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Miért nem irtam darabot ? 
Irta : KARINTHY FRIGYES 

Mert azt mondtam magamnak : na, 
mostan leülök, van egy szabad hetem, 
most megírom a darabot. „A darab" 
aiatt mindig valami idegen és csodá-
latos dolgot értettem magamban ; 
ismeretlen ragyogást, valami egészen 
mást, mint amit eddig darabnak ne-
veztek — olyasvalamit, amit talán 
nem is színpadon játszanak — talán 
egészen újszerű, másféle épületet 
kell hozzá emelni, valami tornyot, 
vagy lassan forgó kupolát, vagy nem 
tudom mit. Egyszóval a ,.darab"-ról, 
amire mindig gondoltam, ha eszembe 
jutott, hogy darabot kellene irni, sőt 
csak azt kellene irni, ezt az egyet-
lent, sőt egyebet nem is kell és nem 
is szabad, mert hiszen nincs nekem 
más dolgom a világon, minthogy ezt 
a darabot megírjam — a darabról, 
amit megírok majd, hogy aztán végre-
hajthassam kedvenc tervemet, az 
Eiffel-torony tetejéről való kecses 
salto-mortalét — erről a darabról 
nem tudtam én soha életemben 
egyebet, minthogy előadatása után 
fölöslegessé válik minden további 
erőlködés — nem tudtam egyebet, 
minthogy magam is el fogok ájulni, 
mikor előadják, olyan irtóztatóan 
különös valami lesz ez a darab. 
Nem is tudhattam egyebet, mert 

hiszen, ha tudtam volna, ez az 
„egyéb" meggyőzött volna róla, hogy 
„a Darab"-om egy egész egyszerű 
darab. Nem mondom, jutottak nekem 
is eszembe helyzetek, meg figurák, 
meg olyan beszélgetős-történetek, 
mint akármelyik más borbélylegény-
nek. De ugye nem lehetett szó róla, 
hogy ezeket megírjam darabnak — 
ezek csak aztán jöhettek volna sorra 
legfeljebb, ha a Darab előbb megvan. 
Nekem azt kell előbb megírni — mit 
tudnak rólam különben ? Az atléta 
eleinte gummilabdácskákat dobál 
közönsége előtt: aztán tér rá a ne-
hezebb feladatokra — s a végén 
felemeli az ötezer kilós súlyt. Én 
fordított atléta akartam lenni : meg-
mutatni előbb, mit tudok, hogy aztán 
kedvemre labdázhassak, ne mond-
hassa rólam senki : csak azért csi-
nálja ezt, mert nem tud nehezebbet. 

És igy történt, hogy kész terveket, 
kidolgozott vázlatokat elvetettem, fél-
retettem, várattam és váratok, hogy 
elébe ne vágjak annak a munkának, 
amiről semmit se tudtam, amihez 
nem volt se témám, se cselekményem, 
se figuráim — amiről azt tudtam 
csak, hogy irtóztató szép lesz. És 
kerestem hozzá tárgyat — kerestem 
valami történetet, amiről szól majd 
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ez a darab. És kerestem otthon és 
az utcán és hegyen és völgyben — 
égen és földön kerestem, hogy mi 
történik ebben a darabban. És 
árokba estem közben és lekerültem 
a tenger fenekére, beszívott a föld 
és kidobott a tűzhányó — voltam 
csatában és voltam börtönben, föl-
akasztottak és főbelőttek és meg-
haltak körülöttem és megszülettek, 
vidám tragédiáknak lettem oka és 
szörnyű komédiáknak részese — de 
mindebből én nem vettem észre 
semmit, mert én egy kis mesét ke-
restem, földreszegzett szemekkel, mig 
a csillagok ragyogtak fölöttem. Száz 
drámairó megélne belőle, ha megirná, 
mi történt velem, mig történetet ke-
restem a darabomhoz — s talán 
éppen azért, mert nem figyeltem oda, 
szórakozott voltam, mint aki keres 
valamit. 

De most már abbahagyom. írja 

meg más a Darab-ot — én nem mo-
solygok többé magamban, ha elhang-
zik a mindennapi ajánlás „ebből 
irjon mester egy jó darabot, ami a 
sógorommal történt!" Én megírom, 
ami a sógorával történt és megírom, 
ami velem történt — én nem kere-
sek tovább. 

Szerkesztő ur — nem irtam darabot. 
Tanár ur kérem — nem készültem. 
De most már írok, most már irok, 
érzem — mert vége már a hitemnek, 
hogy témát találok valaha. Kialudt 
a belső világosság — behunyt sze-
memet, mely befelé figyelt, kinyitom: 
hadd ömöljön belé a szürke nap-
sugár. A lelkem, képzeletem kialudt: 
hadd jöjjön hát a Valóság, a Nagy 
Élet, ez a nagy drámairó. Kifogytam 
minden mondanivalómból : meg fo-
gom hát mondani az igazat. 

Hogy is volt csak, Kovács ur, a 
sógorával ? 

A losonci Herczog-család autón viszi át Fedák Sárit Csehszlovákiába vendégszerepelni 
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Beöthy László tavaly, mint az Unió vezér-
igazgatója bejelentette a Magyar Színpadi 
Szerzők Szövetségének, hogy a Magyar Szín-
házat az év két hónapjában uj magyar szer-
zők számára engedi át. A fiatalok érvényesü-
lésének dicséretes és nemes jelszava höm-
pölygött végig a sajtón, mielőtt Beöthy 
Lászlónak ez az elhatározása napvilágot lá-
tott. A fiatalok joga és sokszor hangoztatott 
elnyomása indította meg azt a szinte társa-
dalmi akciót, amelynek következményeképen 
valamennyi szinház, de különösen a drámai 
színházak igyekeznek fiatalok darabjait mű-
sorra tűzni. 

Ez a szó : fiatalok, színháznál és különö-
sen az irodalomban nem mindig vonatkozik 
az író koréra, hanem inkább múltjára. Az 
irodalomban az a fiatal, aki most jön, aki-
nek a neve először jelenik meg az áhított 
szinlapon, egyszóval, aki uj. Általánosságban 
valóban fiatalok az ujak, de sokszor volt már 
arra is eset, hogy egészen hirtelenül bukkan-
tak fel olyan ujak, 
akik már messze 
jártak a test ifjúsá-
gának virágzó kor-
szakától, akikben az 
élet delén, vagy 
éppen nyugati olda-
lán ébredt fel a te-
hetség és gyújtotta 
lángra a régen alvó 
irodalmi parazsat. 

így történt most 
a Magyar Színház-
nál is, ahol olyan 
uj színpadi szerzőt 
avattak a magyar 
irodalom kétségtele-
nül feljegyzésre mél-
tó nevévé, aki, ha 
harmincéves korá-
ban hajolt volna meg 
legelőször a lámpák 
előtt ma már meg-
ünnepelhetné szín-
műírói munkásságá-
nak harminceszten-
dős jubileumát. 

A púpos Boldi-
zsár legendája, me-
lyet az elmúlt héten 
mutatott be a Ma-

gyar Szinház, egy hatvanesztendős, őszhaju 
bácsi irodalmi vágyak gyötrelmétől terhes 
életének első irodalmi sikere. Mennyi szent 
szenvedés, mennyi boldog fájdalom, mennyi 
reménykedés, csüggedés, munka, elkeseredés, 
hit, boldogtalanság lehetett ebben a hatvan 
esztendőben ! 

Tisztelettel és csodálkozással kell megbá-
mulni Timár J. Mihály életét annak, aki nem 
szereti a küldést és nem áhitozza a hosszú 
harcot ! Tizenötödik háromfelvonásos darabja 
A púpos Boldizsár legendája I Lelkének tizen-
négy megszületett és mégis halottan élő tizen-
négy gyermeke .az a tizennégy színdarab, 
amelyet megirt. És hogyan ? Munka közben. 
Dolgozott. Egyikből a teste, másikból a lelke 
élt. Először az ecset kellett a művész művé-
szetet, alkotást áhítozó lelkének, de ebben 
nem tudta megtalálni azt a módot, ahogyan 
kiélhesse a benne felrobbanó erőket, amelyek 
életet és eget kértek, a művészi megnyilatko-
zás számára. 

„A púpos Boldizsár" és a kisérő zene szerzője 
Timár Mihály és Berény Henrik Angelo foto 
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A púpos Boldizsár legendája nem is szín-
darab, talán inkább álomszerű költemény, ha 
versbe lenne irva, akkor rokonságát ki le-
hetne mutatni a legnagyobb ilynemű alkotá-
sokkal, az Ember tragédiájával, Peer Gynttel. 
Már magában véve ez a megállapítás is 
milyen nagy elismerés egy uj szerző számára, 
még akkor is, ha hatvanéves ! 

Az a gondolat, amely Timár J. Mihály szín-
darabjának alapötlete, a legszebb, legneme-
sebb, ami csak a költő tollára méltó. Az Élet 
és Halál, a jó és rossz hatalmas problémái 
sok gondot adtak már filozófusoknak és még 
eddig egyetlen egy sem oldotta meg. A filo-
zófia mélységei égbenyúló magaslatok ennek 
a gondolatnak mélységéhez képest, amelybe 
ezernyi vaskos könyv erőtlen szóáradata nem 
tud levilágítani és amelyen egy költői sor 
jobban áthatol minden elmélkedésnél. 

A púpos Boldizsár legendája is ilyen 
munka. A költő : bölcs és gondolkozó ember, 
aki évtizedek Ieszürődött filozófiájából for-
mált a lelkében költészetet ! Itt élt az élet 
szürke, mindennapi gondjai között, ellensé-
gek, vetélytársak,tisztességes és tisztességtelen 
harcosok sokaságéban és minden csalódás 

Kovács, Kabos, Törzs, Vaály, Dávid 
Magyar Színház : „A púpos Boldizsár" 

Angelo foto 

Törzs Jenő és Körmendy János 
Magyar Színház : „A púpos Boldizsár" 

Angelo foto 

között is megőrizte lelkének aranyos jóságát, 
amely az élet célját és értékét abban látja, 
amiben a jóság diadala megnyilvánul. 

