerencsénk ? 

— Azt hiszem, egyhamar nem. 
De jöoőre valószínűleg részük lesz 
egy Molnár-premier fényes díszében. 
A kitűnő iró dolgozik. Azonkívül 
vendéget vár : az Amerikában hihe-

tetlen sikert ért Liliom amerikai for-
dítója, B. Glaser, értesítette, hogy 
nemsokára átrándul Európába és ha 
már a kontinensen van — mi az egy 
amerikainak ? — leszalad Budapestre 
is, hogy a Liliom zseniális költőjével 
személyesen is megismerkedjék. 

— Bécsből van valami hire ? 
— Van, még pedig nagyon kedves. 

Faragó Jenő hozta, aki most jölt haza 
az Offenbach bécsi premierjéről. El-
mesélte Faragó, hogy a címszereplő 
Tressler csak ugy akarta eljátszani 
a szerepet, ha megengedik neki, hogy 
a második felvonás nagy jelenetében 
megcsókolhatja a császárnőt, Ugyanis 
a császárnőt Rossi Werginz, a bájos 
bécsi primadonna játszotta és Tress-
ler kijelentette: olyan ritkán van 
ilyen szép partnere, hogy ha már 
egyszer van, azt meg akarja csókolni. 
M eg is csókolta. Az „Offenbach" 
különben igen nagy sikert aratóit 
Bécsben. Trauné Barlos Olga, Tress-
ler és Werginz vitték diadalra Faragó 
Jenő remek operettjét. 

— Hát még mi újság külföldön ? 
— Milánóból irja egy ottani bará-

tom, hogy az egyik milanói szinház 
Zerkovitz-revüt készül bemutani. Ez 
zenés darab lesz, amelynek szövegét 
nem kevesebb, mint harminckét zene-
szám fogja tarkítani. Ami nem kis 
dolog,ha meggondoljuk, hogy a nagy 
operettek legfeljebb husz számot szol -
tak tarialmazni. A revütelőbbMilanó-
ban mutatják be és csak azután Buda 
pesten. Itt meglátják majd maguk is. 

— Hátha Milanóban lá'juk? Nem 
lehet tudni. Mi újság oda át Zsazsá-
val? Mikor jön már haza? 

— Kénytelen volt még harminchat 
estével meghosszabbítani a vendég-
játékát. Nem engedték haza. De ha 
ezt leiátszotta, most már nem hagyja 
tovább kapacitálni magát. Junius 
elejére itthon lesz. Készíthetik a nagy 
virágcsokrot. 

— Küldünk is akkorát, mint egy 
kocsikerék. Mi újság az itthoni szín-
házaknál ? 

— A nagysikerű premierek után 
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rendesen szélcsend uralkodik. Igy 
van most is. Csak a szorgalmas 
M agyar Színház, ahol a Vademberek 
sikere a legzordabb emberevőt is 
megszelídíti, kezdik próbálni Hatvany 
Lili darabját. A Bársony—Törzs da-
rab sikeréből ítélve a híres, szép 
szerző uj darabjára bőven jut próba-
idő. Hétfőn volt az első próba és 
Hatvany Lili maidnem olyan izgc-
tott volt, mint amilyen szép. Darvas 
Lili, a főszereplő, nagyon bízik a 
nagy sjkerben, de szerinte még biz-
tosabb volna a nagy siker, ha a 
szerző minden előadáson kijönne vele 
a lámpák elé. 

— Operettszínházak? 
— Hogy a Toto pompás operett, 

azt már maguk is tudják. Egyéb újság 
nem igen van közeli. 

— Akkor mondjon távolit. 
— Azt lehet. Martos Ferenc és 

Rényi Aladár befejezték uj operett 
lüket. Jövőre fog színre kerülni. Hal-
lottam belőle egy pár zeneszámot. 

— Fütyülje el. 
— Nem lehet. Becsületszavamat 

adtam a komponistának. Ellenben 
kárpótlásul pletykát mondok : elmon-
dom, hogy vasárnap délben ott vol-
tam a Royal-étteremben azon az 
ebéden, amelyet Elkán Zoltán és 
Solti Hermin adtak egyházi esküvő-
jük alkalmából. Polgárilag ugyanis 
már egyhetes házasok voltak. Az 
ebéd hihetetlenül emelkedett hangu-
latban folyt le, ami nem is csodál-
ható, mert az Ö. Ty. E. testületileg 
jelen volt. 

— Tessék ? 
— Nem mondtam még, mi az Ö. 

Ty. E. ? Az egy tizenkét tagból álló 
titkos női szervezet, férfiak szigorú 
kizárásával. Az egylet, amely min-
den héten egyszer a soron következő 
tagnál jön össze uzsonnára, plety-
kával és uj viccek elmondásával fog-
lalkozik és a férfiakat lenézi. Ezért 
öreg (vagyis okos) Tyúkok (vagyis 
hölgyek) Egyesületének nevezi magát. 
Hét nem színházi asszony és öt szí-
nésznő tagja van. A színésznő tagok 

betűrendben Kökény Ilona, Lábass 
Juci, Mészáros Giza, Solti Hermin, 
Sólyom Janka. Az elnök Solti Her-
min. Képzelhető, milyen általános 
izgalom történt az egyesületben, mi-
kor az elnök férjhez ment. Az eskü-
vői ebéden az egyesület nevében 
Lábass Juci állt fel és olyan tósztot 
mondott, hogy Friedrich István is 
megirigyelhette volna. Kezüket csó-
kolom. 

— Hova ? 
— Hálókocsit szerezni. M eg vagyok 

híva húsvétra Beöthy Lászlóékhoz 
ebédre. 

— Minek oda hálókocsi? 
— Meri az ebéd nem a Jósika-

utcában lesz, hanem Lontón. A vi-
szontlátásra. 

Szenes ember naplójából 
Csortos szerződtetése a Renaissance 

Színház renaissanceát jelenti. 

Színházi dal : 
Minek is a Barna énnékem, 
Mikor én a Robozt szeretem. 

(Rajnai belépőjéből) 

Magyar Erzsi 
Royal Orfeum : Aranymadár" Mészöly felv. 
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A fekete császár 
a férfiasságnak, szépség-
nek, szellemileg pedig — 
mint protestáns pap — az 
európai és amerikai mű-
veltségnek birtokosa, aki 
az összes fekete fajokat, 
az afrikai négereket for-
radalomra tüzeli a fehér 
faj ellen . . . de nagy mun-

/
> . kája során megbotlik egy 

^ kavicsban ; egy angol ke-
reskedősegéd rásüti a po-
gányság bélyegét s a fekete 

császár széditő nagysága semmivé foszlik. Ez 
körülbelül a váza John Buchan grandiózus 
ifjúsági regényének, amelynek irója maga is 
egyik legérdekesebb és legkiválóbb képvise-
lője a skót irodalomnak. Mint fiatal ügyvéd 
Délafrikában Lord Milner 
magántitkáraként kezdi iro-
dalmi működését és minden 
évben kiad egy szenzációs 
regényt. A világháborúban 
a franciaországi angol had-
sereg főhadiszállásán ai-
ezredességig viszi, majd a 
glasgowi egyetem díszdok-
torává avatja. Különben a 
világhírű londoni Nelson- , 
könyvkiadócég beltagja. A 
gyönyörű regényt Turchányi Tihamér dr. 
pompás szépséggel fordította magyarra. E mü 

fordítója nemcsak az ösz-
szes európai, de néhány 
ázsiai nyelvet is megtanult 
világkörüli utjain. A fe-
kete császár képeit Pri-
hoda István rajzolta, akit 
a világháború sodra Kelei-
szibériába vetett, de mű-
vészete — oltárképeket 
festtettek vele az oroszok 
— a hadifogság sok kinos 
keserűségétől megszabadí-

totta. A gyönyörűséges regényt felnőttek és 
különösen az ifjúság nagy élvezettel fogja 
olvasni. 

Kacagó jókedvre 
dérit mindenkit Münchhausen báró sok vi-
dám kalandja immár évtizedek óta, csak az* 
tudják kevesen, hogy a világhíres Münchhau-
sen Jeromos, Károly, Frigyes hannoveri báró 
és orosz lovaskapitány éppen kétszáz eszten-
dővel ezelőtt született és élő ember volt, aki 
a saját kalandos élményeit mondja el köny-
vében, persze a hihetetlenséggel határos ko-

mikus, sőt abszurd, de bűbájosán humoros 
lóditásokkal fűszerezetten. Elmúlt évtizedek 
apraja-nagyja fölséges élvezettel gyönyörkö-
dött a ragyogó Münchhauseniádákon s most. 
hogy az Athenaeum újra kiadta az örökéletű 
remekmüvet, itt az alkalom, hogy az uj ge-
neráció ifjúsága is megismerkedjék a bra-
vúros füllentő nagyotmondásaival. 

Citoyen. 
* 

* * 

A két remek könyvet az Athaeneum adta ki 
gyönyörű kiállításban. Buchan : A fekete csá-
szár ára kötve, remek képekkel 240 korona. 
Münchhausen báró vidám kalandjai ára 
120 korona. Megrendelhetők a Színházi Élet 
boltjában is. 

A fájdalom könyve 
Szobrot állított magénak 
egy poétalélek a versei-
vel, amelyeket mosoly, 
könny és fájdalom fog 
össze. S mind ennek for-
rása az anyasziv. így 
született meg A fájda-
lom könyve. Várnai 
Zseninek az anyaságról, 
a fájdalomról, hitvesi 
szerelemről, az élettel 
való viaskodásról és végül a halálról szóló 
dalai. Csakis az anya tud igy szeretni, félteni, 
zokogni és szenvedni, mint ez az istenáldotta 
tehetségű poétalélek, aki bűbájos dalaiba 
belesirta az érzések érzéseit, azokat a rejtett 
és titkos sugallatokat, amelyek az ő költésze-
tének forrásából : anyai szivéből és elvesztett 
gyermeke emlékeiből fogantak. Anyák és 
gyermekek az idők végeiglen balzsamos vi-
gaszt lelhetnek Várnai Zseni ihletett vallo-
másaiban : A fájdalom könyvében ! 

Citoyen 

„EGY DARABIG !" Szenes 
Béla ment ex _Andrássy-uton 
végig, mikor szembejön vele 
Hajó Sándor. 

— Jó napot. Hajó ! Nem 
kisérne el egy darabig? 

— Nagyon szívesen ! 
— Akkor eljön velem A gazdag lány elő-

adására ? 
Hajónak nem lehetett kifogása, A gazdag 

lény tényleg „egy darab". Még pedig jó 
darab ! 
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Hová utaznunk? 
Irta : BÁRSONY OSZKÁR 

Budapest, 1922. ápr. nó. 
Szilárd meggyőződésünk szerint azzal, 

hogy megmondjuk, hogy »hová utazzunk«, 
a legnuomasztóbb gondtői szabadítunk meg 
mindenkit. Szinte látjuk, hogy derülnek 
íel az arcoik, hogy gördülnek le az aggoda-
lom nehéz szikliái az emberek lelkéről és 
milyen nagy megkönnyebbüléssel fognak 
felsóhajtani most, amikor végre megtudják 
széles e hazában, hogy hova lehet ápri-
lisban utazni? Akadnak ugyan esetleg olya-
nok is, akiknek mindamellett szaporodni 
fognak a gondjaik, mert az alábbiakbian 
ajánlandó pompás üdülőhelyek és nagy-
szerű kéjutazások közt nem tudnak egy-
hamar választani, mindenesetre alighanem 
nagyobb lesz azonban azoknak a szám®, 
akik csak azon fognak töprengve tépe-
lődni, hogy áprilisban sütkérezzenek-e Mon-
treuxben, vagy cipőt talpaltassanak-e Bu-
dapesten? Ne felejtsük el azonban, hogy 

Bardócz Margit, Orlay Valéria, Juristowszky 
Erzsi, az Országos Szinészegyesületi Iskola 
vizsgáján az elmúlt héten nagy sikerrel ját-

szották a „Kis Lord" főszerepeit. 

Mészöly felv. 

ia tavaszi üdülés nem mindig felesleges 
luxus és hogy különösen az utazás nem 
minősíthető annak, mert hiszen az utazás 
Ííultiürafokozó hatása közismert és a leg-
többször többet érünk egy jól megválasz-
tott üdülő-pihenéSsel, mint az erről való 
lemondással megtakarítható összeggel. 

Belföldi utazásök tekintetében a szűkre 
szabott ideiglenes határokon belül sajnos 
nem nagy a választék. Elmehetünk a Ba-
latonra és ott is csak Balatonfüreden talá-
lunk üzemben szállót, illetve szanatóriu-
mot. Ärra, sajnos nem gondol nálunk úgy-
szólván senki, hogy milyen érdekes volna 
ilyenkor tavasszal Magyarország néhány 
szép városát felkeresni: a Dunántuliak kö-
zül vájjon hányan nem jártak még Debre-
cenben, Kecskeméten, Miskolcon vagy Sze-
geden és viszont a Duna—Tisza köziek 
l özül bizonyára nagyon sokan nem ismerik 
Győrt, Pécset, Sopront vagy Szombathelyt, 
holott a német váropokat rég bejárták, 
voltak Itáliában és eljutottak már a háború 
előtt talán még a kisebb belga, vagy hol-
land városökba is. 