Igenis, be kell bizonyítani az embereknek, 
gondolta ezerszer is Timár Mihály, hogy nem 
szabad bűnnel élni és olcsó boldogságot haj-
szolni a földön, mert az Élet egyetlen ren-
deltetése a jóság és szeretet, a megbocsájtás, 
hála, hűség. 

A próféták hivatását folytatja a költő, ha 
ezeknek a gondolatoknak szenteli tollát és a 
próféták munkájának jutalma illeti őket. 

A púpos Boldizsár legendája ugy szerke-
zetileg, mint formában és tartalomban egé-
szen különös értékű és uj szempontok szerint 
vizsgálható színdarab. Fajra nézve a keretes 
színdarabok csoportjába tartozik, amelyekben 
az iró eszmei célját már maga a keret el-
árulja. Ilyen például a Faust, Az Ember tra-
gédiája és az ezekkel nem rokon Liliom is. 
És mégis egészen más még a keret is, mint 
az előbb említettek. Ebben a keretben fogja 
megjelölni egy élettapasztalatokban megőszült 
hatvanéves fiatal szerző azt az utat, amely 
a szeretet és megértés virágos kerlj.'n halad 
a Léthe vizéig. 

Szinte hallani, amint a szavak mögött ösz-
szetett kézzel, könyörgő szemmel áll egy 
őszhaju bácsi és várja, vájjon fogadják-e 
szavát az emberek, vájjon lesz-e közöttük 
csak egy is, aki jobb lesz a darab hatása 
alatt. 

A púpos Boldizsár legendáját elmesélni 
hűen és tökéletesen csaknem olyan nehéz 
volna, mint egy ugyanilyen tartalmú és célú 
uj darabot irni. 
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Pécsi Blanka, Törzs Jenő 
Magyar Színház : „A púpos Boldizsár" 

Angelo foto 

A keret első része, amelyet lehet első kép-
nek is nevezni, a mennyországban történik. 

Fehér felhőfalak között van a mennyország 
iktató irodája, ahol azokat a lelkeket köny-
velik el, akik Budapest első kerületéből, a 
Krisztinavárosból érkeznek — a mennybéli 
Krisztinavárosba. Éppen ugy van itt is min-
den, akárcsak a földön, éppen csak annyi a 
különbség, hogy itt à mennyországban min-
den fehér, mert a fehér az örökdivat. A szé-
kek, asztalok, de még a vaskos iktatókönyvek 
is fehérek, éppen ugy, mint a mennyország-
béli lélekemberek ruhái. Itt dolgoznak az ik-
tatóban a hivatalnokok, akik odafenn ugyan-
azt a munkát végzik, mint odalenn, éppen 
csak hogy a hivatalhelyiség változott meg. 
Az öreg Boros egy vaskos könyvet vezet, 
ebben jegyzik fel az érkezők nevét és sze-
mélyi adatait és ebből tudják meg már jó-
előre azt, hogy ki mikor fog a mennyországba 
érkezni ? 

Most egy kis baj történt. Ugy látszik, tévedni 
nemcsak a földön emberi dolog, hanem a 
mennyországban is. Ezt tudjuk meg abból a 
tényből, hogy egy szegény földi lélek érke-
zésének idejét rosszul könyvelték el és most 
összekaptak rajta a mennyország és pokol, 
vagy ha tetszik : az ördög és az angyal. 
Mindezt egy újonnan érkező léleknek meséli 
el Boros irodatiszt, aki félve és áhítatosan 
lépte át a mennyország kulcstalan kapu-
ját és aki ugyancsak csodálkozik, hogy földi 
ismerőseit, barátait mind itt találja. Boros ur 
most is ott tartja a pálinkás butykost az Író-

asztala fiókjában és jókorákat huz belőle, 
ha nem látja valamelyik hivatali felebbvaló, 
akárcsak odalenn. Természetes, hogy az alan-
tas hivatalnok a mennyországban is ugy a 
fölebbvalókra akar hárítani minden hibát, 
mint a földi kataszteri tisztviselő, tehát Bo-
ros is azt mondja, hogy a tévedésnek nem 
ő az oka, hanem a..- „nagyfejüek" odabenn, 
akik éppen most tanácskoznak azon, hogy 
miképen lehetne elintézni a púpos Boldizsár 
ügyét, aki egy évvel előbb halt meg, mint-
sem dukált volna neki és aki ezzel borzasztó 
sok munkát okozott ugy a mennyország, mint 
a pokol nyilvántartó hivatalának. A két osz-
tály főhivatalnokai abban állapodnak meg, 
hogy miután a hibának mind a ketten egy-
formán az okai, visszaküldik Boldizsárt még 
egy esztendőre a földre — hadd leljen kár-
pótlást azért, amiért egy teljes esztendővel 
megröviditették az életét. A mennyország és 
a pokol egyformán magénak követeli a sze-
gény púpos Boldizsár lelkét és ezért mind a 
kettő képviselői lemennek vele a földre, hogy 
ha szükség van reájuk, kéznél legyenek. 

A púpos Boldizsár odalenn a földön be-
fejezte pályafutásét és felérkezett a menny-
országba. Ott kopogtatott az ajtón, de a hatá-
rozat szerint nem akarják bebocsátani. Zörög, 
dörömböl a mennyország kapuján, olyan lár-
mát csap, hogy viselkedésével hü képét adja 

Dávid Mihály és Törzs Jenő 
Magyar Színház : „A púpos Boldizsár" 

Angelo foto 
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egész földi életének. Végre is ki kell nyitni 
a kaput, mert még valami utcai csoportosu-
lás lesz és akkor mindenki megtudná az égi 
iktató tévedését. Bekötött homlokkal, bevert 
fejjel, hóna alatt a hegedűvel érkezik meg a 
mennybe Boldizsár. Cseppet sem bánja, hogy 
elhagyta földi szenvedéseinek színhelyét, 
hiszen senki sincs, akit sajnálnia kelljen és 
őt sem sajnálja odalenn senki. Annál erő-
sebben tiltakozik, amikor megtudja, hogy 
még nem érkezett el az ő ideje, vissza kell 
mennie a földre. Leveti magát a padlóra és 
rugdalódzik, ordit, tiltakozik, de hiába min-
den, a szolga felkapja és egyszerűen leta-
szintja a földre. A jó és a rossz, a menny-
ország és pokol vele mennek, természetesen 
mind a ketten a megfelelő női segéderővel, 
Ezek a segéderők mér odafenn megkezdték 

Vaály Ilona 
Magyar Szinház : „A púpos Boldizsár" 

a harcot Boldizsárért, mint ahogyan harcoltak 
egymással eddig is, más férfiak lelkéért. 

A második kép, amely első része a cse-
lekmény földi fejezeteinek, abban a korcs-
mában történik, ahol Boldizsárnak az éjjel 
egy sörös üveggel alaposan beverték a fejét. 
És én Istenem miért ? Azért, mert a szegény 
korcsmai hegedűs nemes, negyszerü muzsi-
kát játszott hopszasszák és trallalák helyett ! 
M^r-már azt hitték, hogy Boldizsár ott a 
korcsmaasztalok alatt leheli ki a lelkét és 
maga Boldizsár is csodálkozik azon, hogy 
még életben van. Feleszmél lázából és el-
mondja mindazt, ami az első felvonásban tör-
tént. A vendéglős-házaspár meg a „személy-
zet" azt hiszik, hogy Boldizsár lázában be-
szél, víziókat lát, bizonyára Boldizsár se 
tudja, hogy amit mond, az való igazság. A 

korcsmáros kijelenti Boldi-
zsárnak, hogy a zenekar 
nem reflektál többé reá I 
Boldizsár szidja kenyér-
adó gazdáját, szidja a kö-
zönséget, amely nem érti 
meg az ő magas művé-
szetét. Olyan mint valami 
gnóm, mint valami el-
züllött titán. Vagy mint 
az utcafia, akiben a te-
hetség isteni hangját nem 
tudja eloltani az élet szeny-
nyes pocsolyáinak nedves-
sége. Jól van, el fog innen 
menni, ki a világba, akár-
hová, de nem adja magát, 
a művészetét oda a tö-
megnek, hogy kenyere le-
gyen. Éppen indulni akar, 
amikor két furcsa ember 
érkezik a korcsmába. Egy 
nő és egy férfi. A nő fe-
keteruhás angyal, a férfi 
is az, az égből jöttek, hogy 
egy éven ét kisérői legye-
nek Boldizsár meghoszab-
bitott életének és vigyáz-
zanak a lelkére. Muzsiku-
sok, szelíden és szépen be-
szélnek Boldizsárral. A 
korcsmárosnak is felajánl-
koznak, hogy szerződtesse 
őket, ők majd társulnak 
Boldizsárral és olyan triót 
csinálnak, amely bizonyá-
a tetszeni fog a publi-
kumnak. Nem megy ám 
ilyen simán a dolog, mert 
a másik két túlvilági kül-
dött is megérkezik. A po-
kolszelleme, mint impresz-
szárió állit be a korcsmá-
ba, természetesen szintén 
nőtársaságban. A Rossz 
képviselői is ugyanazt az 
utat választják Boldizsár 
lelkének a meghódításéra, 

Angelo foto mint a Jó. 
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Az impresszáriónak éppen zeneszerzőre 
van szüksége, aki megkomponáljon egy kup-
iét, amelyet a művésznő száméra irt egy 
ifjú poéta, Boldizsár utálattal bár, de hamar 
vállalkozik erre a kis munkára és egy perc 
alatt kész a kupié, amelyet a művésznő 
mindjárt el is énekel. Pompás, nagyszerű — 
állapítja meg az impresszárió, ebből világ-
siker lesz, pár nap múlva mér az utca fogja 
énekelni. Á korcsmárosnak is felgyullad a 
szeme : ez már igen, nem azok az unalmas 
dolgok, amiket eddig játszott Boldizsár! 
Nyomban le is szerződ-
teti a művésznőt Boldi-
zsárral együtt. Boldizsár 
kezd a kísértés karjaiba 
esni. A Jó szelleme, a 
feketeruhás, szent arcú, 
misztikus leány és a ki-
festett, kacér kis kupié-
énekesnő egyszerre és vá-
ratlanul tűntek fel életé-
ben, amelyet soha nem 
festett még színesre gyön-
géd női kezek szerelmes 
simogatása, sem a forró 
női száj vérperzselő csók-
ja. Most itt van mind a 
kettő egyszerre. Az egyik : 
ny ugodt, békés családi 
boldogságot kinél ; meg-
hitt, csendes otthont, fe-
leséget ; a másik ölelést, 
csókot, mámort, könnyel-
mű, boldog perceket, pezs-
gőt, szédületeket, forró 
asszonyi ölelést. No, most 
melyiket válassza Boldi-
zsár? Hová indul el, me-
lyik útra? Mind a kettő 
felé egyszerre. A Jó asz-
szonyát feleségül veszi, 
boldogan, kigyulladó élet-
kedvvel I 

A második kép a korcs-
ma udvarán történik. Bol-
dizsár odabenn muzsikál 
— kihallik a kupié, ame-
lyet a kis színésznő szá-
mára komponált. Felesége 
és az öreg muzsikus ott 
várják egyik asztalnál. 
Odabenn zajlik a publi-
kum, tombol, tapsol, ün-
nepli Boldizsárt, együtt 
énekli a művésznővel a 
refrént és ugyanazok, akik 
a szimfóniáért sörösüve-
gekkel verték be a fejét, 
most a kupiéért babért 
fonnak köré és vállukra 
emelik. Boldizsár azt akar-
ja,hogy a felesége is boldog 
legyen, amiért ünneplik. Ha Magyar Színház : 
megosztozott a szégyenben 

akkor osztozzon a dicsőségben is. De az 
asszonynak nem kell ez a dicsőség, néki 
csak Boldizsár kell, a lelke, a lenézett élete, 
amelyet ő akar egyedül széppé és boldoggá 
tenni. Boldizsár nem érti a nőt; azért nem, 
mert a másik nő ott áll már a háta mögött. 
Szemével, suttogáséval csábítja : most, most 
van itt az első alkalom, hogy hires legyen, 
ünnepelt, hogy elégtételt vehessen a sok 
szenvedésért, megalázásért I Hires lesz, ünne-
pelt, gazdag művész, ha elfogadja az impresz-
szárió ajánlatát I Igen, igen ez kell. Az asz-

Pécsi Blanka 

„A púpos Boldizsár" 
Angelo foto 
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Pécsi Blanka, Gárdonyi, Vaály 
Magyar Szinház : „A púpos Boldizsár" 

Angelo foto 

órája szállott reá, mint kis gyermek a böl-
csőjébe fekszik bele — és elalszik a fehér 
párnán. Felesége megy muzsikálni a korcs-
mába, abból él, amióta az ura elment. Este 
van, jön az álom, végig a mult országútján, 
nyargal a fehér paripa és viszi magával 
visszafelé Boldizsárt. Akkor lép be a S20-
bába a művésznő, amikor Boldizsár az ál-
mában hangosan beszél. Belekuszik mellé a 
hitvesi ágyra és a Rossz forró lehellete fer-
tőzi meg a fehér párnák szentségét . . Bol-
dizsár lelke ismét egy fokkal lejebb jutott a 
mocsárban, a bűn karjaiban és az ördög 
már-már vigyorgásra fintorítja arcát a biztos 
győzelem közelségében. 

A következő képben fényes, előkelő palo-
tában él Boldizsár. Emberi fogalmak szerint 
minden boldogság az övé I Hódolók, lakájok 
serege veszi körül. És boldog ? Oh, dehogy 
is az 1 Mindén elmúlt a régi életéből, csak 
egy maradt meg, a púpja. Baj is az, hiszen 
a púposok küldöttsége éppen most jön a mes-
terhez, akinek személye uj formát adott a 
férfiideálnak, most már nem is olyan bor-
zasztó púposnak lenni. De semmi ez Boldi-
zsárnak. Hol van ez mind a boldogságtól ! 
Az öreg muzsikus is éppen most jön hozzá 
és a Jószellem szivével nyitja fel Boldizsár 
lelke előtt a megtérés utjának kapuját. Hiába 
örül az ördög. Még csak pár óra az egy év-
ből és Boldizsárnak most már véglegesen be 
kell fejezni földi életét. Ha igy megy el, aho-
gyan most látják, az ördögé a dicsőség. De 
Boldizsár megmutatja az utolsó órán igazi 
lelkét, amely tele van boldogtalansággal. Nem 

szony önző, csak magának akarja tartani, de 
ő most már mindenkié, a művészetéé, a 
sikeré, népszerűségé, mennie kell, itthagyja 
ezt az egyszerű, szegény életet és ha a fele-
sége nem megy vele, őt is itthagyja I Elmegy, 
viszi, ragadja magával a Rossz csábitó karja. 

Az asszony egyedül ül a szobában, fehér 
harisnyát köt a férje számára, aki elment. 
Hónapok óta várja, csak várja. A háziasz-
szony korcsmárosné szidja a hálátlan, ha-
szontalan Boldizsárt, de a feleség nem ha-
ragszik reá, majd haza fog jönni, mire eljön 
az ideje itt lesz a Feleségénél. Az öreg mu-
zsikus nincs itt már régen, ő is elment Bol-
dizsár után. És egyszerre jön Boldizsár. Frakk 
van rajta és fehér plasztron és a kezében 
cilinder. Honnan jön ? A dicsőségből, gaz-
dagságból. Azt hiszi, hogy felesége most ha-
raggal fordul felé és elküldi, de nem, dehogy 
is, mintha csak tegnap ment volna el, egyet-
len rossz szava sincs hozzá, csak megint 
gyöngédsége, szerelme és szeretete. Anya és 
feleség egy test alatt ez az asszony — min-
den jó, ami a földön asszonyban benne le-
het, benne van és semmi a rosszból. Boldi-
zsár megmondja, hogy most csak pár magya-
rázó szóra jött el, megint el fog menni és 
soha nem jön haza. Az ő élete most már a 
forró, zajos, mámoros sikerek utja, amerre 
jár a világban mindenütt ünneplik, babérokon 
lép a lába és fürdik a csókban. Régi lelkét 
azért nem ölte meg az ördög, amikor meg-
látja a nyitott ágyat, amelyben első boldog 

Kabos Gyula 
Magyar Szinház : „A púpos Boldizsár" 

Angelo foto 
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Vaóly Ilona és Kabos Gyula 
Magyar Színház : „A púpos Boldizsár" 

Angelo foto 

ér semmit a sok külső pompa, a dicsőség, 
gazdagság mind vanitatum-vanitas ; a hátán 
ott a pup és senkije sincs, aki az övé, aki 
önmagáért szeresse, aki büszke legyen reá 
és akire büszke legyen. Mennyire irigyli a 
nádszálegyenes mást, ki nem cserélné fel vele 
az életét ! Közeleg az utolsó pillanat, Boldi-
zsárnak most meg kell térnie ! És ugy lesz. 
Az öreg muzsikus egyetlen szava elég ehhez. 
A púpos muzsikus feleségének odahaza fia 
született. Boldizsár : apa, az élete nem szűnik 
meg a halállal, folytatása lesz a szép, nád-
«zálegyenes fiában. Rohan haza, hiába akarja 
visszatartani az ördög, kiragadja magát a 
karjaik közül és nem marad más a fényes 
falak között Boldizsárból, csak a frakkja I 

Megszólal a lélekharang — letelt az év. 
Boldizsár lelke megérkezett a mennyországba, 
ahol a háromcsillagos lelkeket megillető ün-
nepélyességgel fogadják. Még ide is elkíséri 
a kupié dallama, de itt már nem fújnak neki 
banális taktusok, a boldogságot úgyis meg-
kapta a mennyországban, amikor az iktató ur 
megmutatta neki fia nevét, a háromcsillagos 
lelkek lajstromában. Boldizsáron nem győzött 
a z ördög. 

Ez a darab. A filozófiai mélységeket, poé-
tikus költőiélek egyszerű, nyugodt szépsége 
virágozza be. Szivnek és gondolatnak szép 
ez a színdarab — moráljában, optimizmusá-
ban vigasztaló, jó emberek számára és azok-
nak, akik boldogan hisznek a földi élet túl-
világi folytatásában, szinte prófétai Ígéret a 
hit igazságára. Az ember ma száz-

szorosan fogékonyabb minden ilyen költői 
ajándék iránt és százszorosan hálás a költő-
nek, aki hivatást teljesít, amikor tollát ennek 
szenteli. Timár J. Mihály színdarabja ezért 
lesz hosszuéletü a földön. 

Az előadás értékei között természetesen 
Törzs Jenő alakítása áll az első sorban. Olyan 
nemes színészi munka ez, mint a darab. 
Pécsi Blanka plasztikusan kidomborodó ne-
mes művészettel játszotta a jó szellemét, Vaály 
Ilona pedig szinte meglepetésszerűen tökéle-
tes volt az ördögkisasszony alakjában. Pártos 
Dezső és Kabos Gyula igaz művészete, nem-
különben Körmendy, Gyöngyi Izsó, Gá'donyi 
Lajos, Vándor Andor, Dávid Mihály, Kovács 
Károly, Ladányi Valéria, Simon és Vaszary 
pompásan megrajzolt figurákkal színesítették 
az előadást, amelynek sikerében jelentékeny 
részt vesznek Básthy István újszerű, stílusos, 
zseniálisan megtervezett díszletei és Berény 
Henrik hangulatos kisérő muzsikája. A ren-
dezés Törzs Jenő művészi munkája. 

Vaáiy Ilona és Törzs Jenő 
Magyar Színház : „A púpos Boldizsár" 

Angelo foto 
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A „Színházi Élet" törvényszékének tár-
gyalótermét babérral díszítettük fel az 
ünnepélyes alkalomra, amikor Rákosi 
Jenő ül a vádlottak padján. A hallgató-
ság is áhítatos tisztelettel figyeli a sza-
vakat. Azért került Rákosi Jenő a törvény-
szék elé, mert most tölti be nyolcvanadik 
életévét és mert az újságírók nevéről 
keresztelik el az Ujságirószan^tóriumot. 