A belföld persze nem nyújthat tengert, 
nincsenek magaslati gyógyhelyeink és kli-
matikus előnyökkel birói üdülőtelepekkel sem 
rendelkezünk. Ilyesmit külföldön kell ke-
resnünk és találnánk is bőven, csak ne 
vált volna olyan átkozottul népszerűvé az 
az egy szó, hogy »valuta.« Amióta ezt hall-
juk minduntalan jobbról is balról is, azóta 
nemcsak az idők, hanem még a vonatok 
járása is megnehezült. Most vájjon mit 
szólna Voltaire, aki már a maga idejében 
lis ugy látta, hogy: »J'ai bien peur, que 
notre petit globe terraqué ne soit les peti-
tes maisons de l'univers.« O már akkor tar-
tott tőle, hogy a földgolyó, a világegyetem 
őrültek házává válik, pedig akkor még nem 
Zürich ormáról jelezte az árfolyam, hogy 
a budakeszi svábasszony hogy méri a tejet. 
A »valuta«, az »infláció«, a »fluktuáció« ős 
mindmegannyi divatos fogalom az oka 
tehát, ha nem kalandozhatunk el mesz-
Bzire és ne is gondoljunk Taorminara, Tu-
nisra, az Isle of White-ra vagy Algierra, 
ide még csak a Genfi-tóra vagy a franciai 
Riviérára sem, hanem lássuk, mennyi költ-
ségen juthatiink el Abbáziába, Brioniba, 
Bozenbe, Meránba, Gardonéba, Velencébe 
vagy esetleg Firenzébe, Rómába, Nápolyba 
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lés Genua környékére meg az olasz Rivie-
'riára, ahoi mindenütt most zajlik a főszezon, 
ahol előkelőségek és régi gazdagok mellett 
és között, ott a sok lenézett, de nagyon 
sokaktól megirigyelt nouveaux riches. 

Abbáziában az idén virul ki hosszú szü-
inet után a tavaszi idény régi pompájában, 
ívidláman fölyiil-c a [jálé;k és végül a »Stefanie« 
is megnyílik láprilis ele[jén. Brioni úgy-
szólván teljesen megtelt és a felmelegített 
tengervízzel táplált — közös — úszócsar-
nokban vidáman lubickolnak a fürdővendé-
gek. Bozen nagyszerű hoteljeivel (König 
Laurin, Bristol, Greif), gyönyörű fekvésével 
•a festői Eisack partján és a hótakarfcai 
Dolomitok közö!ti völgyben ugyancsak kel-
lemes üdülésre nyújt módot. Autóbusz-já-
ratai, villamos sikló- és függővasutjai 
számos kirándulásra adnak alkalmat a 
közeli Mendel, Karrersee, Oberbozen, Me-
ran, Kohlern sfb. stb. megtekintésére, ami 
rendkívül változatossá teszi az ott-tarîôzko-
elàst, Gardone— Riviera hajó-, vitorlás- és 
csónakkirándulásaival és pompás tóparti 
sütkérezésekkel. A lagúnák álomvárosát, 
Velencéi, az Adria büszke királynőjét, ha 
máskép talán nem is, de leírásokból ismeri 
Imindenki: palotái, képtárai, templomai hi-
dai, gondola-sétái a Canale Granden és a 
felejthetetlen esték a Piazza San Marcon, 
a Riva degli Schiavonin a Ponte dei Sos-
pTri közelében, a vaporettók és a tavaszi 
Lidó, csupa régi kedves ismerős, amelyek-
nek újból való meglátogatása csak öröm-
teljes lehet mindenki számára. Firenzéről 
vájjon mit Írjunk: ki ne vágyakoznék az 
Uffizi vagy a Pitti műkincsei után, vagy 
a Dcwn és a Baptisterium, a Piazza déliai 
Signora, a Palazzo Vecchio és a Loggia 
dei Lanzi látására, a felejthetetlen Santa 
Croce, a Ponte Vecchio, a Cascianak, Fie-
sole viszontlátására vagy megismerésére? 
Róma megannyi örökbecsű műemlékével, 
gazdag gyűjteményeivel és templomaival, 
melyeknek néhány rövid odavetett szóval 
való ismertetését meg sem kísérelhetjük. 
A »Vedi Napoili, e poi mori« igazságáról 
ia nápolyi golf, a VesuV, a Posilipo, a Santa 
Lucia, a Villa Nazionale látása győzi meg 
az embert, de ott van még a Museo Nazio-
nale és Pompei halott utcái mellett a sok 
szép kirándulás: Capri, Ischia, Sorrento, 
Amalfi, Capodimonte stb. stb. 

Látványosságokban bővelkedő utazások-
ban tehát nem volna hiány, az a kérdéts 
azonban, hogy akkor, ha a menetjegyek-
nek alábbiakban feltüntetendő árát meg-
tudjuk és hozzászámítjuk egy itáliai tar-
tózkodásnak napi 80—100 lírára számit-
ható hotel- és ellátási költségeit (mely ösz-
szegbe azonban a borravalók és egyéb szo-
ikiásos kiadások is fel vannak véve), 
hogy rászánhatjuk-e magunkat arra, hogy 
válasszunk ezek közül az utazások közül V 

1. Budapest—Wien (Máv. gyv. ), Wien 
—Pcptumia—Abbázia és vissza, gyv. 1. 
oiszt. 8.100 K. ff. oszt. 4200 K.. 

2. Budapest—Wien—Postumia—Pola 
(Brioni) és vissza gyv. 1. oszt. 21.400 K; 
11. oszt 11.200 K. 

3. Budapest—Wien—Innichen—Bozen 
Gries (Meran ) és vissza, gyv. 1. oszt. 
23.400 K; fi. oszt. 10.800 K. " 

4. Budapest—Wien—Innichen—Bozen 
Arco—Riva (Gardone) és vissza, gyv. i. 
oszt. 25.800 K; 11. oszt. 12.200 K. 

5. Budapest—Wien—Villach—Venezia és 
vissza, gyv. i. oszt. 25.500 K; 11. ,^szt. 
12.300 K. 

6. Budapest—Wien—Villach—Mestre j 
(Venezia) Firenze és vissza, gyv. 1. oszt. 
34.800 K; 11. oszt). 18.200 K. 

7. Budapest—Wien—Villach— /Westre 
(Venezia) Firenze—Róma és vissza, gyv. 
1. oszt. 40.600 K; II. oszt. 21.800 K. 

8. Budapest—Wien—Villach— Mestre 
(Venezá) Firenze—Róma—Nápoly és visz-
sza, gyv. 1. oszt. 43.800 K; 11. oszt. 
23.700 K. 

9. Budapest—Wien—Villach—Mestre 
(Veneziaj Milánó—Genova és vissza, gyv. 
a. Oiszt. 37.400 K; II. oszt. 19.800 K. 

10. Eudapest—Wien—Villach—/Westre 
(Venezia) Milano—Genova—Ospedaletti — 
Bordighera vagy San-Remo és vissza, gyv. 
1. oszt. 40.000 K; II. oszt. 21.300 K. 

Mészöly 
fényképészeti műterem 

Károly-körut 22. iékmelet 



Pinto, a sheriff leánya 
Az amerikaiak már ott tartanak, hogy a 

film számára nincs a számukra semmi lehe-
tetlen. Nemcsak technikai, hanem egyéb 
szempontokból is. Az 
olyan szcenáriumokat 
is a legnagyobb köny-
nyedséggel viszik filmre 
amelyekben nem a 
trükkökre fektetik a fő-
súlyt, hanem a cselek-
mény érdekességére és 
ha alkalom kínálkozik 
erre, mulatságosságé-
ra. Romantika, szindus, 
hangulatos felvételek, 
lebilincselő cselekmény 
és a modern filmjátszás 
minden kelléke együtt 
van abban a nagykon-
cepcióju amerikai film-
slágerben, amelyet most 
szombaton fog bemu-
tatni az Uránia és a 
Renaissance: Budapest 
két legelőkelőbb film-
színháza. A film cime : 
Pinto, a sherif leánya. 
A műfaj megnevezése 
is igen eredeti : regé-
nyes történet egy rakon-
cátlan cowgirlről és MABEL 
annak öt apjáról, hat Pinto, a sheriff 
felvonásban. A történet Uránia-Renaissance 
valóban rakoncátlan. 

A sheriff, Bili Ottó meghalt, egyetlen kis leány-
káját barátai gondjára bizta. Az öt barát meg-
egyezett abban, hogy mindaddig, amig Pinto 
fel nem nő, öten felváltva gondoskodnak a 

neveléséről. Most éppen Pop Andry uron a 
sor, aki Newyorkban lakik és alaposan meg-
gazdagodott. A vad természetű fiatal leány 

ide kerül, a szokatlan 
nagyvárosi környezetbe, 
ahol persze sok ked-
ves rakoncátlanságot 
követ el. Rájön arra is, 
hogy Andry bácsit fe-
lesége megcsalja, de 
nem akarja a jó öreget 
megszomoritani és el-
hallgatja előtte a titkot. 
A szomszéd birtokos 
fia, a daliás Róbert 
megszereti a leányt. 
Andry nagy ünnepélyt 
rendez a newyorki 
árvák javára, amelyen 
egy cowboy-lovas 
leány is résztvesz. An-
dryné szeretője leitatta 
Pinto barátját, az öreg 
Cocot és arra birta rá, 
hogy lövöldözéssel za-
varja meg az estélyt. 
Nagy botrány kereke-
dett, amelynek kövel-
kezményeképen Andry 
bácsi, Pinto, Coco és 

NORMAND Róbert elhagyják New-

leánya főszereplője yorkot, hogy a „vad" 
Magvar-Osztrák film nyugat boldog elvonult-

ságában és klasszikus 
csendjében találják meg szivök nyugalmát. 

A ilmet, amelynek főszerepét Mabel Nor-
mand játssza, a Magyar-Osztrák filmipari r.-t. 
hozza forgalomba. 
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— Boldog húsvéti ünnepeket, kartárs ur! 
— Köszönöm, már megvan. Tegnap érke-

zett meg Londonból Arthur Ziem, az amerikai 
Goldwon-tröszt vezérigazgatója, aki engem 
kért fel, hogy kalauzoljam Budapesten. Sorra 
megmutattam fővárosunk nevezetességeit, 
elsősorban persze néhány gyönyörűen be-
rendezett nagy mozinkat s Ziem ur legtel-
jesebb elismerését fejezte ki a műsorok nagy-
szerűsége, a zene tökéletessége és a közön-
ség érdeklődése fölött. 

— Egyebet nem mondott ? 
— De igen. Dicsérte a német filmeket. 

Emiitette, hogy Berlinben az elmúlt napokban 
résztvett Buchorvetzkynek, a Sappho rende-
zőjének legújabb filmbemutatóján. A gyö-
nyörű Lenketfy Ica és a nagyszerű Jannings 
játsszák a főszerepeket ezen a legújabb Ufa-
filmen. amelynek „Othello" a cime. Még 
Amerika is kénytelen meghajtani elismerése 
zászlaját a kitűnő színészek és a pompás 
rendezés produkcioja előtt. A németek igazán 
amerikai arányokban dolgoznak már. 

— Hátha még azt is tudta volna Ziem 
ur, hogy az idén nálunk is készül egy igazán 
amerikai méretű attrakció ! A Star-filmgyár 
vezérigazgatója, Geiger Richard, harminc-

Jelenet a „Bäby és Bobby" cimü burleszkből 
Uránia-Renaissance Magyar-Osztrák film 

milliós konzorciumot hozott össze, amely az 
egész pénzt egyetlen magyar attrakciós-filmbe 
fekteti. Óriási látványosság lesz, brilliáns 
téma, Hevesi Sándar már foglalkozik is a 
szcenáriummal, amelyet valószínűleg kül-
földi rendező dolgoz fel filmmé, kizárólag 
magyar színészek közreműködésével. Sok 
ezer személyes statisztéria lesz benne, külö-
nösen sok szép leányra lesz szükség. 

— Münchenben, ugylátszik, mostanában 
több a magyar színész és rendező, mint a 
magyar mozimüvészek fővárosában, Berlin-
ben. Ott rendez Antalffy Sándor, aki egy 
megható témájú Spielfilmet készít, Bánky 
Vilmával, a Veszélyben a pokol starjával a 
főszerepben. Bolváry Géza április közepén 
kezdi meg a Bavariánál egy több részből 
álló, keleti miliőjü kalandorfilmnek rendezését. 
A témájáról azt mondják, hogy olyan stilusu 
iesz, mint a Cezarináé volt. A kiállításáról 
csak annyit, hogy a motívumoknak eddig 
csak egy jelentéktelen része van készen, 
Bagdad városa, amely tíz hektár kiterjedésű 
területen épült fel — két hét alatt. 

Egy másik filmrendezőnek, Kertész Mihály-
nak felesége, Lucy Dorraine viszont az 
Emelkához szerződött. Egyébként válik a 
müvészpár. . . Kertésznek tehát most a 
Sodorna és Gomorrha felvételein kívül sür-
gősen rendeznie kell a családi ügyeit is". 

— Hallották, milyen szenzációs talál-
mánnyal lepte meg a filmvilágot egy osztrák 
főhadnagy, akiről azt mondják, hogy szegről-
végről tulajdonképen magyar ember 1 

— Nos, mi van azzal a korszakos fel-
fedezéssel ? 