Neve ? A vonal feíett egyáltalán nincs. 
A vonal alatt „ő". 

Foglalkozása ? Író, amit azonban nem 
lehet meginni. 

Családi állapota 7 Csak volt. 
Születési adatai 7 Nem emlékszem. Éjjel 

volt és nagyon sötét. 
Volt-e már törvényszék előtt ? Nem, de 

fegyházba már voltam. 
Es miért 7 Azt azok se tudták, akik be-

csuktak. Hiába kérdeztem tőlük. 
Bűnösnek érzi-e magát 7 Hogyne ! Hazudik 

aki magáról azt mondja, hogy nem. 
Igaz-e hogy nyolcvanéves 7 Szó s incs 

róla. Hogy lehet ilyet kérdezni . 
És a lelke 7 Tessék tőle magától meg-

kérdezni. 
Szeretné-e életét újra kezdeni 7 Igenis sze-

retném, de c sak nyolcvan éves fejjel. 
Milyennek látja a multat ? Kiét ? 
És a jelent 7 Pontnak mult é s jelen között. 
A jövőt 7 Gondolatjelnek a jelen után. 
Mikor volt élete a legboldogabb 7 Sohasem. 
Mi volt a legnagyobb fájdalma 7 Mindig 

az, amelyet éppen éreztem. 
Öröme ? Mikor levethettem a cipőmet, 

mely törte a lábamat . 
Mi a kedvenc foglalkozása ? Semmi. 
Ki fedezte fel 7 A gólya. 
Kiket fedezett fel ? A puskaport nem. A 

többi nem érdekelt. 
Mi a legnagyobb vágya 7 Mindenik a leg-

nagyobb. 
Melyik a legszebb színházi emléke 7 Mi-

kor a m á s da rab ja megbukott. 
Mi a véleménye a színházról 7 A szín-

háznak rólam, nekem a színházról n incs 
véleményem. 

Melyik írói munkáját szereti a legjobban 7 
Azt, amelyet még meg nem irtam. 

Mint Írónak volt-e kudarca 7 Több, mint 
amennyi hasznos. 

Ki a kedvenc színésze 7 Több is van : a 
politikusok. 

írója 7 

S r í l a 7 
Muzsikusa 7 
Mi a kedvenc szórakozása ? Házi nyula-

kat etetni. 
~ Szenvedélye 7 J á r á s közben a házak falát 
botommal horzsolni. 

Virágja ? Régen a szőke, utóbb a barna, 
mostanában a zsöllyeszék. 

Dala ?Ángyika, ángyika kendert áztat stb. 
Színe 7 Az éjfél, holdvilág nélkül. 
Mi a véleménye a politikáról 7 Lehető rossz 

— a másikéról. 
Mi a jelszava ? Magyarul, magyarosan , 

magyarán . 
Melyik a legszebb magyar szó ? Mind leg-

szebb. 
Kit szeret a legjobban 7 Természe tesen 

magamat. 
Tud-e gyűlölni ? Oh jé ! 
Mi a véleménye a szerelemről 7 Nem igaz, 

hogy sötét verem. 
Melyik sikerére a legbüszkébb 7 Amikor 

a legnagyobbat buktam. 
Szeret-e harcolni 7 Az a ké rdés kivel,. 

Magammal nem. 
Mik az irói tervei ? Annyi van, hogy azt 

hiszem a javát magammal viszem a sirba. 
Mi lesz tiz év múlva 7 Kilencvenesztendős. 
Hitelesítse vallomását: Tessék : 
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kkor lenne valóban cserebere a „Cserebere", ha a Vígszínház művésznői játszanák az urak 
az urak pedig a hölgyek szerepét. 



12 SZÍNHÁZI ÉLET 12 

26 : 78 
Ez a két szám nem telefonszám, nemi 

Is a drágaság fokmérője, de fokmérő 
mégis. Ä Nemzeti Szinház idei munká-
jának mértéke, annalt a szédületes tem-
pójfj munkának és iramnak, amelyet Hevesi 
Sándor, az uj direktor, diktál. Ez a két 
szám azt jelenti, hogu augusztus 23-ától 
szeptember tizenötödikéig összesen 26 pró-
banapja volt a színháznak s ez alatt 
összesen 69 próbát tartottak, ami viszont 
annyit tesz, hogy átlag naponta három da-
rabból volt próba. És igy még sokáig 
lehetne továbbfüzni, hogy mi mindent je-
lent még ez a két szám s mindez a 
sok következtetés arról beszélni, hogy a 
Nemzeti Színháznál valóban teljes gőzzel 
folyik a munka és a színháznak minden 
kereke, — nagyok és kicsinyek egyaránt 
— sebes iramban tevékenykednek. 

Ez a nagylendületü munka természe-
tesen mindent megváltoztatott a Nemzleti 
Szinház körül. Elsősorban megváltozott a 
társalgó képe. Máskor itt vidám tréfa 
és pletykálkodás járta, most nagyi csendes-
ség van itt, bár talán többen keresik 
tel, mint azelőtt. De hangos szó alig 
hallatszik. Mindenki taryul, mindenkinek 
kezében szerep van s egyre szólnak a 
próbákat jelző csengetyük. 

Minden egyes színészi nagyon eléae-
dett és mindenki lelkes ambícióval látott 
neki az fij munkának. Süt ; hogy1 a tagok 

K. Szántó Manci Mollinári Anni 
magyar táncosnők, Nápolyban 

bizonyságát adják, milyen lelkességgel 
csatlakoznak az igazgatójuk terveihez, tár-
sulati ülésre gyűltek össze s megrefor-
málták a Nemzeti Szinház sa já t külön 
törvénykönyvét. Megreformálták pedig ugy, 
hogy a kiszabandó büntetéseket alaposan 
felemelték. Ezzel akarják dokumentálni, 
hogy1 nem- tűrik meg a hanyagokat és nem 
engedik meg, hogy esetleg egeké t ké-
sedelmeskedő miatt a többiek munkája 
megakadjon. 

Mert bizony az fij direkció nemcsak azt 
akar ja , hogy gyors tempóban kövessék 
egymást a bemutatók és reprizek, de 
(azt is, hogy minden előadáson s annak 
minden kis részletén meglássék az alapos 
készültség s a tökéletes művészi m pinka. 
Ä legközelebbi jövőben például egyszerre 
négy darabból folynak majd a próbák,. 
A Csathó Kálmán fii vigjátékából, »flz 
faj rokon«-ból, melu a színháznak első 
eredeti /újdonsága lesz, a »Leár királyá-
ból, a »Kaméliás hölgy«-ből és a »Rana 
és mód«-ból — s a négy darab között 
alig akad egy-két olyan szerep, amelu 
két darabban ugyanabban a kézben volna. 
A nagy társulat lehetővé teszi ezit a 
beosztást s igy twlsiettetés és túlter-
helés nélkül folyik ez a nagui mpinka. 

Megterhelést csak egyet kaptak a nem-
zeti tagok. Eddig tudniillik az volt divat-
ban -— régi magyar színházi szokás — 
hogy szerepeiket az emlékpróbákon tanul-
ták meg a legtöbben. Ez most megszűnt. 
A törvénykönyvnek van egy paragrafusa, 
amely szigorúan megbünteti azt, aki az első 
emlékpróbán még rászorpil arra, hogu a 
szerepét olvassa. Ezért van olyan csen-
desség és bfizgó tanulás a tásalgóban. 

Igy fest tehát mostanság a Nemzeti 
Szinház képe bévülről. Igy lehetséges, 
hogy Hevesi direktor janfiár 30-ig el-
készül a maga teljes programmjával, 
amelyben nem kevesebb, mint öt premier , 
szerepel: A tolonc, mely a Nemzeti Szín-
házban sohasem került szinre, az előbb 
lemlitett: Az u j rokon, Bataille ui drá-
m á j a : Ä mostoha szerelem, Vofnovich Géza 
Rákóczija s az »Omnia vincit amor« 
cimü Pálos közjáték — s ezzel együtt 
Vagy tiz repriz is, még pedig oluianok, 
toint a Lear király és Äz Émber tra-
gédiája teljesen uj előadása, mely, leg-
alább is az előkészület miunkáit tekintve, i 
akár premierszámba mehet. 

Bőven kijfit a munka természetesen 
a rendezői karnak s igy nagyon is elkép-
aelhető, hogy Odry Árpád, aki kettős 
minőségében nagyon elfoglalt tagja a szín-
háznak, egy pírnak, aki azZal kereste fel, 
hogy mikor szentelhetne neki egui fél-
őrát, valami dráma megbeszélésére, ezft 
a feleletet adta : 

— 1923 jiulius 1-én délelőtt 10—11 kö-
zött, mert 11 óra 30 perckor nyári sza-
badságra utazom. 
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A Detektiu-hisosszony 
Sebestyén Géza ugy lát-

szik az idén arra számí-
tott, hogy a nyár örökké 
fog tartani. Erre vall, hogy 
bár a kalendárium már 
a Budai Színkör nyári sze-
zonjának végét mutatja, 
benn a színkörben még 
most is olyan lázas munka 
folyik, mintha juliusi fő-
szezonra készülnének. De-
nikve : a Krisztina-téren 
még mindig nyár van és 
nyár lesz a Sebestyén-tár-
sulat bucsuelőadásáig 
még akkor is, ha a Hor-
váth* kert fáit közben elbo-
rítaná a hó. A jó budaiak 
azt mondják, hogy ha 
Sebestyén Géza társulata 
decemberig játszana, akkor 
egészen bizonyosan de-
cemberig sütne a nap. Példa erre, hogy az idén 
is akkor sütött ki a tavaszi napsugár, amikor 
Sebestyénék megérkeztek. 