— A találmány egy villamosvonat, amely 
egy csapásra fölöslegessé teheti a díszleteket, 
a nagyarányú építkezéseket, szóval megadja 
a lehetőségét annak, hogy a helyszínen le-
hessen fotografálni mindent. A régi várkas-
télyok, az antik cintermek és más ilyen 
csodás helyiségek tudvalevőleg eddig hasz-
nálhatatlanok voltak a film számára, mert 
nem lehetett bevilágítani őket. Ez az uj 
villamosvonat műtermi világítással tudja 
ellátni a legsötétebb termeket is s bárhova 
elszállítható, ahol vasúti sinek futnak. Most 
alakult meg ötszáz osztrák millióval a rész-
vénytársaság a találmány kiaknázására. 
Egyelőre harminc kocsi készül s a bérleti 
előjegyzések már érkeznek Franciaországból, 
Amerikából. . . 

— Egy másik találmányról is sokat be-
szélnek Bécsben. Az alumínium-filmről. Ezt 
persze nem lehet átvilágítani, hanem tükör-
ről vetítik róla a felvételt. Csak egy baj 
van, nem eléggé tökéletes még a dolog . . . 
Az egész csak a jövő zenéje. . . 

— Hogy a zenénél maradjunk, azt mond-
ják, hogy „A koldusgróf" és a „Pardon, 
tévedtem" cimü uj szkeccseknek kitűnő ze-
néje lesz. Az utóbbiban Caligari, egy magyar 
táncfenomén és Sándor Jóska, az Apolló-
Színpad művésze játsszák a főszerepeket. 

— Dacára, hogy mozis vagyok, okvetlenül 
meg fogom nézni őket I 
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Mikor az ezerszemű publikum a moziban 
ülve szeretettel és izgalommal kiséri hősének 
sorsát, igazán nem gondol arra, milyen sok 
ember odaadó és lelkes fáradozása tette szá-
mára lehetővé a mozi élvezetét. Jól tudjuk, 
mennyi munka van a képnek a művészi meg-
teremtésével, elkészítésével, de most az egy-
szer egy érdekes eset kapcsán szólnunk kell 
arról a szervről, amely a méregdrága és ne-
hezen megszerezhető külföldi filmeket hoz-
zánk Magyarországba elhozza és a mi pub-
likumunk Ízlésének megfelelően szervírozza. 

Valóságos harc folyik a külföldi filmpia-
cokon egy-egy ilyen film magyarországi jo-
gának megszerzéséért. Mindenki igyekszik 
mennél jobb filmanyagot biztosítani a maga 
cége és igy közvetve a magyar publikum 
számára s a harcból kikerülő győztes itt is 
megkapja a maga ragyogó érdemét : a kö-
zönség igaz szeretetébe zárja kedvenc külföldi 
színészeit és élénk figyelemmel kiséri, sőt 
nagyon gyakran igaz szakértelemmel ismeri 
fel az egyes külföldi gyárak márkáját. Ezen 
a héten, ha premierszinházainkban megfi-
gyeljük a képeket, a Royal Apolló, Uránia, 
Mozgókép-Otthon, Renaissance, Omnia, He-
likon színházakban mindenütt olvasható lesz 
a filmen ez a már sokszor látott márka : 
Magyar-Osztrák Filmipari r.-t. Budapest hat 
legelső filmszínháza ennek a cégnek a film-
jeit játssza. Mennyi agilitás, küzdelem, szor-
galom és mennyi izlés érvényesül ezeknél a 
képeknél a közönség szolgálatában. Ez a 
bravúr eddig még egyetlen filmkölcsönzőnek 
sem sikerült, hat színházat ellátni egyszerre 
kitűnő képekkel. A vállalat, melynek ambí-
cióját a közönség igaz tetszésével fogja ho-
norálni, a legkitűnőbb kezekben van. A ké-
pek külföldi megszerzését Szigeti László 
igazgató európai Ízléssel és szaktudással in-
tézi. A képeknek a magyar piacon való el-
helyezését a közönség és az egyes színhá-
zak Ízlését kitűnően ismerő Faludi Sándor 
igazgató végzi. A filmeket művészien és a 
magyar Ízlésnek megfelelően B. , Pásztor 
Béla művészeti igazgató készíti el. Ő irja a 
filmek irodalmi nívójú feliratait is. Mind-
hárman lendületet vittek a filmszakmába. 
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álarcos táncosnő 

h fantázia legragyogóbb bizonyítékát 
adja ez a vidám filmhi[stória, amely öt 
felvonáson keresztül a legpompásabb válto-
zatait tár ja elérik a német rendezés kiváló-
ságának. Kevés kivétellel minden nőnek 
ímegvan az a jó tulajdonsága, hogy külö-
nös előszeretettel tagad le egynéhány évet 
az életéből. Ezekhez tartozik Ossi (Ossi 
Osvalda) is, aki ma ünnepli »huszadik« 
Születésnapját. Ezen a napon nagy meg-
lepetés éri. Jogtanácsosa, dr. Fiedler ügy-
véd magához kéreti és felolvassa előtte 
elhalt nagybátyja végrendeletét, melynek 
értelmében az Älhambra mulató az ő tula|j-
donába megy át ötmillió készpénzzel egye-
temben, ha a huszadik születésnapjától szá-

Omnia-

OSSI OSWALDA 
„Az álarcos táncosnő" főszereplője 

-Mozgókép-Otthon Magyar-Osztrák film 

mitott kilenc napon keresztül személyesen 
(is fellép a mulatóban. Ossi eleinte idegen-
kedik a feltételtől, de az ötmilliónak tul-
nagy a varázsa. Végre mégis beleegyezik 
a személyes fellépésbe. Éjjel, mikor nagy-
nénje elaludt, titokban kiszökik a házból 
és autón robog az fllhambrába. Ossi a 
színházba érve, fel akar öltözni, de meg-
lepetéssel tapasztalja, hogy a felöltözése 
ánkább hasonlít a levetkőzéshez, mert a 
ruhája alig volt nagyobb egy kisebb zseb-
kendőnél. Eleinte hallani sem akar a fel-
lépésről, mert a nézőtéren látja vőlegényét 
'éts egy titkos imádóját is, de a gazdagság 
vágya és az az engedmény, hogy álarcban 
is felléphet, legyőzi benne a szemérmet és 

a diszes kórus élén ha-
talmas sikert arat. Elő-
adása után ugy a 
vőlegénye, mint titkos 
imádója megvárják, de köz-
ben összevesznek és Ossi-
nák sikerül ezalatt észre-
vétlenül elillannia. 

Hansnak, a vőlegénynek 
már a színpadon nagyon 
gyanús volt az álarcos tán-
cosnő, arra azonban gon-
dolni sem mert, hogy azo-
nos lenne a menyasszonyá-
val. Pí titkos imádó min-
denáron meg akarja is-
merni, ezért tűzoltónak öl-

tözik és mikor legjavában 
folyik az előadás, lezuhan 
a színpad közepére. R 
nagynénje közben hazaér-
kezik, rövid bonyodalom 
után minden kiderül, azon-
ban az ötmillióért szívesen 
bocsátják meg Ossinak ezt 
a kis turpisságot. A vőle-
génye is megkerül és az öt-
milliós örökségen boldogan 
indulnak nászútra. 

Ezt a pompás filmet 
szombattól szombatig a 
Mozgókép-Otthon és az 
Uránia mutatja be. 
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A íelce/e dominó 
Szövevényesen bonyolódik le ennek az 

érdekes kalandortörténetnek meséje. New-
Orleans francia negyedében kezdődik. A 
pénzhamisítás mindig csábította a kétes egyé-
neket vagyonszerzésre és nem volt ritka az 
az eset sem, hogy magasabb állású, úgyne-
vezett „uri emberek" is felhasználták ezt a 
módot, hogy az aranyborjú számukra is meg-
közelíthető legyen. A százféle formában kí-
nálkozó témák közül a legérdekesebbet vá-
lasztotta ki a Magyar-Osztrák filmipari rész-
vénytársaság, hogy A fekete dominó cim 
alatt bünügyi filmet készítsen beléje. Homá-
lyos rendeltetésű helyek, ismeretlen célú és 
foglalkozású emberek sorsának egybekapcso-
lódása gyakran összehozza a pénzhamisító 
bandákat s aki egyszer a Moloch karmai 
közé került, képes a legaljasabb cselekedetre 
is, csakhogy a saját bőrét megmentse. A fe-
kete dominóban szereplő pézhamisitók vezé-
rének unokaöccse, aki semmit sem tud unoka-
bátyja aljas üzelmeiről, egyszer véletlenül 
meglepi őket. A gazemberek félvén, hogy 
Gaston, az unokaöccs elárulja őket, hamis 
bizonyítékokkal a rendőrség kezére juttatják. 

Azonban Gastonnak sikerül megszöknie és 
igy történik, hogy A fekete dominóban a karne-
vál tombolása közé keveredik. Itt a farsang 
különös jókedve folytén összetévesztik őt egy 
ifjú milliomossal, aki számtalan herce-hurcán 
és kalandon keresztül egy bájos idill emléké-
vel gazdagabban megszabadul a pénzhami-
sító banda további üldözésétől. Gaston tragi-
kus véget ér, áldozatul esik a banda bosszú-
jának. Az ifjú milliomos azonban a meg-
hurcolásért illő jutalmat kap, a bájos idillnek 
folytatásakép feleségre akad. Számtalan frap-
páns ötlet, meglepő trükk és brilliáns játék 
jellemzik ezt a pompás filmet. A főszerepek 
két nagyszerű mozistar : Fanny Astor és 
William Barker kezében vannak. A legjel-
lemzőbb a film sikerére, hogy egyszerre két 
olyan nagy mozgó, mint a Royal Apolló és 
Helikon veszi műsorára. Mind a két film-
színház részéről megszoktuk mér, hogy csakis 
slágereket mutat be. A szombati bemutató 
mind a két helyen nemcsak, hogy nem ma-
rad el az eddigi premiérek mögött, hanem 
azonfelül is nagy sikerre tart számot. 

( - . ) 

Royal Apolló—Helikon 
FANNY ASTOR 

„A fekete dominó" főszereplője 
Magyar-Osztrák filn 
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Mfeseorsxág és a Sssiv rejtelmei 
¥égre két olyan 
kép, amelyek az 

ifjuságna':, felnőL-
te'ine'; egyaránt 

gyönyörűséget 
forrott, tiszta rníivé-
o óznak, mert ki-
szettel az egész 

emberi életei végigkísérő érzések tükröződ-
nek bennük. — Az anyai szeretet marti-
riuma, amely három világhirü Andersen-
mese legszebbikéből, az Anyasziv-bői elemi 
erővel sugárzik felénk, korkülönbség nélrfül 
mindannyiunk legmegrenditőbb élménye le-
het, A /ris gyufaánisleány szomorú története, 
megfagyása a hóban, a karneváltól mámo-
ros város boldog ünnepében, mindnyájun-
kat meghat és a Kitty virdgai-nak bohó, 
derűs gyermékjeleneteiben, a megelevenedétt 
babák és csöppnyi figurák éjszakai álom-
szerű mulatozásában még az aggastyánnak 
is öröme telhet, mert visszavarázsolja eléje 
életének legboldogabb, leggondtalanabb kor-
szakát. — Ez az a három Anderseti-xzofc, 
melyeket Mesevilág gyűjtőnév alatt foglal 
lösszé az idei szezon legutolsó és legki-
emelkedőbb magyar filmje, melynek kvali-
tásai a francia képek finomságára és nemes 
tökélyére emlékeztetnek. A scenáriurnot az 
i f júság egyik régi ismerője és melegszívű, 
aranykedélyü barátja, Pakots József irta, 
a rendezésben Bolváry Géza törekedett uj 
lehetőségek felé, a tehetségük legjavát adó, 
(kiváló szinészegyüttesben ot találjuk 
Matiyasovszky Ilonát és Budapest két ked-
vencét, Jaczkó Ciát és Szécsi Ferkót. Hisz-
jszük és tudjuk, hogy a Kamara lágytónusta, 
intim, mégis impozáns nézőterén száz meg 
száz, az izgalomtól kipirult gyermekfej fog 
a vászon lepergő csodájára figyelni és kömy-
nyükben és kacajukban, hamvas kis lel-
kük minden aggódó rezzenésében osztoz-
kodni kell a felnőtteknek is. 

Hogy milyen tökéletes film a »Mese-
ország«, azt talán az jellemzi legjobban, 
hogy pusztfán a film két felvonásának meg-
tekintése után szerződtette le a müncheni 
Bavaria, a »Meseország« rendezőjét, Bol-
váry Gézát. 

A másik film kiválasztása a Kamara igaz-
gatóságának ismert szakérteimét és ízlését 
dicséri, mert A sziv rejtelmei, amely szin-
tén a gyermekkorba nyúlik vissza, nem-
csak a legbájosabb amerikai slágerek 
egyike, hanem ennek a programtnnak, ennek 
a fehér hétnek legmegfelelőbb kiegészítése 

Jean Saxe, az óriássegéd és Péter Har-

lingen a patikufssegéd;, a két elválaszthatat-
lan jóbarát egyenlő, őszinte szerelemmel 
udvarolt az árva Berta Krügernek. Har-
lingen megelőzte az örökösen habozó Jeant 
és így Berta rövidesen a felesége lett. 
Jean barátságát Péter iránt ez nem válasz-
totta meg, maradt továbbra is aki volt, 
— Péter hü barátja. 

Husz év múlt, azóta Péter Harlingen 
tekintélyes gyáros, Jean Saxe pedig egy 
szerény órásmühely tulajdonosa lett. 
Berta házassága második évében meghalt 
és igy Péter szeretetével egyetlen leányát, 
a bájos Winnifriedet halmozta el. Hai-
Iingennek üzletének lebonyolítása céljából 
nagyobb hitelre volt szüksége és ezt Ahl-
imann, a dúsgazdag pénzember, csalt akkor 
tiajlandó rendelkezésére bocsájtani, ha fiá-
hoz, Sidneyhez feleségül adja Winnifrie-
det. 

Winnifried azonban mást szeret. Egy 
vítor'láskirándulásori Winni életét meí}-
imentette Larry Tauge, a fiatal kerületi 
ügyész és azóta a fiatalok gyakran talál-
koznak Jean bácsinál és titokban eljegy-
zik magukat. 

Harlingen hallani sem akar Taugerói 
De mikor Jean bácsi emlékezteti Pétert a 
saját házasságára, mikor még ő is csak az 
ideált és nem a pénzt hajszolta, akkor 
ö is meghajlik a fiatalok kívánsága előtt. 

Erre szenvedélye^ vitája támad Ahlman-
jial és azt a vita hevében leüti. Az arany-
szívű Jean magára vállalja a gyilkosságot, 
de csakhamar kiderül, hogy Ahlmann sérü-
lése veszélytelen. Fgy Jean bácsi .tisza-
(badul a böriönből, a fiatalok pedig egybe-
kelnek. 

Magyar és amerikai film szerepel e 
héien előadásonként a Kamara nagyszerű 
műsorán. A mozilátogatók ezreinek lesz al-
lAalma ezúttal összehasonlítást tenni a két 
(különböző márkával jelzett film között. 

SARHEN m m ?» ES2SEEEÏ 

Április 6-tól 9-ig 
© S e v e n f á H i y a 

és 
& h á r e m f e g j l y a 

Április 10-től 12-ig 
S m e r i k s l á s b ü i 
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A. Goldivym-fîlmeîc 
l e e l e i e n 

Nemcsak íilmszakemberek, hane'.n a mozi-
látogató publikum is tudja, hogy a film-
világpiacon hpsszu idő óta milyen magas 
(értékíi márkát képviselnek a Goldwyn-fil-
mek. Irodalmi érték tekintetében épp olyan 
kiválóak, mint a cselekmény mii vészi fel-
dolgozásainak szempontjából. Ezeknek a 
filmeknek egyik legfőbb európai intézője 
<és művészi irányitója Arthur Ziehm, aki 
tökéletes felkészültséggel és sokirányú tu-
dással járult hozzá, hogy a Goldwyn-filmek 
nemcsak versenyképesek legyenek, hanem 
sók tekintetben minden versenyen kívül 
álljanak. Arthur Ziehm most hatalmas uta-

zást tett a keleti városokban, hogy a 
Goldwyn-î'ûmzk sikerét ezeken a helye-

iken is biztositsa. Hajón, vonaton, autón, 

repülőgépen, sőt még teveháton is uta-
zott Ziehm azalatt a két hónap alati, amíg 
kitűzött célját elérte. Fanasztikus az útirány : 
1Berlin, Wien, Trieszt, Alexandrin, Cairó, 
Jeruzsilem, Jerikó, Betlehem, Athén, 
Konstantinápoly, K°nstanza, Syria is Szu-
dán. Olyan turné ez, amelynek beutazájsa 
nemcsak időt, hanem tengernyi költséget 
és fáradságot igényel, ami azonban bősé-
ges kamatokat fog hozni a Goldwyn-fitf-
mek keleti sikerei alkalmával. 

ARTHUR ZE1HM 
a z amerikai Goldwyn filmtrősz! európai vezérigazgatója, ki az elmúl! héten Budapesten járt 
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A margitszigeti faguár 
Regénypályázatunk negyedik folytatá-

sára 317 pályamunka érkezett be. fl negye-
dik folytatás nyertese: Hartmann ímre, (Új-
pest). 

NEGYEDIK FEJEZET 
Ujabb bonyodalom 

Esle kisétált 'és téli tüdővei szivta be a 
friss levegőt. Valamennyire megnyugodott. 
Atgondolta a történteket és mindinkább bi-
zonyosnak tünt tel előtte, hogy a titok-
zatos cédula csakis Mezeitől eredhet, fiiig 
vette észre, hogy már a romok kölzött jár. 
Percékig kábultan nézte az eléjetáruló pazar 
látványt, fl hold merészen világított rá az 
omladozó kőfalakra, amely most, az esti 
megvilágításban, teljes pompával ragyogott 
«lőtte. Leült az egyik padra és elábrán-
dozott.. Pár pillanat múlva hirtelen fel-
figyelt. Gyanús zörej t "hal fott a fiata mögött. 
Mintha valaki óvatosan kúszna feléje, fl 
rémülettől minden idegszála megmerevedett; 
szeretett volna elrohanni, de lábai fel-
mondta^ a szolgálatot, fl zaj ezalatt, mintha 
megszűnt volna és ez a kísérteties csend 
még sókkal félelmetesebb volt. flztán lassan, 
nehogy zajt üssön, hátrafordult. Megbor-
zongott. Két villogó szem világított rá a 
sötétből. Rémeset sikoltott, azután min-
den erejét összeszedve, elkezdett szaladni. 
Ugy hallotta, hogy valaki követi, de lassan-
kint megnyugodott, flztán megállt és igye-
kezett tájékozódni. Messziről a lóvasut lám-
páját látta világítani. Arrafelé tartott. Most 
már nem félt. Elhatározta, hogy amint 
hazaér, telefonál Vinnoceritynek. Megkéri, 

•hogy jöjjön ki hozzá. Már az a puszta el-
gondolás is, hogy a kiváló mesterdetektiv 
nemsokára itt lesz mellette, nagymértékben 
megnyugtatta. 

Valaki megérintette a karját és halkan a 
nevén szólította: 

— Manci!.. 
Riadtan nézett hátra. Mezei állt előtte. 

Ebben a pillanatban már egészen elfe-
lejtette, hogy álig pár perecél előbb még 
őt tartotta a cédula értelmi szerzőjjének. 
Csak az embert látta benne, akiben nyu-
godtan megbizhatik. 

* 

(fl harmadik dij nyertesének, Piroth Esz-
ternek Stettnef ur elküldte az 1000 koronáls 
dijat. 

TAVI RAT 

sz ínházi elet 
—-— b u d a p e s l -
erzséfeet koerui. 24 

11 >| iiiiTi 1111 liímntwBfcfayM 

fl new-yorki Metropolitan operaház be-
imiïana ulorauno, a nálunk is ismert olasz 
izeneszerző »flndré Chénier« cimü operáját. 
Nagy siker volt. 

Párisban még mindig rendeznek ünnepi 
jellegű előadásokat Molière emlékére, fl 
jminap mutatták be Jacques Riche pin Molière 
lés a szelleme cimü kis alkalmi játékát, fl 
szellem szerepét a párisi Zaza, Cora Lapar-
cerie alakította. 

Pierre Louis a becsületrend tisztje lett. 

Koncz János, a világhirü magyar hegedű-
művész a minap Rómában, a Dal Verni« 
színházban lépett fel. 

Párisban irodalmi társaság alakult, amely 
ja »Catulie Mendés Társas&gi nevet vette 
föl a tragikus körülmények között elhunyt 
iró emlékére, flz elnök: Robert de Flers, 
alelnök: Courtéline. 

Párisban felújították I'lers és CaiUavet 
»Paris, vagy a jó biró« cimü operettjét, 
amelynek zenéjét Claude Terrasse szerezte. 

Párisban bemutatták a »Moreau doktor 
szigete« cimü rémséget, amely Wells ha-
sonló cimü regényéből készült, fl legnagyobb 
hatást a viviszekciö utján tél emberré vál-
tozxatott puma keltetie. 

Muratore, a világhirü tenorista, aki je-
•lenleg a chicagói operában énekel, súlyosan, 
csaknem halálosan megbetegedett, flz élet-
veszélyen már tul van. 

Csuda muri lesz, hogyha szól az est! 
KOLDUSGROF sláserszáma TIVOLIBAN 
Az évad legfenomenálisahb szkeccse 1 
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Olyan hatalmas tömegű távirat érke-
zett szerkesztőségünkbe az elmúlt hé-
ten, hogy kénytelenek vagyunk a pályá-
zatot tovább is folytatni. így hát a 
mostani számra igért döntést a Hús-
véti számra halasztjuk. Még két hétig 
mindenkinek módjában van a sokat-

igérö finisben résztvenni. 

A szabin nők elrablása 
Feladó : Nagy Ignác, Velika Kikinda 19 szó 

Bányai szindarabot irt, megtudja Rettegi 
színigazgató, előadja. Csúf bukás. Bányainé 
fürdőből megjött, megtudja férje hűtlen-
ségét. Házi perpatvart Rettegi eloszlatja. 

Debrecenbe kéne menni! 
Feladó: R. Böske, Sátoraljaújhely 9 s,zló 

Magyar liu, német lánnyal előbb otthont, 
később szivet cserél. 

Bohémélet 
Feladó: Várhonyi J., Törökszentmiklós 

9 szó 
Bohémfiu megszeret szegény leányi 

könnyelműen elhagyja, leány bánatában 
meghal. 

Oszt/igás Mici 
Feladó: Szántó Lya, Szeged 20 cZó 

Petiypon Micit eljegyzésre viszi Corignon, 
megszökteti, tábornok visszahozza, párbaj 
u <n helyzet tisztázódik, Petyponné férjét 
felpofozza, béke, Mici tábornokkal Afrikába 
ínegy. 

Hossz és bessz 
V eladó: Sziklai Dezső, Budapest 10 szó 

Kokottnak két szeretője van. Szívbeli 
•meggazdagodik, pénzbeli tönkremegy. Sze-
•epet cserélnek. 

Az ember tragédiája 
Je'adó: Nárcisz Albert, Kolozsvár, 7 szó 

ördög által elaltatott Adám megálmodja 
emberiség jövőjét. 

ördögh báró 
Feladó: Lhow István, Budapest 4 szó 
Gitta fogadással meghódítja ördöghöt. 

Hajazzák 
Feladó: Ritscher Piri, Budapest S szó 

Bajazzó hűtlen feleségét segítségére siető 
szeretőjével együtt megöli. 

Kék róka 
Feladó: Andaházy L. Béla, Kastélyosdombó 

6 szó 
Cecil félrelép. (Kérdlés?) Válás. Házi-

barát elveszi. 

Tanítónő 
Feladó: Wohl Irén, Pásztó 9 szó 

Birtokos tanítónőt, — ki aljas ajánla-
táért kiutasította, — megszereti, leleségül 
veszi. 

Kedves mester! 
Feladó: Egy szinházmoly, 10 szó 

Divatos iró szakit barátnőjével. Barátnő 
öngyilkos, mire meggyógyul, iró megnősült. 

Aranyborjú 
Feladó: Ágocs Lajos, Budapest 4 szó 

Aranyborjú: az ember tragédiája. 

Fi-fi 
Feladó: S,zeiler Emil, Budapest 

Premier. Betiltják. Megengedik. Trikó-
rendelések. 100-szor egymásután megy. 

Liliom.fi 
Feladó: Huszár Béla, Tiszafüred 12 szó 

Liliomfi Mariskát megszökteti, Kányái-
hoz megérkezik, Szilvássy előtt kiderül min-
den, fiatalok egymáséi iesznek. 

Gróf Rinaldó 
Feladó: Dupchinszky E. Felsőerdösor 22. 

10 szó 
Georges hazajön Californiából, meglátja 

Helént, elrabolja, letartóztatják, Helén ki-
szabadítja, egybekelnek. 

A S Z L Ó ÉS F E K E T E 
NŐI ÉS FÉRFI DIVAYKELMÉK ÉS SELYMEK ÁRUHÁZA 
BUDAPEST. IV. KER„, KORONAHER CE TT • U"£ C A 14 16. 
(A FÔPOSTÁVAL S Z S K B f N ) TELEFOHSZAM 1 6 5 - 9 7 . 
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• I m á d s á g 
Szövegét irta : TARKEÖVY ISTVÁN Zenéjét szerzette : BOLVÁRY FERENC 

Az Andréssy-uti Színházban énekli : NÉMETH JULISKA 

Mvdmle 
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Szégyentől, bajtól tépve lássam. 
Bánat legyen a takarója. 
Lerongyoltan és küzdve járjon. 
Ne akadjon jóakarója. 
Szégyentől, bajtól tépve lássam, 
izzadva nyáron, fagyva télen, 
Még mással összebújva járok, 
Busán menjen a járdaszélen 
Ugy lássam, ugy lássam 
Szégyentől, bajtól tépve lássam I 

Asszonyok nélkül jajjal lássam. 
Arcán zokogjon őszi bánat. 
Két bus nagy szeme messze nézzen. 
Szája szomjazva kérje számat. 
Vagy legyen ő a nagy, a gazdag, 
S én ne tudjam kenyerem lesz-e ? 
Várjam virággal ünnepelve 
S ő lökjön el magétól messze. 
Csak lássam, csak lássam 
Akárhogy, akárhogy, csak lássam ! 

KOSZTELITZ KÁLMÁN Parfüm és j \ 
Budapest, Dorottya-utca 12. kozmetika különlegességei | 

•fejmosás le&sz d e c « a Ic P a f o l i n n a l 
Pajor Mátyás, Vilmos császár-ut 78. 
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(Folytatás) 

Játék egy felvonásban, irta : EMÖD TAMÁS 
Színre került az Andrássy-uti Színházban a következő szereposztásban : 

Gerő Bársony István Alisz 
Az asszony — Kökény Ilona Hédi — 
Frédi Ihász Lajos Grill 
A tanár Kabos Gyula Tajaba 

Boris Bányai Zorka 

Pázmánné Gizella 
Fogoly Margit 
Lengyel József 
Németh Juliska 

Gerö (nevetve): Ja persze, te az etnoló-
gia tanára vagy bátyuskám! 