Csak végig kell tekinteni azon a munkán, 
amelyet a Budai Színkör ezen a nyáron el-
végzett és mindjárt szembeötlik, hogy az 
egész idei Programm nem volt egyéb lelkes 
sikerek sorozatánál. Budán még a siker is 
egészen más, mint például egy pesti kőszin-
házban. Ott őszintébben tapsolnak, nem kí-
mélik a tenyereket és nem röstelik a fárad-
ságot attól sem, hogy sokszor reggel oda-
álljanak az elővételi pénztárhoz, hogy hétfőn 
biztosítsák a szombati jegyet. 

Mert akármelyik müsordarabját veszi is 

elő a fzinház, mindegyikre táblás ház van. Amire 
még a Budai Színkör sikerekben gazdag történeté-
ben is kevés példa volt, a mult héten az őszi idő 
se tudott ártani a zsúfolt házaknak. Sebestyén Géza 
ügyesen kiparirozta az esőt, premiert adott. Való-
színűleg nagyszerűen kifejlődött időérzéke lehet, mert 
máskülönben honnan ludta volna ilyen pontosan 
kiszámítani, hogy melyik napra tűzze ki a premiert. 

A három nagysikerű magyar premier után most 
a Detektiv-kisasszony cimü pompás operettet mu-
tatták be. Kulinyi Ernő szellemes fordításában. A 
Detektiv kisasszony librettója, ötletes, fordulatos és 
mindenekfölött mulatságos bohózat, amelynek 
szellemes helyzetein, tréfáin, kacagtató cselekmé-
nyén a publikum nem győz eleget mulatni. Egy 
eltűnt kazetta üldözését kisérheti végig a publikum 
az érdekes előadás folyamán, tengeren és szárazon 

egyaránt, hogy vé-
gül egy afrikai be-

' duinsátorban oldják 
meg a problémát, 
amelynek hőse egy 
tengerészkadét ru-
hába öltözött fiatal 
hölgy, miss Nobody. 

A Detektiv-kis-
asszony előadásá-
nak érdekességét 
növelte, hogy ebben 
mutatkozott be a 
közönségnek az uj 
társulat, közöttük a 
két uj primadonna : 
Arany Tilla és Po-
gány Klári, akik 
mindketten tehetsé-
ges színésznők, kel-
l e m e s m e g r y e r ő kül-

Fönt : Derékl és Pogány, 
^illa, De 

középen : 
Szirmay, Arany Tilla, Déréki, lent : 

Rohonczy és Arany Tilla 
Budai Színkör: .A detektivkisasszony" 

Angelo foto 

sővel, szép 
hanggal és 
színészi kész-
séggel. A fér-
fiak is mind 

kitűnőek : 
Szirmai Vil-
mos, Deréki 
János, Ro-
honczy Mi-
hály, Pallós 
János. Lóránt 
rendező, Do-
nath karmes-
ter is kitűnőek 
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így lilttok Ii 
be egy előadást 

Ä Faun premierje szombatra, szeptember 
16-ikára volt kitűzne, de ember tervez, 
hatóság végez s a hatósági végzés ezúttal 
'— mint mostanában annyiszor — mostohá-
nak bizonyult a müvészelőadások igazgató-
ságával s igy természetesen a színészek-
kel szemben. Miután a tüzrendészeti bi-
zottság semmi lényeges kifogásolnivalót 
|nem talált a csodaszép és hangulatos 
helyiségen, a városnál előkapartak egyi 
Irégi rendelkezést, amely szerint, ha vala-
mely helyiség — ez esetben vendéglő — 
megváltoztatja jellegét, az engedély meg-
adása, vagy megtagadása nem a kerü-
lettől, hanem a központtól függ. Ä közj-
pont pedig, — nem lehet tudni miért 
1— nem adta meg az: engedélyt és a, nagyi 
szimpátiával várt cemutató egyenlőre pár-
napos halasztást szenvedett. 

A Faun igazgatósága és tagjai ter-
mészetesen a legnagyobb izgalmak óráit 
élték és élik át. Hiszen már maga egy 
premier is fokozott izgalmat jelent, 
'hát ínég egy uj vállalkozás első 'be-
mutatkozása. S most még a bemutatkozás 
leié is akadályok gördültek. A színészek 
lelkében persze még öt perfccel a meg-
hirdetett kezdés előtt is erősen élt a 
hit, hogy a hatóság szive meg fog eny-
hülni. Hiszen nem lehet egy hatóságnak 
sem célja, hogy akadályokat gördítsen 
legy olyan vállalkozás útjába, amely több, 
mint harminc szinészembernek ad kenye-
ret. A mai, igazán szomorú helyzet mellett 
'csak örülnünk kellene, hogy van még 
vállalkozási kedv és van még lehetősége 
la tisztességes munkával való pénzkeresés-
nek. Szilárdan hisszük, hogy mire e so-
rok megjelennek, Kiderül, hogy nyitott 
'kapun döngettünk, mert a városnak is 
(el kell ismernie, hogy nem a paragrafus 
a lényeges, hanem a színészek érdekei:. 
S hogy az uj vállalkozásnak a főváros 
Sem vallja kárát, arra vonatkozólag legyen 
elég annyi, hogy; a Faun csak a jegyek 
után napi huszonkétezer korona vigalmi 
adót fizet a főváros pénztárába. 

A kétségbeesés természetesen még az 
izgalmak perceiben sem hagyta nyugodni 
ia tréfás szellemeket. " , 

— Hogy faun? — kérdezték Lénárd 
direktort, aki ezerágú elfoglaltsága mel-
lett is lelkesen vezetie tovább a próbákat. 

Egy sarokban Petréss Juci, Gerőífy 
Böske és Fazekas Erzsi, a Faun szépségei 
diskuráltak. Virágh Jenő odaintette Kő-
váry Gyulát és igy szólt: / 

— Látod, ahol ilyen nimfák vannak, 
iott érdemes faunnak lenni. 

Közben elérkezett a nyitás ideje, a 
hatóság szive még mindig nem enyhült, 
ellenben a közönség, amely már négy 
Inapra előre elkapkodta a jegyeket, tó-

dult le a remek helyiségbe. Hiába hirdette 
a pénztár fölé kitett tábla, hogy az elő-
adás elmarad, a közönség elfoglalta az 
elegánsan fölteritett asztalokat s minthogy 
ia Faun tulajdonképen vendéglői helyi-
ség, a megnyitó közönsége legalább var 
csorázni akart, ha már a műélvezettől 
elesett. Az igazgatóság is hamarjában ke-
délyes oldaláról kezdte nézni a dolgot. 
Hiszen azzai a ténnyel, hogy a vacsorázó 
közönségnek joga volt a vendéglőben ma-
radni, ujabb bizonyságot kapott a főn-
álló hatósági rendelkezések abszurditásá-
ról. Hiszen legalább is mulatságos, hogy 
abban a pillanatban, amikor a Faun 
helyisége csak vendéglő, a vendéglősnek 
jogában áll a közönséget korlátlan szám-
ban bebocsájtani és semmiféle hatóságnak 
sem jut estébe a helyiség iránt érdeklődni. 
De mihelyt müvészelőadasokkal teszik vál-
tozatossá a közönség óráit, már négyféle 
hatóság is ott láDatlankodik. 

A színészek tehát elkeseredésükben szin-
tén helyet foglaltak a teritett asztalok 
mellett, Székely Aladár karmester pedig 
leült a zongora mellé, mert a zongorázást 
viszont nem tiltja meg semmiféle ható-
sági intézkedés. Sőt azt sem; hogy valaki, 
aki zongoraszó mellett mulat, a saját asz-
talánál el ne énekelje a kedvenc nótáit. 
Igyt örtént, hogy Sándor Stefi vacsorázás 
közben, a vendéglői közönség tomboló 
tetszésétől kisérve, leénekeite slágerszámait, 
köztük Kálmán Jenő és Grósz Alfréd nagy 
népszerűségre számot tartó kupiéját, a 
Zoro Wa Huru-X, majd Pázmán elénekelte 
$a Tatár járás negyedik felvonásának ugyan-
csak Kálmán Jenő és Grósz Alfrédtől szár-
mazó pompás mulató nótáját, a Rececé-t, 
(amelynek refrénjét az egész közönség 
együtt énekelte Pázmánnal: 

Recece, ma szörnyen megjárom, 
Recece, a hajnalt megvárom, 
Recece, busulni lehet-e, 
Sötétben rrCinden gond. és bánat fekete! 

Éjféltájban az Ujságiró-napról hazatérő 
közönség olyan tömegben lepte el • a 
helyiséget, hogy a Faun-kugMzIó'ban is 
izsufolva volt minden hely. Gilliemot mes-
ternek, a Drechsler vendéglősének elegáns, 
frakkos pincérei villámgyorsan dolgoztak. 
A kuglizóban maga Grósz Alfréd ült a 
zongoránál és bravúros játékával meg-
újuló tapsra ragadta a közönséget. Sán-
dor Stefitől már talán tizedszer köve-
telték a Zoro wa hurut és igy esett, 
hogy a Faun két slágerszámát már szél-
tében-hosszában dúdolják Pesten, holott a 
bemutató még le sem Zajlott. 

Ugyanez az élet zajlott le a Faunban 
vasárnap este is s az előjelekből ítélve, 
a közönség még a bemutató előtt ked-
vencévé avatja a főváros legjobb helyén 
létesült u j vállalkozást. 
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Ujak a Városinál 

Abonyi Marian 

Amióta a Városi Színház igazgatását 
Ábrányi Emil vette át, egyre határozottabban 
kialakult a színháznak egyik legfontosabb 
rendeltetése, amely abban rejlik, 
hogy alkalmat és teret adjon a 
fiatal operaénekes generáció ér-
vényesülésének. Mér az első 
szezonban is egész sereg pompás 
énekesnőt és énekest fedezett 
fel Ábrányi Emil igazgató, 
akik közül nem egy ma már 
népszerű, bevált rrüvésze a 
színháznak. Csak H. Csillag Erzsit 
kell említeni, aki egy szezon 
alatt odáig vitte, hogy rra már 
vezetőszerepeket énekel. Az 

Operaház nem al-
kalmas arra, hogy 
az uj tehetségek föl-
fedezésének szen-
telje színpadját, a 
Városi Színház an-
nál is inkább meg-
teheti ezt, mert re-
pertoárja olyan gaz-
dag, mintha évtize-
des múltra tekint-
hetne vissza. 