Grill (lelkesedve ráncigálja a tanárt): 
Bátyuskám, hallja tanár ur, bátyluskám! 
Azt mondta: bátyusKám! Nagyszerű. •— 
Oroszul beszél, folyékonyan beszél oroszul. 
(Megfenyegeti egy ujjal. ) Te, te nekem 
gyanús vagy. Mondd: nem lettél te egy 
bolsevlki? 

Gerő (leereszkedik a fotelbe): Hát tu-
dod öregem, azt éppen nem, de... 

Grill: Nanna. Nanna. Kaszli1. Kasz-
licska. Szegecske. Zalaegerszegecske. 

AliViz (előrefordul. Egyszerre Gerö és 
az asszony felé): Képzelem, hogy örülnek 
most egymásnak! 

Frédi: Uj jé. 
Boris (jobbról jön, feketéhez szervíroz). 
Hedi (olvadékonyan): Istenem: milyen 

jó. Egy uj mézeshetéket fognak lejsztolni. 
Alisz: Én, ha rajtam állna, minden fér-

jet kiküldenék öt évre Szibériába. 
Grill: Kikérem magénak. 
Hedi: Miért? Alisznak igaza van; kép-

zeljük cl: hazajön és talál egy újdon-
sült teleséget. 

Alisz: Egy uj asszonyt.. 
Hedi: A régi helyett... 
Alisz: Hát nem, Gerö? Nem igaz? Ma-

gának most van egy uj felesége. 
Gerö (elmélyedten ült; felugrik. Meg-

hökkenve): Tessék? Hü. Hisz' ezt egé-
szen elfelejtettem. 

Hedi: Egy második felesége.. 
Alisz: Most esküdtek meg.. 
Gerö (összeráncolt homlokkal): Na ez 

egészen kiment az eszemből. Szegényke. 
Persze... Ott áh még mindig... Ô.i. Ô, te ló. 
Te lóka. 

Grill: Mi az, mit mondsz? 
Gerő (Borishoz): Nézze csak lelkem, 

//laris, vagy hogyhivják... 
Bonis: Parancsol, nagyságos ur? 
Gerő (nyugodt, vidám hangon, egy-

szerűen): Menjen le fiam a kapu alá és 
hívja föl — ugy-e megengeded, Cuncikám, 

— a feleségemet, (Az egész grupp tátott 
szájjal mered rá. ) 

Boris: Kérem?.. 
Gerö (mintha mi sem volna természe-

tesebb): Hivja föl a kapu alól a felesé-
gemet. 

Boris (habozva az asszony leié): Nagy-
ságos asszony, kérem... a nagyságos ur 
kéreti... tessék feljönni a kapu alól... 

Grill: Hahaha! Nagyon jó! 
Az asszony (értelmetlenül bámul Geröre): 
Alisz: Mi ez? 
Hedi: Nem értem. 
Grill (Cieröh&z vidáman): Mondd: ez 

egy orosz szokás? Valami szertartás? 
A taruir: Nagyon eredeti. (Noteszt vesz 

elő, feljegyzi.) Rendhagyó eset. 
Gerö: Ejnye lelkem: mondtam már -—• 

hienjen le, a kapu alá és hivja tel a fele-
ségemet. Ott vár a lépcső feljáratánál. 
Ezt csak meglehet érteni? (Int, hogy 
menjen. ) Prócs. Sztupáj ! 

Boris: Kérem. (Csudálkozva indul balra 
ki.) Ilyen incidencs... 

Az asszony (előbbre toppan Gerő telé. 
Haragosan): Kérem, kíméljen meg az 
ízetlen tréfáitól, ostoba! 

Alisz: A-ah: Mit jelentsen ez? 
Hedi (békitően az asszonyhoz): De kér-

lek szivi, ha ez egy szokás... 
Grill (erősítgetve): Orosz szokás. Fo-

lyékonyan beszél oroszul. 

10* 
NY 

szr. 
M A R Ó I T 
SZAGÉT 

víz** 
. W > i T 

lARVXfXYCK 
T á ' M E & C V 

SELYEM i SZALAG FO ÜZLET : - KJflROSMI&ftlü 
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Az asszony: Nem vagyok szokva az ilyen 
szokáshoz. 

A tanár: Ismertetni fogom az »Évvégi 
Ertesitö«-ben. (Jegyez.) A térj, ha meg-
jön, leicüld hitveséert a kapu alá. 

Gerö (nyájasan, csillapitón): Ugyan Cun-
cikám édes, hát miért izgatod magadat? 
Hidd el, nem érdemes. Miért? Mert fel-
hívattam a feleségemet? No hát csak nem 
engedem ott állani lent a kapu alatt. 

Alisz: De hiszen... 
Hedi: Hát hogy... ' , 
Az asszony (idegesen): Frédi, adja 

rám a bundát. Gyorsan. 
Frédi: Még egy bundát? Nem lesz talán 

sok? 
Gerö: És különben is: hát mi van eb-

ben? Minek ez a nagy kázus? (Mint a 
legtermészetesebb dolgot. ) Hazajöttem, itt 
találtam a feleségemet.. (Az asszony felé 
udvarias-gyengéden. ) Ugy-e megengeded 
szivikém — a Frédi "karjaiban. Hehe, 
jó, mi? 

Az asszony (méltatlankodó szisszenéssel 
elfordul ). 

Alisz, Hédi (egyszerre sértődötten Frédi 
leié): Ah, Frédi! Gazember! Nyomorult!.. 

Gerő (bizalmas-kedélyesen): Ok tud-
I. at jak, ugy-e Cunci? Hiszen ők a mi leg-
jobb barátaink. (Vjss2a a társasághoz. ) És .. 
• udjátok: én már sejtettem ezt előre, hogy 
igy lesz.. Néked is jut, nekem! is jut, kere-
l'ecske, gombocska, ami megmarad, az a 
pap malacáé. (Az asszonyhoz.) Nem igaz, 
cicukám? 

Az asszony (elfordul, fojtott hangon): 
Jaj. Elsülyedek. Nem birom. És grad a 
barátnőim előtt. 

Hedi és Alisz (sugdosva bújnak össze). 
Grill: Hm, igen, de... de Iki az a... ki 

van lent..'. Ki van a Ikapu alatt? 
Gerő: Ki? Mondom. A feleségem. Ugy-e 

megengeded angyalkám, hogy igy nevez-
zem. 

A tanár: Hogyan? Hogyan és melg tor-
mában? 

Gerö: Olyan, olyan... jó formában. Már 
amilyen tormában egy feleség lehet a kapu 
alatt. Vagy mondjuk ugy: az oldalbordám, 
az élettársam, a párocskám, a nőm' — 
ahogy tetszik. Nem a ci m a fon tos—ugy-e 
drágicám? 

Alisz (hirtelen az asszonyhoz): Ja j szi-
vikém, hogy el ne felejtsem, valami sür-
gős telefonálni valóm van, tudod, a Heci-
nefc... 

•Hedi: Ja j nekem is, nekem is! Hol a 
telefon? 

Alisz: Megengeded szivikém? 
Hedi: Előbb én, előbb én! (Jobbra ki-

sietnek. ) 
Boris (balról be, oldalt áll, nyitva tartja 

az aj tót) : Itt vagyunk! 
Gerö (mint a gyermekeknek): És most: 

Ki van itt? Ki jön itt? Mit hoztam?... 
Mit hoztam? 

Tajaba (balról be. Pár lépést jön, az-
tán megáll mozdulatlanul maga elé nézve. 
Nem mutat se zavart, se csudálkozást, egy-
szerű, néma, mozdulatlan, várakozó. Tatái-
asszonyka, népviseletben. Nagyon bö, 
szőrivel kifordított, derékig érő prémes köd-
mön van rajta. Fején magas, gyöngyös 
kokosnyik. Keleties, oroszos meghajlással 
köszön. Aztán újra mereven áll. Csende 
sen, tisztán, kicsit éneklős zöngével): Zdrát-
sztvuitye ! 

Az asszony (ellenséges arccal fordul fe-
léje, de nem mozdul el). 

A tanár (két ujja közé csipett cvikker-
rel, kicsit előrehajolva nézi). 

Gerö: Ja, hogy el ne felejtsem, tatár a 
íelkem. Onnan Cseljabinszkból. Csak olyan 
kis muzsik, muzsiknő, de igen derék te-
remtés. Azt mondhatom, egyenes lélekkel. 
És hogy ápolt. Mikor a tlektifuszom volt. 
Az anyám nern ápolt ugy kanyarós ko-
romba. (Az asszonyhoz.) Na cicuka, mit 
szólsz hozza, ugy-e helyes? (Tajabához nyá-
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jas-biztatóan, melegen.) Ei págyi szjudá! 
Pazvolenó! Gavarity! (A társasághoz.) Ma-
gyarul is tud ám. Megtanítottam1. Beszél) 
csak. Hogy hivnak? 

Boris (jobbra ki): Micsoda incidencs. 
Tajaba (mozdulat nélkül maga elé, ki-

csit méla akcentussal): Tjucc magyar, min-
den tjucc. Hivják Tajaba. 

Gerö (boldog derűvel): így hívják: Ta-

A tflnár: Van szerencsém — kisztihánt. 
Grill: Nevem Grill. Részemről örven-

dek. 
Gerö: Ez meg itt Frédi. 
Frédi: Nagyságos asszonyom... 
Az asszony (stértődlötten): De Frédi... 
Frédi (szája elé kapja a kezét): Oppar-

don. 
Tajaba (emelt lejjel, mindig maga elé 

nézve): Tajaba szerecc Szergej. Ädta neki 
puszi. Ädta neki Tajabát. Égész Tajabát. 
Adta Szergejnek. Nak. 

Gerö (örvendezve): Szergej. így hiv: 
Szergej. Gerő: Gergely oroszul: Szergej. 
Jó, ugy-e? Hehe. (Az asszonyhoz.) Mit 
szólsz hozzá, angyalka? Nem kedves, mi? 

Az asszony : Hogyne. Bűbájos. El vagyok 
ájulva. 

Grill (elragadtatva): Magyarul beszél. 
Folyékonyan beszél magyarul. 

Tajaba: Tajaba jött ezer-ezer vjérszt, 
Szergej hozhez. 

A tanár: Hez, hez. Hasonuljunk, kérem, 
hasonoljunk. A tinn-ugor nyelvtan szerint... 

Alisz és Hedi (jobbról jönnek). 
Alisz: 'A, ez az a.. .? 
Gerő: Hölgyeim, ha megengedik: Ta-

jaba. 
Hedi: Csak nem? Sz' ez egy valóságos... 
A tanár (mintha pálcával mutatná a fali 

térképen, Tajabához lépve): Valóságos kal-
mük tipus. Helyes a meghatározás. Lapos 
homlok, pisze orr, ferde szemek, kiálló pofa-
csont. (Orron böki.) Pardon! — Ámbár a 
Camper-féle arcszög szerint inkább vogul, 
vagy cseremisz. A kalmük fa j testvére a 
tunguznak. A tunguzok, vagy csapogirok 
a Léna és Jenisszei 'közt, az alsó és felső 
Tunguzka folyásánál..,. 

Alisz (az asszonyhoz, túlzott gyengéd-
séggel ) : Drágáin, fogadd részvétemet. 

Hedi (az asszonyhoz): Szívből sajnállak, 
édesem. Ilyen rivális. 

Az asszony (a rivális szóra felszegi a 

tejét. Hűvösen): Nincs miért, drágám. (Fré-
dihez. ) Frédi, segitse le a bundámat. 

Alisz (éllel): Mi az drágám, te leteszed 
a bundád? 

Hedi: Talán nem jól vagy, édes? Kell 
egy Ms kölni? 

Az asszony (hidegen, nyugodtan): Kö-
szönöm, egész jól érzem magamat. (Le-
veti a bundát, Frédi karjaiba dobja.) Vi-
gye. (Az asszonyokhoz. ) Foglaljatok helyet, 
drágám. (Gerö felé.) Gerő, a hölgyet ül-
tesse le. 

Frédi (karján a bundával ki, jobbra). 
Grill (lelkesen): Na végre! Hiszen, ha 

ugy vesszük, ez a helyes. (Gerőhöz. ) Hát 
nem? (Gesztál Gerőnek. ) 

Gerö (hol az asszonyra, hol Tajabára 
nézeget, szórakozottan bólingat Grillnek). 

Tajaba (az asszonyhoz közelebb lépve, 
csendes, egyforma, lassú tempóval): Ta-
jaba, te íjuc ki — vagy — ki. Te vagy 
asszonyka Szergejnek, . nak. O szerecc té-
ged — is — téged. Tajaba is szerec. 
Marac itt, van neki ketó. Cseljabinszk is 
van igy. Pan tatarszki van nekinak gosz-
podina ketó-tiz. Azér nem haragsz sínél. 
Alludni veleveled. 
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Alisz: Kitűnő megoldás. Kitűnő. 
A tanár: Felsőbb osztályba felléphet. 
Hedi: Egészen guzi dolog, (összenevet-

nek.) 
Az asszonv (epésen): Találod, drágám? 

(Grillhez. ) Kérem Grill, szóljon a Boris-
nak, szellőztessen egy kicsit. (Jobbra int.) 
Addig átmegyünk.. 