Még alig indult 
meg a szezon és máris színészi szenzációja 
volt a Városi Szinház operaelőadásainak, egy 
kiválóan értékes operaénekes felfedezése, 
akinek neve eddig sem volt is-
meretlen a publikum előtt. 

Sárossy Andor, a szinház uj 
tagja bizonyította be első fel-
lépése alkalmával, hogy a leg-
nagyobb opera énekesi felada-
tok megoldására hivatott annál 
is inkább, mert bőséges és ki-
tűnően kulturált hangját kiváló 
színészi alakitóképesség támo-
gatja, úgyannyira, hogy akárme-
lyik drámai színpadon is dere-
kasan megállaná a helyét. 

Uj tagja az együttesnek Cselényi József is, 
aki tavaly még az óbudai Kisfaludy Szín-
háznál játszott, prózát, operettet, vígjátékot, 
drámát egyaránt ; a nyáron pedig a Buda-

pesti Színházban 
tünt fel, ahol a 

„Szulamith"-ban 
Absolon főpapot ját-
szotta. Érces, tiszta 
tenor hanganyaggal 
rendelkezik a még 
egészen fiatal Cse-
lényi, kitűnő szín-
padi alak, akinek 
nemcsak az opera 
hanem az operett-
előadásokon is nagy 

Sárossy Andor 

hasznát fogja venni a szinház. A nők közül 
első sorban Abonyi Mariannet kell említe-
nünk. A Király Színházban és Blaha Lujza 

Színházban már alkalma volt 
megismerni a közönségnek Abo-
nyi Marianne talentumát, külö-
nösen az Offenbach egyik fő-
szerepében. Ő is éppen olyan ér-
tékes tagja az opera-, mint az 
opereltegyüttesnek és mind a két 
műfajban sikerek várakoznak 
reá. Már be is mutatkozott a 
Cigánybáró Arzénájában, még 
pedig azzal az eredménnyel, 
am ly eddig sem maradt el egy 
fellépésénél sem. Főkép a Városi 

tervbevett 

Varga Sári 

Cselényi József 

Kaczur Böske 

Szinház 
klasszikus operett-
reprizeinél várako-
zik reá jelentékeny 
feladat, de máris ki-
osztotta rá az igaz-
gató a szinház egy 
téli operett ujdonsá-
gának egyik .veze-
tőszerepét. 

A szinház újság-
jai között szerepel 
négy egészen fiatal 

^színésznő is. akik 
a Városi Szinház színpadján fogják kibontani 

"tehetségük szárnyait Varga Sári. Hajdú Ella, 
Sződy Kató és Kaczur Böske 
lesz az a kedves kvadrill, amely-
nek tagjai üde fiatalságot és 
szépséget visznek az operett-elő-
adásokba. 

Természetesen a szinház nagy-
szerű tavalyi gárdája is a helyén 
maradt, akik valamennyien 
fokozott munkakedvvel és meg-
erősödött ambíciókkal kezdik 
el az uj szezon munkáját, amely-
ben valamennyiüknek alkalmuk 
lesz bőséges részt venni. 

Az ujak pedig tele vannak ambícióval, lel-
kesedéssel, vágyakkal és tervekkel. Már 
aminthogy a fiatalok így életük és a szín-
házi szezon kezdetén tele szoktak lenni am-
bícióval, lelkesség-
gel, vággyal, tervvel. ^aßffiÜSXb^ 
Ha tőlük függ a 
szezon — csodákat JB^KIIIIMMBB ,̂ 
várhatunk a Városi 
Színháztól. |jBB§|§ é "̂jja i 

Mert a Városi 
Szinház tagjai va- .J jHL 
dami ujat és csudá- .^HBtoaMBMW^' 
latosat akarnak pro- ^ M H B p w f ? W 
dukálni. Minden te- ^ ^ B k 
hetségük meg van 
hozzá nekik. Sződy Kató 
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így látja Major Henrik azokat, akik három 
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év óta — mig ő külföldön volt — tűntek fel 
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Az uj kórus 
Irta : SZÁSZ ZOLTÁN 

Valamelyik énekes színház nemrég 
tartotta a karfelvételi próbát. Néhány 
évvel ezelőtt az ilyen kis toborzások-
nak legfontosabb s mellesleg szólva 
legmulatságosabb mozzanata , a je-
lentkezők hangpróbája volt. Ásatag 
népdalok s élvezhetetlenné elnyűtt 
kuplék, rég letűnt dallamok jártak 
ilyenkor vissza kisérteni félszeg ipa-
roslegények s naivan kackiás szoba-
leányok zenekultúrától szűz ajkain. 
Ha azonban egy-egy erősebben zengő 
hang csendült ki a groteszk karaván 
valamelyik tagjának szájából, a szi-
gorú vizsgálóbizottság felfigyelt s be-
jegyezte a boldog ismeretlent a fel-
veendők sorába, nem igen törődve 
azzal, milyen az az eleven hus-vér 
szekrény melyben ez az értékes hang 

földi útját végigjárja. S viszont nem 
egy csinos, sőt diadalmas-alakú pró-
bálkozónak, ha torka sivár és üres 
volt, szégyenszemre kellett visszavo-
nulni a polgári élet ismeretlenségébe. 
Ekkor ugyanis a kart még elsősorban 
énekkarnak tartották. Ma, mint a 
jelzett karfelvételi próba is bizonyítja, 
más a helyzet. Az énekes színház 
társulatának összeállítója az eléjük 
sereglett ajánlkozóknak a hangjára 
nem is volt kíváncsi. Az arc érde-
kessége vagy csinossága, de főleg a 
termet szépsége, a test mozgása, a 
tagok arányai és méretei felé fordult 
az értékelő figyelem s az alkalmas-
ság és nem alkalmasság kérdését 
ezeknek a tulajdonságoknak a fej-
lettsége döntötte el. 

Indulás előtt 
Mr. Chain, Daivas Lili, Baron Stipsicz a Mátyásföldi repülőtéren 

Amster felv. 
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Start ! 
Amster felv. 

Sok jel arra vall, hogy a szép, vi-
ruló, hatásos testiségnek ez az előre-
törése a színházi értékelés világában 
az amerikanizmus visszahatása a 
színpadra. Valószínű is, hogy ennek 
nagy szerepe van : a leromlott és visz-
szahanyatlott Európa nemcsak dol-
lárokat koldulni jár az Atlanti-oceá-
non túlra, de mindenféle más érté-
keket, társadalmi és művészeti im-
pulzusokat is keres és magába fogad 
ebből a boldogabb világból. Külön-
ben az /Dperettkórus, mint szép, ha-
tásos testű leányok gyűjteménye mér 
Angliában is régóta kialakult intéz-
mény. Összefügg ez azzal, hogy az 
angol operett már régóta nem annyira 
zenei színjáték, melyben a zene s a 
darab dramaturgiai értéke bír jelentős 
szereppel, hanem inkább látvá-
nyosság, szem-legelő, melyben a sze-
replők istenadta s divatáruüzletekben 

szabómühelyekben beszerzett va-
rázsa s az egész produkció kiállítá-
sának pompázatossága alkotják a fő-
vonzóerőt. 

De azért a testiségnek, főleg a női 
testiségnek ez az előtérbe törtetése 
nem egyszerű amerikai hatás s nem 
is egészen ujkeletü. Már jó néhány 
éve, a háború előtti években is az 
úgynevezett testi kulturával, a férfi-
világban divatossá lett dandyzmus-
sal, a női soványság kultuszával pár-
huzamosan a színpadon is, különö-
sen Budapesten, döntő fontosságúvá 
vált a testi hatásosság magasra ér-

tékelése. Megfelelő mértékben ez 
persze nem is hiba : a színész szer-
száma a test s egy szép, méginkább 
pedig kifejezőképes testiség ennek a 
müvészfajtának elengedhetetlen kel-
léke. Baj ellenben, ha az emberi gé-
pezetnek ez a tiptopsága, ez az 
antropológiai magasrendűség tulnagy 
jelentőségre emelkedik. 

A színpad hatás-eszközei egy bi-
zonyos rangsorba állíthatók. Legma-
teriálisabb a diszletezés, mindaz, ami 
a színdarab környezeti eleme. Ezután 
következik a kosztüm vagy öltözkö-
dés. Ezután a színész szoros érte-
lemben vett testisége, aztán a hangja, 
mely szintén testi jelenség, de mégis 
finomabb, lelkibb, mint a testi mé-
retei és mozgásmódjai ; végül a szí-
nész szoros értelemben vett tehet-
sége, szellemi alkotóképessége, mely 
az előbbit mind eszközül használja 
s mindannyinak hatásába lelket önt. 
Az igazi nagy színészi tehetség a 
díszlet, kosztüm nélkül, sőt silány 
testben és varázstalan hanggal is 
nagyot tud alkotni. Igaz, az ilyesmi 
ritka. A legszebb test s legcsodála-
tosabb hang azonban a kellő szel-
lemi képesség nélkül hidegen hagy. 

Vidám műsor 
A Belvárosiban 
Eztán sokáig igy lesz, 
Hogy a mosolygó asszony melleit 
Még a halál is víg lesz. 

Darvas Lili repül 
Amster felv. 
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A színház 

Fenn : Gálos Kálmán, Szemző Gyula, Szaczelláry György, Dr. Éles Béla, Thomka Zoltán 
Lenn : Tolnay Ákos, Szemző Elemér, Dr. Domony Móric, Dr. Bárczy István, Báró Kohner Villy 

A közönség kétségtelenül megszapo-
rodott az utóbbi években. Ennek is 
háborús oka van. A pénzünk elértékte-
lenedésével távolról s em áll arányban 
a helyárak emelkedése , a sz ínház tehát 
aránylag o lcsó mulatság lett. 

Az uj gazdagok uj publikumot terem-
tettek. Más lett a nézőtér képe, el-elma-
radoznak a régi törzsvendégek, a pre-
miérek megszokott, kedves alakjait szép 
lassan felváltják az újfajta hebitüék, akik 

vannak is még elegen, de szemlátomást 
ritkul a tábor é s egyelőre hiába keressük 
a méltó utódokat. 