Gerö (hirtelen fölfigyel): Mi, mi az 
kérlek, mi ba j? 

Az asszony: Nem gondolja, hogy itt egy 
kissé kellemetlen szag van? Szellőztetni 
szeretnék. 

Gerö (csudálkozó arccal szimatol): Szag? 
Miféle szag? Én nem érzek: semmit.. 

Az asszony (Tajaba ködmönére mutat): 
Talán a hölgy., bundájának... ha nem csa-
lódom. Nemdebár? 

Grill: Perszehát, persze. (Odaszimatol 
Tajaba felé.) A bőrnek van szaga! De még 
milyen erős! Phüii... 

Az asszony (Geröhöz): Természetesen a 
maga orra hozzászokott a népies illatokhoz. 
Sajnos, a mi európai orrunk... 

A tanár: Helyesebben: szaglószerveink. 
Alisz (finnyásán): Mi csak a Lorigan-

hoz szoktunk. 
Heil: Az enyém most Heliotrop. 
Az asszony : A hölgy talán nem szokott., 

fülöd.. 
Alisz: Ö szivikem, mit képzelsz? Egy 

társaságmassig hölgy napjába kétszer für-
dik. Felkelés után és randevú előtt. 

Gerö (még mindig szimatol): Hm. Tény-
leg. 

Tajaba (dicsakvőn fogja marokra magán 
a prémes ködmönt; nevetős arccal mu-
ta t j a ) : Kis állat, sok kis állat, ketó-tiz. 
Harapsz meg sinál. Jött elvinni tyuk-tyuk 
Tajabától. Én togta fejszécske, nem félsz, 
ütni-megölni mind-mind ketó-tiz!... Farkas 
is nem félsz. (Diadallal.) Nem elvisz tyúk 
Tajabától. Sinál inkább suba, kaftán, ka-
batka belőle. (Szétnyitja a ködmönt, mu-
togatja a nyers belső bőrt.) Tajaba sinál 
suba, kaftán, kabatka. Varr-varrja tűvel, 
Tágja szuszicskom-kés széjjel... (Hirtelen 
leveti magáról, az asszony elé viszi. ) Adja 
neked naknek. 

Alisz (fintorgatva): Elegáns. Jó szabása 
.van . 

Hedi: Divatos. 
Alisz: Ezt a fazont nem lehet ellopni. 
A tanúr (közelebbről mustrálja a köd-

mönt): Ez kérem: ázsiai görény. Putóriusz 
szarmatikusz. Van egy zacskója. . 

Alisz: Kérem, csak semini zacskó. Nem 
vagyunk rá kíváncsi. 

Tájaba: Veszed magadat belebele. Fogsz 
nem iázni aszonka... 

Az asszony (fagyosan ) : Csak tartsa, lel-
kem. Az enyém a maga Landsmannja. Szi-
bériai csákó. Első szőrme-ház, Párisban. 

Alisz (altektáltan): Az enyém herme-
lines. Most iez a divat A Holczertől 

Hedi: En a szilszkint alakíttattam. Új-
ban volt kilencvenezer. 

Az asszony (felhúzott orral) : Mi nem bu-
junk zacskóba. 

Ta jaba : Nem kelsz? Suba-kabatka nem 
kelsz? Hh... 

Alisz: Nem fiam, dobva. 
Taj^ba: Aszonka sinálsz haragsz meg? 

Akor.., (Tanakodva.) Van jó így. Fogsz 
megájj . Fogsz mehecc ki. (Az asszonyhoz ) 
Taajba mondja: mehecc. (Balra utasítón.) 
Mars. Eric-kí. Fenebe. Tisznó. És szamar. 

Az asszony (felszisz«n ) : Ah. Ez már sok. 
A hölgy kissé tul közvetlen. 

Gerö (csillapítóan): No-no, hiszen csak.. 
Grill (az asszonyhoz): Hagyja. Ne ve-

gye komolyan. 
labaja; Dobrüj vecseróm. Szolgája alá. 

Mehec ki mars. Nem kelsz nekinak. Ä1-
ludm sak senki velevele. (Kiölti rá a nyel-
vét.) Meee. . — És szamár. 

Gerö (ráförmed): Málcsi! Durak! (A 
kandalló előtti fotelre mutat. ) 

'l u jába (felhúzza a vállát, mint a macska 
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begörbül, sietséggel ül a székbe, halk nyö-
szörgőn): Da-da-da.. 

Az asszony: Igazán az ember -miknek 
Jegyen kitéve. (Felsóha'jt. ) fl sa já t ott-
honunktan. 

Qerö: 0 , ez a csekélység. Hiszen rendbe 
van minden; tö, hogy elintéztük. Én iga-
zán ugy örülök, hogy na.. 

Az asszony: Ezért szenvedtem, nélkü-
löztem. Ezért vontam meg mindent ma-
gamtól. — Nem jártam, nem öltözködtem... 

Alisz. flz igaz, az igaz. 
Hedi: fl kosztümöd is olyan snasz volt 

Âz asszony (hűvösen): Találod d r l g a m r 
Ccc, istenem. Egy Ínséges hadiárva. . 

Tajabu (motyogva): Nem bánsz. Semmi 
nem tánsz. . Ülsz, halgae. 

Gerö (az asszonyhoz): ínséges hadiárva? 
De hát a — konzekvencia?.. Bár nekem 
semmi közöm, miből.. Csak éppen. 

Az asszony: Miből? Akarja tudni? H i t 
miből vesz egy szegény hadiárva, aki jobb 
családból való napokat látot t? Sibol. Speku-
lál. Valutázik. Láncol Hossz, bessz, venni 
eladni, tartani. . (Könnyeket töröl.) Tar-
tani, tartani. Ez a kunszt. Tudod mi az, 
ha az emberben egy magasabb szózat azt 
súgja : kidobni, kidobni most azonnal, stán-
tepé, ne továDb.. és tartani, juszt is cum 
trucc tartani, nem engedni, nem, nem bisz-
hundertjár . (Az ujjain számlálva.) Lichtig 
Spódium. Atlantika. Schlick Lámpa. Rug-
gyanta. Urikányi. Lipták Ó, mennyi szen-
vedést Dollár. Szokol Márka. Ken és len-
der. Néktár és moktár. — Dináron fél-
millió plusz. Dolláron le. Ruggyantán reg-
resszálva. Osztrák korona: egymilliónégy-
száz, tizenkettő félen. 

Gerö (émulva): Félmillió — egymillió... 
Az asszony: flz utolsó hossz. Kettőszáz-

négyezer tisztán. 
Tajaba: Ülsz a fenébe. 
Gerö (gyanakodva): Rubelekben? 
Grill: Koronákban. 
Az asszony: Mit tudod te, én mit szen-

vedtem. Koronákban. 
Gerö (számol, belemerül ). 
Tajaba (maga e lé) : Halgtac be a szádat. 
Hedi (a zongora fölé hajol. Élénken): 

Ni. mi ez? (fl kot tára.) Valami u j ? Chan-
son dale Volga., tíz egy divatos? (Egy 
ujjal klimpirozni kezdi, csak ugy féltérddel 
a széken.) 

Tajaba (az első hangok után felfülel, 
elbámul, kerekre nyilik a szeme). 

Az asszony: Egy orosz. (Szenvelgőn.) 
Én csak oroszt játszom. Már öt év óta. 
Szergejkém. 
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Ta I aba (örvendezve emelkedik): Ruszki! 
Tatarszki! Valga!... Tjudni Valga, Ta jaba 
'ijudni! — AÓL Istenem... Szép hang si-
nál.. Sinál ba la la jka! (Előáll, énekel.):. 

E-ei uchnem, 
E-ei vum uchnem, 
Nummáj tor tsarmalla 
Moskov uchnem.. 

Hedi (abbahagyja a Mimperolást). 
Tajaba (a zongorához, elragadtatva, kö-

rülnézi, alánéz, keres, kuta t ) : Aj, Valga!.. 
Aj!.. Ccc... Van balalajka!.. . . Isteneim. 

Az asszony (szenvedő akcentussal): 
Tőzsde után mindig oroszba játszom... 

Tajuba (huzigálni kezdi Hédi t ) : Van-
nincs balaláj'ka... Nyicsevo van. 

Hedi (szabadkozik). 
Grill (Gerőhöz, szemrehányóan): Látod. 

Téged várt. Terád gondolt! 
Gerö (felpillant a noteszből, zavarodot-

tan) : Mi?... Mennyi? (Tovább jegyezget.) 
Grill: Ott a kotta. Nézd meg! 
Az asszony: 0 , van még sok. Csak én 

ezt szeretem. Ezen ugy el lehet deriengeni. . 
Grill: Látod? Ezen szolott elderengeni. 
Gerö (felpil lant): Mi?... Ha rubelbe ve-

szem, akkor... 
Tajaba (unszolón Hédihez): Kell még?! 

Siixálsz ejuchneni. No, Szép hang sinálsz... 
Hedi (el tol ja): Pardon. 
Az asszony (dudoija csendesen a dalla-

mot, áll ). 
Grill (összeadó gesztussal): Na... gye-

rekek... 
Gerö: Ha rubelbe veszem: 97 milliárd 

642 millió 515 ezer 384 rubel és 30 kopek. 
— Mi?.. Mit akarsz? 

Az asszony (mozdulás nélkül, hidegen): 
Hogyan, Grill? Hogy béküljünk ki? Én 
nem haragszom. 

Grill: Látod: ő nem haragszik. Látod. 
Alisz: Látja, Gerő! 
A tanár: Békülj ki, Gerő! 
Az asszony: Én megbocsátok neki. 
Gerö: Hogy én., hogy te?... Mi?... Hm... 

de.. (Tajabára néz.) liât-. . . hii, a k u t j a -
íáját. . . 

Az asszony (elérti. A helyéből nem moz-
dul. Csak ugy) : Neki is megbocsátok. 

Hedi: ó! 
Ta/aba (kezd odafigyelni ). 
Az asszony: A Borist elsején úgyis ki-

dobom. Bejárója van. Nem tűrök be já ró t . 
Nálam nem létez. (Tajába felé.) Ha jól 
viseli magát, marad. A Boris helyett. 

Tajába (Gerőhöz húzódik. Belekapasz-
Uodik a kar jába) . 
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és utcai 

saját vagy adott 
terv szerint 

Budapest, Aradi-utca 41 szám. 

T e l e f o n 169-47 E X P R E S S b K Ő T Ő D E A r a d i ulca 3 3 
A hölgyek szives figyelmébe ajánljuk üzemünk megtekintését — Speciálgépek villanyerőre 

WE£VEGVI£JÍG 
• legjobb szaklap. 

Előfizetési ára egy évre ! «0 K 

\ /eszünk , cserélünk, eladunk min-
Vdesféle bélyegeket Hannáit m«-
srsr bélyegeket fflrgősen kereteit. 
Legmagasabb árakat ligetem. =z=7 

j á s z a i t ; « 
IV.. KQMMth ta foa- i r t ca « 

! 
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Gerö: Hogy?.. Hogyan?... Boris?... Ta-
jaba?..., 

Az asszony: Tud vikszelni, lelkem? 
Gerö (lassan elvonja a kar já t Tajabától . 

Ârrébb ál l ) . 
Tű/aba (hol rá, hol az asszonyra bámész-

kodik ). 
Az asszony: Volt már helybe? 
Alisz: Van könyve? 
A tanár: Megbízható elem? 
Grill: Kérdés, tud-e főzni? 
Az asszony (Älisz, Hedí telé ) : Ti mit 

űzettek? 
Hedi: Én hatot! 
Az asszony (Tajabához): Kap havi ezret. 

És kosztot. 
Alisz: Ja, ti tehetitek. 
Hedi: Ahol millióit vannak.. 
Grill (Geröhöz): Na, mit szólsz- hozzá? 

Ez egy háziasszony! 
Tajaba (megint ugy áll a középen, mint 

mikor bejöt t) : Ta jaba tjucc. Tjucc min-
den. Érc minden. Szergej szerec aszonka, 
Tajaba nem szerec. Nem kelsz nekinak. 
Kelsz csak rubei. Taajba mehec vissza Csel-
jabinszk. Mehec tenebé. És szamár. 

Gerö: Nem, ezt már igazán nem... 
Grill: Nee! Ne rontsd az üzletet. 
Tufába- (mosolygós-sirósan ) : Ném ba j 

semi. Mész visza, ezer-ezer vjerszt. Szol-
gá ja alá. Márs. Dobruj vecseróm... (Ge-
röhöz, nyul a keze után. ) Voltál jó, sókol] 
vezit... 

Gerö (szabadkozva): Nye.. Nyilzjá.... 
Tajaba: Nem kell fájsz csinálni, csak 

mész visza. Lesz jó minden. Pan ta-
tarszki szerec Tajabát . (Sirósan. ) Küldi er-
dőbe, hozzál fa, küldi kapálja földecske. 
Megveri sokszor engemet. Jól megveri. Os-
tor is megveri. Nagyon szerec Tajabát . 

Grill: R, az a kis verés, mi az, azt el 
lehet viselni! 

Ta j aba : Nem sirsz. Ta jaba nem sirsz. 
Pan tatarszki megversz, megse ném sirsz. 
Csak ülsz, halgac, gondolsz Szergej. 
Gondolsz mindig Szergej. (Mosolyogva, fá-
radtan. ) Akor semi ném tájsz. Semi 

Gerö: Nem, nem, ezt nem tehetem.. 
Szegény kis tatárkám. 

Az asszony (nyugodtan): Nem is kell. 
Gerö: Hogy? Hogy mondod? 
Az asszony: Minek keríteni ezt a fene-

ke t? Ne menjen vissza. Maradjon itt. 
(Vállat von.) Miattam? Avek plezur. 

Grill: Persze. Miért menne? Maradjon 
itt. Stopp, van egy ideám. 

A tanár: Éca avagy rövidebben: vezér-
eszme. 

FÜZŐKÉSZITŐNŐK 
kellékeiket legolcsóbban és legjobb kivitelben 

BAKSAY és BIRÓ-cégnél 
IV., SÜTÖ-UTCA 2. (DEÂK-TÉR MELLETT) 
szerezhetik be. — Ugyanott nöl divatcikkek, 
csipkék, szalagok, harisnyák és keztyflk nagy 
választékban kaphatók. TELEFONHÍVO 8-fi7 

N E U M A N N FANNY 
női d l v a t t e r m e V . , Erzsébet - té r 1 9 

K é s z i t 
modell szerint saját és hozott anyagból legújabb 
francia toaletteket, köpenyeket és kosztümöket 

Házvezetőnőt, házikisasszonyt, 
vagy gyermek-

kisasszonyt ha keres, avagy, ilyen állást 
óhajt elnyerni, forduljon „A HÁZVEZETŐNŐ" 
kiadóhivatalához, VIII., Rákóczi-ut 53. sz. 
Telefon József 30—59. Válaszbélyeg. 

E LEK M A R I A f U z ő s z a l o n j a 
V„ Katona József-utca 39 III 15 (Palatinus-hâz) 
Legdivatosabb és legfinomabb kivitelű ftlzök és 
melltartó különlegességek készítése 

G 
ULY/tS P á l , föur i gipésa 

b a l g a k l r . harcag i szál lHö 
I V „ X a p l e n y - u t c a 3 . s z é t » 

Elsőrangú szabóktó l visszamaradt férfimhák 
H F R M A N N Á L Erzsébet-körut 12. n c n m H n n H L , F r a k k ) s m o k i n g s t b i 
ruhák kölcsönzése Is. Színházi tagoknak kedvezmény 

Uldonsäsaim 
köpenyek, kosztümök 
és ruhákban megérkeztek 

E H R E N F E S T I R M A 
IV.. Papnövelde-utca 8., I. emelet. 

fiîif fïUPflUDflt? manikür, arcápolási és 
l i U L V I l l U U I M U & szSreltávolitási szalon 
VII., Rottenbiller-utca 37/2. I. ein. 9. Damjanich-u. sarok 

SELYEIHARISNYA JAVÍTÁS szemszedés 

BELVÁROSI HARISN7AKÖTŐDE 
Kecskeméti-utca 6 

«ÉVAY-U. 18. KIS K O M l D I f t Hl. 14-22. 
Rott és S te inha rd t felléptével DETEKTÍVEK és 
FREULEIN OSKAR. — Kezdete este V28 órakor 

B! Ilf RTfKÍIN Gyap jú s z ö v a t a l j 8 5 0 K A n g o l bat iszt b luz 5 9 0 K 
l U £ - U U n U n T r i k ó , se lyem és g y a p j ú szövet ruha k ü l ö n l e g e s s é g e k . 

V i l . . Király-utca 2 3 T r i k ó és horgo l t s e l y j e m j u m p e r e k nagy v á l a s z t é k b a n 

P á r f ő m , púder, szappan, k o z m e t i k a i c i k k e k , női - és f é r f i har isnyák 
HORVÁTH é« HORVÁTH József -körut 2 6 
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Gerő: Micsoda? 
Frédi (jobb aj tón be). 

' Grill: Vegye el, Frédi. 
Gerö: Kit? 
Grill (Tajabára muta t ) : A hölgyet. 
Frédi: Tessék? 
Alisz (egyszerre, t i l takozón): Ah!,. Szé-

pen! 
Hedi (egyszerre, t i l takozón): Hogyisne! 
Az asszony: Frédi? 
Frédi: Kikérem magamnak. 
Grill: Miért? Miért ne vennéd? Hal lod: 

Gerô elvehette? Akkor te is egész nyu-
godtan elveheted. 

Az asszony: Igazán Frédiké, nézze... ezt 
ia csekély kis szívességet... az én kedvemért... 
ennyit reszkírozhat. 

Frédi: De nagyságos asszonyom... Hova 
gondol... 

Ta/aba (Frédi fe lé ) : Érc minden. Nem 
kelsz. (Nyelvet ölt rá.) Meee .. 

Grill (Tajahához) : De nézze, kérem: ez 
egy jó idea. Csak hallgassuk meg*. Itt van 
ez a szépreményű, intelligens fiatalember. 
Jó állás. Biztos egzisztansz. Teszem fe l : 
újévkor renumeransz. Nos? 

Tajaba; Nem kelsz. Inkáb mész visza 
ezer-ezer vjerszt.. Eric fenébe. Inkább meg-
verje-verje pan tatarszki. És szamár, 

Grill (az asszonyhoz): Nem lehet vele. 
Az asszony (boszusan): Cc.. Egy liba. 
(A bal ajtón túlról egyszerre vékony, 

cérnahangu sirás hallatszik. A szinen állók 
meglepődve fordulnak.) 

Tufába : Ajj!.., Gyévuska!.... Gyévuska!... 
Itt vágysz! Aj moja majka!. . Nem sirsz!... 
(Kifut balra, az aj tót nyitva hagyja maga 
után. ) 

Hedi: Mi ez? 
Az asszony: 0 ! egy egész karavén? 
Grill: Gerő! Mi ez? 

•Gerö (sugárzó arccal, egyszerre felol-
dódva): Ez? Ez? Ez a tatárka. Az én 
kis tatárkám. Az én tatárkám:., ó , bozse-
cnojj... 

(A gyereksírás kint eláll. A bal ajtón 
Tajaba egy talpas kis tatár bölcsőt tol be, 
amolyan szánkótalput, amilyet faluhelyen 
ringatnak. ) 

Tafaba (a kandalló előtti nagy fotel 
e lé tol ja a bölcsőt, senkivei se törődik most 
már, beül a fotelbe, a párnácskák fölé 
hajol, beszél a bölcsőbe): Ném sir.. . Ném... 
Itt vágysz... Itt vágysz.... Sémi nem bajt 

Gerö (odamegy mellé, gyöngéden a böl-
cső fölé hajol, összeér Taa jba tejével a 
teje. Együtt gügyögnek be a bölcsőbe): 
Ô bozsebozse... Kicsi tatárkám.... He... he... 
0 - 0 ! . . . Hát mi b a j ? Mi b a j ? 0 mojja 
b o z s e . 

KERTÉSZ ANTAL 
C1PÖKÜIÖNLEGESSÉGEI 

K a p h a t ó k s VII., RÁKÓCZI-UT 64 
Telefon : József 134—56 

VI., TERÉZ-KÖRUT 10 
Telefon 102—62 

Kézimunka-diszmükészitő iparművész hozott 
anyagokat jutányosán n i n t n i v r c m Í D C l l 
dolgoz fel művészileg HA I I A I Lb I A h b A I 
IV., Koronaherceg-utca 3. :: Telefon : 64—69 

Alapítva 1879 

U n f l t i i m i i b A t ruhákat jutányos árban készít és 
U U i t l U l l l U n c i i m o d e l l e k s z e r i n t művésziesen 
a l ak i t F ( | r e ( | ] B é l í n é angnl, francia női divat-

szalonja Budapest, 1V„ Kossuth Lajos-utca 15. 

Tűzifát és szenet a l e g o l c s ó b b 
napiáron szállít NÁNÁSI ÉS KÁLMÁN 
Gyár-utca 26. szám — Telefon 118-46 

E c f t Á l l f f i u t c a i é s Ot thoni to i l e t t ek . Francia 
E S l t S I J r l f és angol kosztümök sajá; vagy hozott 
anyagból. Átalakításokat előnyös árak mellett eszközöl: 

Rothné RADÛCS9 MARGIT női Uiv«tter.«e 
Budapest, Népszinház-u. 19. Telefonhivó: József 132—» 

TAVASZI S Z Ő R M E újdonságok 
nagy vá l a sz t ékban GLAS R MIHÁLY 

S 'Ucs m e s t e r n é l 
Budapes t , VI. ker . , I zabe l l a -u tca 68 . sz . Aradl -u toa s a r o k 

Szemben az .ORIENT" mozgóval 

Ü G Y E K 
által hot ott szövetekből jutányos 
áron készítek elegáns angol női 
kosztümöket és köpenyeket Spe-
cialista lovagló és sportruhákbun : 

; Muth Alajos, IV., Papnövelde-a. 

t 
merték szerint kesz;' ötölt Robotot , fc _ hJU_. 

»tött ruhát - tzaoeilB gepkotofc U l U l l l U H U I >• V I , K i rá ly -u tca 96 w 

GâBOR LâJOS & Ä 
ífák, ékszersk nag) wlasrtèkto — Titel is «lafót 

Fülzugásban szenved? 
Fölben láthatatlan halló 
készülékről prospektus; 

Ingyen küld: FARAGÓ, Nepszinház-utca 16/52. sz 
nagyothalló? 

I 11I J DA RA/1Á 

Harisnya keztyQli és sportruházati clKbeli nasyáruházc 
G u T T M A N N BÊLA, B U H A ^ E S T , IV M K O « 0 1 Í A M f i a C S « * Ü T C A f . 
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Tafaba: Nem sir, ném... Itt vágysz.... 
Mojja Gyévuska!... 

Az asszony: Frédi. Ä bundámat. Elég 
voit az etnográfiából. 

Frédi (besiet jobbra, hozza a bundát). 
(Az egész társaság lassan kiosonkodik 

bal ajtón át az előszobába. Mind el. Geró 
és Tajába gügyögnék a bölcsőbe, nem lát-
nak, nem hallanak semmit). 

Gerö: No-no kis fiam.. Fáj?.... Fáj 
neki?.. ó-O!.... Hm. Hm! 

Ta/aba.- Kell alludni sinál... Gyévuska 
sírtál á-á.. á-á.... 

Gero (egy ujjal bök feléje, játszadozón, 
be a bölcsőbe): Ham-ham. Hám'-hám-hám. 

Tafaba: Csipi-csókó.. Vak varnyicskó!... 
Gerö (csiklandozó bökdöséssel ) : Bizse-

rére, bizserére, csik-mak-mak. (Felemelke-
dik. Utánuk néz.) 

Ta/aba (a lábával gépiesen rengeti a 
bölcsőt, szétpillant). 

(A szinen már csak ketten vannak a 
bölcsővel). 

Gerö (lassan a szin közepére megy, pil-
lanatig tenyerébe takarja az arcát. Aztán 
a zongora előtti állólámpát felcsavarja, le-
olt ja a felső világítást. A szinen ismét 
csak az ernyős állólámpa és a kandalló 
szétsugárzó vörössége világit. Gerö a cselló 
előtt megáll. Kezébe veszi a kottát. All. 
Stimmel. Tajaba lélszemmel rápillant. Gerő 
játszani 'kezdi a dalt). 

Tajaba (egyhangúan ringatja a bölcsőt, 
lassan, altató tempóban kezd mellé éne-
kelni). 

E-ei uchnem, 
E-ei vum uchnem, 
Nummáj tor tsármállá, 
Moskov uchnem. 
E-ei uchnem, 
E-ei vum uchnem, 
Mummáj tsár jermullá. 
Moskov uchnem. 

(Függöny.) 

RÉGISÉGEK, RITKASÁGOK: 
I. Lukianos : Széplányok egymásközt 

II. Petronius : Trimalchio lakomája 
III. Caylus gróf: Vilmos kocsis históriája 
IV. A házasélet 15 öröme 

Egy-egy kölet ára — K .44.— 
Fóthy János verseskönyve: Üvegház K 27.50 
Füst Milán : Az elmúlás kórusa (vers) 55.— 
János jelenései — kötve K 110.— 
Régi balladák könyve — — kötve K 200.-— 
Lestyán Sándor : Va-Ta-Vah és a 

Somoserdő mohikánjai — — — K 132.— 
Rupprecht T. : A túláradó élet fűzve K 55,— 
Geist Gáspár : Mesék — — fűzve K 55.— 

Kaphatók a „Színházi Élet" boltjában 
VII., Erzsébet-körut 29. 

i p a r M s z e t i iskolája Sikló» Albertne és 
Hlavács Erzsébet 
VI., Ó-utca 8. II. em. ÍZ — Sziivés. rajz és teivezés. 
Batik. Könyvkötészet Babakészítés. Lámpaernyők, 
csipke- <•& himzés-technikák. Kalapkészités. Művirág. 

Szabás-varrás. Megrendeléseket elfogadunk. 

ÉKSZERT aranyat, ezüstötWJ»« M I M 
legmagasabb H L C I í i 

napi árban vesz_ " " 
iüOB-UTCA 3 . SZAM 

SZ S b r t i , WMüTnÉ tanítok marfűi taaulám« 
tankönyvem kapható. Varrónőknek, lanitCnőkne* 
kfliön tanfolyat:i. Kalapkészitéat olcsón váiUlok. 