Még látjuk és szeretettel s zámon tart-
juk azokat, akiVet joggal megillet a szín-
ház barátjának cime. Közismert nevek 
viselői, minden társadalmi osztály kiváló 
képviselői ők, mindenütt láthatók, ahol 
a magyar szó, a magyar zene kultuszát 
müvelik. Ismerjük őket mindannyian é s 
érdeme szerint megbecsüljük ast 'az érté-

mohó kedvteléssel vetik rá magukat a 
színházra, hogy hamarosan pótolják, 
amit eddig elmulasztottak. 

A kultura, a színház igazi hívei, akik-
nek a sz ínház lelki szükséglet, akik a 
színház meleg közelében nőttek fel, akik 
szerelmesei a sz inpad tarka világának, 
színésznek, írónak, ezek a megbízható, 
finom, lelkes emberek: a színház barátai, 
sajnos aligha szaporodtak az utóbbi 
nyomorúságos években. Voltak sokan, 

ket amit hüségük és áldozatkészségük 
jelent a színházi élet számára. 

A sz ínház barátairak egy hevenyészett, 
egyáltalán nem kimerítő listájával szol-
gálunk az alábbiakban. Ne nehezteljen 
ránk az, akit a nyi lvánosságnak kiszol-
gáltatunk, sem pedig az, aki a díszes 
sorból véletlenül kimaradt. 

A pénzvilág nagyjaival kezdjük. A 
Kohner bárókról kell mindenekelőtt meg-
emlékeznünk. Nevük méltán közbecsülés 
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Fenn : Kra usz Simi, Strasser Richárd, Dr. Moreili József, Herczel Dóri, Lázár Ernő 
Lenn : Báró Madarassy-Beck Gyula, Ktamer.Henrik, Éber Antal, Kálmán Jenő Ákos, Bálint Zoltán 

barátai 

tárgya. Nincs olyan társadalmi, hazafias, 
jótékonysági vagy művészi akció, amely-
nek e lső sorában ne ékeskednék a Kohner 
Adolf é s Wil ly neve. Krausz Simon, a 
nagyeszű és nagy szivü bankvezér, Éber 
Antal, Wa ider Gyula, Domony Mór lelkes 
hivei színházainknak, csakúgy, mint 
Madarassy-Beck Gyula és Marcell bárók, 
akik azonfelül Párisban é s Londonban 
is végigjárják a színházakat és kitűnő 
tanácsokkal é s tippekkel szolgálnak a 
mi színházi embereinknek. Sacelláry 

népszerűbb kegyelmes ur, Kálmán Jenő 
Ákos, a bohémia e lmés Ubulja, Kramer 
Henrik, a butorkirály. Életük szépséges 
párjával ott látjuk az erkélypéholyokban 
Petzrik Jenőt, Pereszlényi Aladárt, Éles 
Bélét, Heidelberg Vilmost, Morelli Józsefet, 
Strasser Rikárdot. De külön kell m e g . 
emlékeznünk Szabó Nándorról, a finom-
lelkü mübarátról, aki rajongó istápolója 
minden művészi törekvésnek é s a kitűnő 
Herczel ügyvédről, a társaság közked-
velt Dórijáról, aki mindenült jelen van 

György csaknem esténként ott ül é s 
gyönyörködik a zsöl lyék első sorában, 
minden premiérnek hűséges látogatói: 
Pongrácz János gróf, Röser Edwin, Gálos 
Kálmán, Bálint Zoltán, Tolnay Ákos, 
Lázár Ernő, Szemző Gyula és Elemér. 
A gárda régi és kitartó tagjai még: 
Thomka Zoltán, a vitéz ezredes, Rust 
József, az ismert mecenás , Bettelheim 
Marci, a nemessz ivü é s minden szépért 
le lkesedő mübarát, Bárczy István, a leg-

é s mindenért lelkesedik, ami szép é s 
művészi , 

Szinház baráiai: szaporodjatok I 
M. 

Interpelláció 
Miért nem hagyott 
Az irodalomtörténetben nyomot, 
Hogy Milton 
pesti hatás alatt irta az 
„Elveszett paradicsom"-ot. 
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UJ színházal kap Budapest 
Budapest szinhézvéros. Nemcsak azért, mert 

pezsgő, nagyszerű színházi élet folyik ebben 
a városban, nemcsak azért, mert a magyar 
írók színdarabjai innen indulnak el világ-
hódító utjukra, hanem azért is, mert itt min-
den ember színházigazgató akar lenni. A 
színház csodálatos varázsa megejti a leg-
ridegebb pénzember lelkét is s tegye szivére 
kezét az olvasó : kegyed még sohasem gon-
dolt arra, hogy színházat gründoljon a fő-
városban ? Mert mindenki gondolt mér rá. Az 
is, aki e sorokat irja. 

A szinházalapitási tervek kétfélék szoktak 
lenni. Az egyik, amikor meglévő színház-
helyiségre fáj a foga a direktorjelöltnek, a 
másik, amelyik tud egy nagyszerű helyisé-
get, amit isten is színház céljaira teremtett. 
Vannak Budapesten helyiségek, amelyekről 
százszor, sőt ezerszer hallottuk már, hogy 
színház lesz belőlük. Ilyen helyiség a Magyar 
Vasúti és Hajózási Klub csengeri-utcai palo-
tája. Valóban pompás, modern szinházhelyi-
ség van a palotában, a legideálisabb kis 
színház, amit csak képzelni lehet. Mindenki 
akart már itt színházat csinálni és senki sem 
csinált, csak beszélt róla. Most végre két 
lelkes színházbarát nagy áldozatkészséggel 
és sok szeretettel megvalósítja a tervet: uj 
színházat kap Budapest. Révész Ferenc és 
Láng József megvalósítják a csengeri-utcai 
színház tervét. Illetve az uj színház már nem 
is terv, a Vasúti és Hajózási Klub palotáján 
ott a tábla: 

Művész Színpad 
épí tkezése 

Az építkezés munkálatait Kellner és Krausz 
közismert színházi építőmesterek végzik. A 
munkások egész hada dolgozik a palotában 
s már kezd is kialakulni az uj színház képe, 
amely ugy színészi, mint irodalmi tekintetben 
müvés/.i értékű vállalkozás lesz. 

A Művész Színpad nemcsak címében, de 
működésében is meg akar felelni céljának, 
mert kizárólag csak az igazi művészetet fogja 
szolgálni. 

A Művész Színpad iránya főleg arra törek-
szik, hogy hajlékot adjon az egyfelvonásos 
irodalomnak. A külföldi nagy színházi váro-
sokban mindenütt régen meg van már ez a 
színház és szinte nélkülözhetetlen, mert kül-
földi szerzők, még a legnevesebbek is, nem 
idegenkednek annyira a rövidebb lelekzetü 
színdaraboktól, mint idehaza. Nem is lehet 
csodálkozni azon, hogv a magyar írók arány-
lag kevés egyfelvonásost írnak, mert hiszen 
nincs is elég és megfelelő színpad, ahol 
színre kerüljenek. Ezen a hiányon fog segí-
teni a Művész Színpad, amely programmjába 
íüzte az egyfelvonásosok kultiválását. 

A Művész Színpad meg fogja ismertetni az 

irodalmi igényű közönséget azokkal a kül-
földi egyfelvonásosokkal, amelyeknek be-
mutatása Berlinben, Párisban éppen olyan 
komoly irodalmi esemény, mint idehaza bár-
melyik nagy premiér. Ezeken kívül szinre 
fognak kerülni a magyar szerzők értékes 
egyfelvonásosai is, vígjátékok, drámák, ope-
rettek, bohózatok egyaránt, sőt uj színpadi 
műfajok is otthont találnak. 

Természetesen nem kizárólag egyfelvoná-
sosokból fog állani a műsor, hanem kisebb 
jelenetek és magánszámok is tarkítani fogják. 
Ezek is lehetőleg újszerű stílt és tartalmat 
hoznak, ugy, hogy a Művész Színpad necsak 
a régi sablonokat utánozza, hanem eredeti-
ség és merész művészi ötletek irányítsák. 

A Művész Színpad igazgatói a dramaturg 
tisztségére megnyerték Hervay Frigyest, aki-
nek eddig is sokat köszönhet a magyar ka-
baré fejlődése. Hervay Frigyes, mint az 
Apolló Színpad művészeti vezetője, el nem 
muló érdemeket szerzett magának a magyar 
kabaréirodalom felvirágoztatása körül. Szá-
mos talentumot fedezett fel, — színészeket 
és írókat egyaránt — akik ma már vala-
mennyien beérkezett nevek. A Művész Szín-
padnál folytatni fogja Hervay ezt a munká-
ját, amelynek kétségen kivül itt is éppen 
olyan dus eredménye lesz, mint az Apolló-
nál. Már a legelső műsor is meglepetést fog 
kelteni. 

A Művész Szinpad előadásának magas 
színészi nívójáról Szemere Gyula főrendező 
fog gondoskodni. Szemere Gyula neve régen 
jóhangzásu a publikum előtt. Éveken át volt 
az Apolló Szinpad rendezője, ahol sok nagy 
siker fűződik rendezői talentumához. Szín-
padjai mindig stílusosak és művésziek ; az 
előadás pedig ki nem fogy a rendezői ötletek-
ből. Mint színész is kedvelt Szemere Gyula, 
darabokban és magánszámokban egyaránt 
sok emlékezetes sikere volt. Legutóbb az 
Andrássy-uti Színházban és Blaha Lujza 
Színházban játszott. 

A •társulatot a legelső erőkből szervezik 
meg, akik között több elsőrangú, ismert mű-
vész szerepel, de nem fognak hiányozni a 
tehetséges fiatalok sem. Ebből a tekintetből 
különösen komoly céljai vannak a Művész 
Színpadnak és máris több színészi meg-
lepetést tartogat a közönség számára az első 
műsor keretében. 