Kalaptan folyam kfllön, 
KÀROLY-ICORUT 10. 5. l e i s er Relaí ! 

iUZJÜUI végleg eltávolít B A C H M A N C t 
kozmetikai intézete. M i n d e n n e m ű 
szépséghibák kezelése, izeplöeltivo-

litás, ráncok kisimítása, arcgőzölés és aicmasjzái: 
lutányos bérletben. B u d a p e s t , VII,, A l i a í s c v - u , s 

CSERHELY KÁROLY 
JWTOlfOBIiOK 
TearáX' foőru í 1 2 . T e l e » , 

Ü D f l h l A * I l l ifCI 8 m-kir- Operaház volt szólótán-XlUSZIHBr LUJÏU cosnőjének, a balletiskola volt bsllstlskalőja ft»^™ l E«. 
Felvétel egész évben, Értekezni reggel 9-tól d. u. 4-ip, 

flRliiiif Alfirf("li«t ondulácíóval, mariikor, szépség 
a û ï 3 y i U U l l i U U l ápolás ésarchajszalakeltávolítása 
legradikálisabb módszerrel. Mérsékelt árban elsőmig;, 
munka. — Tanítványok teljes kiképzésre felvétetne» 

foglalkoztatásukról gondoskodom 
S Z Á N T Ó N É BUDAPEST, HORN EDE-UTCA 12. S2 

T n i l # > / / p l r fehérnemüek, monogrammok, kézi-1 hímzések a legművészibb kivitelben 
T i r o l e r n é l 

IV., Kossuth Lajos-utca 14. félemelet 

Épp most 
hailg-

megjelent 
lemez 

u j d o í a s á g a i n k í 
műsorát kérje i n g y e i l 

HANGSZER-OTTHON 

FiKETi MIHÁLY 
I- ES LEMEZOSZTÁLYÁ1 
, JÓZSEF-KÖRUT 9. SZAí 

ORAMMOFON-
BUDAPEST, 

ÁBAN 
\M. 

H l n l t f t J i r ^ k l n K s M f t hölgyek arcáról, karjáról véglen kiirtja felelősséggel PoHAk 
S í i H i l l t r o l l t » . Andráwy-ut 38. L „WttracJ«" hajeltávolitószer síét 

|.;(iidé»e utnsitósaal Sz«ptléfllSiS90lfts. Szemöicsirtág. Hám 
V. vMuriük Hniffiittékek. Fagykeveló*dk. Kérfen proapectttet 
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Szerkesztői tízenelek 
{E rovatban készséggel adunk felvilágosítást 
ő színházi vonatkozása kérdésre. Kéziratokat, 
<-ajzokat nem adunk vissza s azok meg-

őrzésére nem vállalkozunk.) 
P. G. fhdgy. Cikke igen kiváló, sajnos 

mi nem tudjuk felhasználni, miután nem szín-
házi vonatkozású. — Péter. 1. Pierre Bonard ját-
szotta. 2. Paris, Gaumont. 3. 30 éves. 4. Nős. 
5. Rökk Szilárd-u. 18. — Zsombolya. Előbb 
méltóztassék valamely filmvállalattal össze-
köttetést keresni, ott azután készséggel meg-
adnak minden szükséges felvilágosítást. — 
Nobody. 1. 1880-ban született. 2. Kossuth 
Lajos-u. 13. 3. Egyelőre bizonytalan. 4. Ke-
gyednek van igaza, miután a nő magától ug-
rik le. — V. M. Cime Berlin, Deutsche Bios-
kop. —• P., Győr. Tessék valamely fővárosi 
szinház, esetleg kabaré igazgatóságához be-
nyújtani ; ha a munka jó, előadatására lehet 
kilátása. — Müvész-imádó. 1. Ára 66 K. 2. 
V., Személynök-u. 25. — Fülöpszállási mű-
kedvelő. Belejátszani kifejezés alatt azt értik, 
hogy a szinész beleéli magát a szerepébe, de 
sokszor a túlzás kifejezése is, amikor ugyanis 
a szinész nem tekint bizonyos határt, hanem 
az összhang rovására játssza lé a szerepét. 
— F. Géza. 1. 1896-ban született. 2. 5 évre 
szerződött. 3. A jövő hónapban itthon lesz. 
— P. Ily. Ne irjon és ne shimmyzzen. — 
B. F., Mezőkövesd. Méltóztassék ez ügyben 
Bárd Ferenc és Testvére-céghez fordulni, 
cime? IV., Kossuth Lajos-u. 4. — L. Kózsi, 
Jánosháza. Szíves türelmét kérjük, már pos-
tára is teltük és e napokban kézhez is fogja 
kapni. — F. B., Törökszentmiklós, i. Vala-
mely színházhoz tessék benyújtani. 2. Többen 
vannak e nemben. 3. Egyelőre helyszűke 
miatt vagyunk kénytelenek ezt üzenni, de 
azért van rá esei, hogy a jobbak között válo-
gatunk és — ha megfigyelni méltóztatott — 
be is sorozzuk. — Nordisk. 1. 1876-ban szü-
letett. 2. Nőtlen. 3._ Szinész volt. 4. Berlin. 
Deutsche Bioskop. 5. 1880-ban születeit. — 
Próba. Helyszűke miatt nem tudjuk elhelyezni ; 
egyébként igen jó és tehetségre vall. — Lola. 
Az igazgatósághoz kell benyújtani és egy pár 
meleg szóval kérni kell a szives támogatást, 
ily esetben célhoz is fog jutni, amit mi azok-
ból a sok-sok hálálkodó levélből gondolunk, 
amikkel hetenként garmadával árasztanak el 
a hozzánk forduló olvasóink szerte az ország-
ból. — K. J. Bernben született. 2. Cime isme-
retlen. 3. Nős. — Sz. Ilonka. 1. Szeptember 
15-én. 2. Igen. 3. A részleteket megtalálja a 
„Színházi Élet" mostani Almanachjában, mél-

tóztassék a kiadóhivatalban megrendelni. — 
G. Sándor, Szászváros. Tessék Rózsahegyi 
Kálmán iskolájához fordulni. VIII., Népszin-
ház-u. 22. — Karin. 1. 34. 2. Nem. 3. Nem 
szoktunk vallási kérdésekre felelni. — Vissz-
hang. Tessék valamelyik operettszínházhoz for-
dulni, ha pedig vidékre óhajt szerződni, akkor 
a Szinészegyesület szerződtetési osztályát ke-
resse fel. Cime: VIII., Baross-tér 9. 1. em. — R. 
A. Lakatos László irta, a mult műsorban adták. 
— Wien. 1. Berzétey Ilona. 2. A „Színházi Élet" 
boltjában mérsékelten kapja. — Zsombolya. 
1. Az első kérését a kiadóhivatalhoz utaltuk. 2. 
Kapható az 1918, 1919 és 1920-as évfolyam, 
az 1921-es évfolyamból csak egyes példá-
nyokkal szo'gáihat a kiadóhivatal. — Sz. 
Sándor. Tessék Rózsahegyi Kálmán mozi-
iskolához fordulni (Népszinház-u. 22.), biztosan 
készséggel fognak válaszolni. — V. Gitta. 
Sziklai énekelte. — Győri olvasó. 1. 1889-ben 
született. 2. Dr. Márton ügyvéd neje. -— Cs. 
Lujza. Deutsche Bioskop, Berlin. — Papp 
Ibi. Nagyon szépen köszönjük a verset. Olyan 
őszinte és megható, hogy igazán nagy kedvünk 
lenne kiadni a „Szinházi ÉIet"-ben. De ugy-e 
nem lehet, mert a „Szinházi Élet"-ről szól. El-
tettük emlékül. — P. D., Zalaegerszeg. Ujabb 
nem jelent meg, csak a régi van meg, megren-
delhető a 1zinháti Elet kiadóhivatalában. 
1. Kössük össze kifejezés arra értendő, hógv 
a próbákon a még döcögős szereprészietet 
egy másik részlettel megakarja ismételtetni a 
a rendező, tehát a szöveg fonala ujabbi fel-
vételéhez azt szokták mondani, hogy : Kössük 
össze. 2. Megy kifejezés arra értendő, hogy 
valamely színdarab műsorra van kitűzve; 
tehát ha valamely napra Bánk bán van elő-
jegyezve, arra ugy mondják szinészkörökben, 
hogy „ma Bánk bán" megy. S. T. Rákerül 
még a sor, akkor természetesen mi is ismer-

telni fogjuk. 

/ r \ a f á g n e r - o p s r ó k 
hanglemezen isméi 

kaphatók : 

i B i rn J i i i t ^wf l sw i 

hangszeráru házában 
csakis József-körút 15 

• Fényképes lemezmfisof 
ingyen! 

6 ára ÍJ óra 
alatt vegytisztitást alatt festést vállal 

V ö r ö s m a r t y „gyors" v e g y t i s s t i t é 
VI.,Andrássy-utöö. Vörösmarty-u. oldalon. Telefon 159-23 

H d l g y f o d r í u a t Manikür A r t m a i u g e Henná-hajfestés minden » I n b t r 

újonnan átalakítva, I S Z l C l i 6 S J S f l Ü G S l f 3 Teréx-kSru» 18. 

T A K A R Í T Á S 

P AX-váH a latnál 
E L E M M 5 5 Z O B flFES T E 5 

T « t i e f e n 6 1 - 0 6 , 1 4 1 . 4 6 

P O L O S K A I R T Á S 



04 SZÍNHÁZI ÉLET 

Színházi rejtvény 60© Korona púrfa eÄ 
B ő i börtélclpö. Sárga box nöi cipó, füzos és 
soanglis 1100 K-tól teljebb. Fehér nöi cipők valamin* 
bébé- és gyermekcipők minden szinben külföldről 
óriási választékban érkeztek. Sc&iUter c é g , 
Budapest, Döbreníei-tér 4—6. — Telefon : 5—71 

$ 
Brillián8okat, gyöngyöket, régiségek-, t 
mindaniriméi d rágábban vess 

ZÉKELV SNiL «fcszerftsx 
Teréz temp'omm;.; 
szemben. Telefon Király-utca 51. 

Megfejtési határidő 1922. április 11. 
A megfejtést lapunk 1922. évi 17-ik sza-

mában közöljük. 
Ä Színházi Élet 1922, évi 13-ifc számá-

ban közölt rejtvény megfejtése: »Költőnő.« 
A megfejtők között a következő dijakat 
sorsoljuk ki: 

I. dij: Emlékkönyv cimü könyv, az iró, 
Villányi Andor eláirásával. 

II. dij : Tcr:s Jenő autogrammes fény-
képe. 

III. dij: Egy doboz »Floris« csokoládé-
bonbon. 

IV. dij: Egy üveg Eau de Coiogne »Fée« 
Wittek. 

Helyesen fejtették meg 810-en. 
Az első dijat Kecskeméty György (Má-

tyás-tér 17.), a második dijat Löwen<*ard 
Guidó (Dezső-utca 9. ), a harmadik dijat 
Korumel Anna (Nagymező-utca 25. ), a 
negyedik diajt Miklússy ödön (Attila-
u. 5. ) nyerték (meg. — A vidéki előfizetők-
nek postán küldjük el a dijakat, a pestjeik 
jelentkezzenek érte a szerkesztőségben 
4—6 óra között. 

Szerkeszti : INCZE SÁNDOR 
Kiadja a .Színházi Élet" r.-t. 

Igazgató: KIRÁLY JENŐ 
Hirdetési vezérkénviselet külföld részére : Annoncen-
Expedition Rudolf Mosse, Berlin S. W. 19. és fiókjai. 

HARISNYAJAVÍTÓ 
Kabát-, bl' z- és harisnyakötést, selyem-
harisnya szemszedést vállal olcsó árban ! 

MAQYAHOK TALÁLKOZÓHELYE 

ZEIGER FERENC 
m a g y a r k â v é h A z « a v e n d é g i O 

m WOODLAND AVE A M E R I K A CLEVELAND 0 . 
véglegeltávollttelelős-

I R / l í « t ( t I n l ' < n f Béggel, mindennemt 
m m u f j j u l " " u l szépséghibák kezelése, 

p ú d e r és k r é m e k 
vidéki szétküldése, Buchholcz Nővérek kozmetikai inté-
zete: Budapest, Király-utca 51.1. 9. Teréz-temp, szemben 

ff ára ÉS RELEMEH "»»«-»»'«"** 
» » . , Erzséb«t*k»rul 58. »/«. c . Pő Tárosi — 

' « I f ü S * 
Városliget 

Telefon 55—55 

Napnota este V*8 órakor 
a fényes ápr i l is i 

műsor 
csütörtök, szombat, vasár- és 
ünnepnap délután 4 (fiakor 

családi és gyermekelőádás 

Mi művésznők csak a 
MEDER én HUSZÁR Vacuum vállalatánál 
Nagydlóta-u. 22. kezeltetjük szőnyegeinket 

Telefon J. 128-80 

Kolozsvárról 
ED 

Nagy Jenő 
20 éves műtermét áthelyezte 
Szövetsíg-utca 45. sz. Magyar Színház mellé 

ZONGORÁK II P1ANINÛK 
HARMÓNIUMOK II CIM-
BALMOK II HEQEDUK II 
ORAMOFOHOK/ LEMEZEK 
II HUROK II 

Zenekari réz fúvós é s fa-
fuvós hangszerek . Az ösz -
s z e s h a n g s z e r e k legf ino-
mabb m i n ő s é g b e n . Zon-
gora vétel , csere , hangolás . 

Nyomta a Kultura könyvkiadó és nyomda r.-t. Budapest, V.. Visegrádi-u. 3. — Telefon 13-3Í 
Felelős igazgató: QRŰN 1QNÁC 