Az építési munkálatokat október elejére be-
fejezik, ugy hogy még nyolc-tizedike táján 
megtarthatják az ünnepélves megnyitó elő-
adást, amely egy nagyjövőjü uj pe»ti színház 
karrierjének első állomása lesz. 

A púpos Boldizsár 
A púp ugy látszik 
Jó kaballa leve, 
Mióta a Szulamithban 
Szerepelt egy teve. 
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Saljapin vendégségben Dános Árpádéknál 
Rigai felvétel 

Saljapin — átbeszélt egy éjszakát 

Saljapin, a világhírű orosz énekes Rigában, 
egy házi estélyen beszélgette ét az éjszakát. 
Az estélyt Dános Árpád ur adta, egy magyar 
ember, aki nagy karriert futott be, mig Buda-
pestről Rigába ért. Idehaza szirész volt 
Dános Árpád, még pedig nagyszerű hangú, 
pompás szinész. Egy szép 
nap megunta a komédiá-
zást és elhátarozta, hogy 
felcsap milliomosnak. 

Mivel akkoriban ez rrég 
nem ment olyan könnyen 
idehaza, mint mostaná-
ban, neki vágott a nagy-
világnak. Rigában ért rév-
be. Magyar lelkességgel, 
energiával kezdett itt dol-
gozni s munkáját siker 
koronázta. Ma Dános Ár-
pád Riga legnevesebb, 
legjelentékenyebb és leg-
gazdagabb vállalkozója. 
Óriási erdőségek ura s faváÜalatának európai 
hire van. 

Annyi év után most hirt kaptunk Dános 
Árpádról. Tőle magától kaptunk hirt. Egy 

Saljapin 

kedves levélben — melyhez két érdekes 
képet csatolt — leírja azt az estélyt, melyet 
rigai palotájában adott, s melyen sok elő-
kelőség között Saljapin, a világhírű orosz 
énekes is részt vett. Azt irja, hogy Saljapin 
grandiózus művészetén tul is, mint ember a 

legérdekesebb egyéniség. 
Ő taitotta szóval egész 
éjszakán át a társaságot, 
pillanatra sem fogyott ki a 
témából, ötletekből. 

— . . . S a társaság-
ban — irja szórulszóra 
Dános — ugy dől belőle 
a szó és ugy lenyűgöz és 
játszik rajtunk, hogy azon 
kaptam a környezetemet 
és magamat, hogy bam-
bán, kórusban együtt csám-
csogtuk, amit ez az ember 
mondott és mókázott. Bi-
zony isten ! 

Elhisszük Dános Árpádnak eskü nélkül is. 
Alábbi képünk Saljapint ábrázolja, amint 

átbeszélgeti az éjszakét. így a képen észre 
sem venni, hogy milyen okosokat mond. 
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w f ^ T C E Í Ü 
INTIM PISTA, hogyan sikerült az 
Ujságirónap 7 

— Talán nem is kell külön mon-
dani, hogy nagyszerűen. Mozogni 
sem lehetett, olyan sokan voltak kinn 
és a közönség nemcsak mennyiség, 
hanem minőség tekintetében is rá-
szolgált minden dicséretre. A Buda-
pesten tartózkodó diplomáciai kar 
például teljes számmal megjelent az 
Ujságirónapon. Reggel hétkor még 
javában ropták a táncot. 

— Igaz, hogy Gombaszögi Frida 
elutazott 7 

— Igaz, pár napra Páriába utazott 
az urával. Ezzel szemben Petráss 
Sári hazaérkezett. A nyáron, bár 
nem játszott, mégis rendkívüli sikerei 
voltak, például Oberhofban meg-
nyerte a golfverseny első diját. Itthon 
már javában készül az uj darabra, 
azonkívül még egy nagy gondja van : 

HAMBURGER VERA 
az Ujságirónap hétéves pr imadonnája 

Az Ujságirónapon műkedvelő versenyt ren-
deztek az Angol-parkban, amelyen bámulatot 
keltett a hétesztendős kis Hamburger Vera, 
aki ennivaló bájjal énekelt és táncolt. A kis 
művésznő alig tudta összeszedni a cukrot és 
édességet, ami viszont az ő számára volt 

ennivaló. 

kis kutyája, a Péter, megkapta a 
szopornyica nevü kutyabetegséget. 
Petráss Sári maga viszi ki mindig 
kezeltetni az állatorvosi akadémiára. 
A minap éppen akkor vitte ki oltatni, 
mikor Nagyatádi Szabó István hiva-
talosan megtekintette az intézetet. A 
miniszter kitüntető érdeklődést tanú-
sított a kis Péter iránt és az oltást 
végig is nézte. Azóta Péterrel nem 
lehet birni, nem fogadja a többi 
kutyák köszönését. 

— Mi újság az Operánál7 Kör-
n yey hazajön 7 

— Környey szerződése rendben 
van az Operaházzal, az idei szezon-
ban sok szép feladat is vár rá, de 
még egy rövid ideig Amerikában 
marad. Eddigi fellépései akkora si-
kerrel jártak, hogy olyan ajánlatokat 
eredményeztek, amiket nem volt ké-
pes lemondani. Ezeket tehát még 
abszolválja, mint színházi nyelven 
mondják, aztán hazajön. 

— Mi van a Belvárosi Színház 
iqazgató-válságával 7 Ki lesz Bárdos 
Arthur utóda 7 

— Csak annyit mondhatok erről, 
hogy egyik kombináció sem igaz. 

— Ugy fogják megoldani, mint a 
Magyar Színházat 7 

— Nem. 
— Mi újság a többi színházaknál7 
— Mindenütt a nagy nevetések 

sikere dominál. A Cserebere óriási 
kacagó sikeréhez most egy kisebb 
intézet is csatlakozott: az Apolló-
kabaré a Vonósnégyes cimü egy-
felvonásossal. Én is nagyon sokat 
nevettem. rajta, de még nagyobbat 
nevettem, mikor a szerzőjét. Szőke 
Szakállt, megláttam az utcán. Szőke 
Szakáll ugyanis teljesen leborotválta 
az arcát és most se nem Szőke, se 
nem Szakáll. De a nevét nem tudja 
leborotváltatni. Egy másik kisebb 
színháznál az történt, hogy szá-
zas jubileumot ültek. A társszer-
zők egyike olyan könnyelmű volt 
annak idején a premierkor, hogy egy 
apró fix öiszegért előre eladta a 
színháznak az összes ráeső tantiéme-



SZÍNHÁZI ÉLET 25 

ket. Most a századik előadásnál fájó 
szívvel számolgatta, hogy több száz-
ezer korona esett volna rá, ha ilyen 
rossz üzletet nem csinál. Ebben a 
hangulatban kézbesítettek neki egy 
borítékot, amelyben a figyelmes igaz-
gatóság tízezer korona ajándékot 
küldött neki. A szerző olyan dühös 
lett, hogy a borítékot a tízezressel 
együtt apró darabokra tépte. A szín-
padi munkások most azzal foglal-
koznak, hogy a kis 
darabokból összepró- r 
bálják a bankót ra-
gasztani. 

— Az bizony kel-
lemetlen érzés lehet, 
ha egy költő ekkora 
pénzeket eldobott ma-
gától. 

— Tudok egy for-
dított esetet is : mikor 
valaki a költészetet 
dobta el magától, de 
a pénzt nem. Nagy 
Lajosról van szó, a 
kitűnő novellistáról, 
aki addig írogatta so-
vány pénzért szép tár-
cáit, míg egy szép na-
pon gondolt egy na-
gyot, faképnél hagyta 
az irodalmat, biztosító 
irodát nyitott és most 
nagyszerűen keres. 
Szegedi István, a te-
hetséges lírikus, ezért 
elkezdte tréfásan ve-
sézni és megalkuvó 
hitehagyottnak ne-
vezte. Mire Nagy La-
jos legyintett egyet és 
büszkén igy szólt : 
„Ugyan kérlek, én ma 
húszezer koronát ke 
restem. Tudod, hány 
lirai verset kell neked 
irni, míg ennyit köl-
csön kérsz ?" 

— Mit tud még ? 
— Tudok egy na-

gyon kellemes ujsá- Nemzeti Szinház: 

got. Bródy Maxi, a Leányvásár, 
Szibill és más operettek kitűnő szer-
zője, akit pár hete súlyos idegbe-
tegséggel egy Bécs melletti szana-
tóriumba vittek, Maxi nemsokára 
makkegészségesen hazajön Buda-
pestre. Kezüket csókolom. 

— Hova megy ? 
— Megyek, megnézem, hogyan 

halad a Renaissance Szinház szin-
padnagyobbitási építkezése. 

VÁRADY ARANKA 
„Vadkacsa" 
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K i s l á n y , n a g y s 3 i n é s 3 
Ma hagyta el a sajtót ragyogó köntösben 

Ráskai Ferenc uj regénye, Kis lány, nagy 
színész- A ki-
váló iró, aki-
nek minden 
uj alkotását 
lázas érdek-
lődéssel várja 
olvasóinak 
nagy tábora, 
ezúttal a szín-
ház világából 
meriti tárgyát, 
abból a vi-
lágból,amely-
nek maga is 
hódolója s ér-
demes mun-
kása egyben 
és amelyet 
tökéletesen 
ismer minden 
pompájával 
és minden 

salakjával együtt. Az ünnepelt bonvivant a 
főhőse ennek a választékos nyelvezetű és 
biztosan gördülő regénynek, az ünnepelt 
bonvivant és körülrajongott férfi, aki a maga 
férfiúi rövidlátásában nem tud és nem akar 
védekezni egy bájos kis fruska finom női 
cselvetései ellen és végül is boldogan adja 
meg magát sorsának s beevez a házasság 
révébe. 

Ráskai a nagytudásu és fölényes cicerone 
biztonságával vezet bennünket a színpad 
birodalmában. Megmutat minden zeg-zugot, 
még a legeirejtettebbet is és nemcsak a ri-
valda ragyogását tárja elénk, de megismer-
tet az intrikával és a színházi viszállyal is. 
Helyenként kikalauzol bennünket a színházi 
világból a polgári miliőbe, de az itt élő 
alakjai is lélegzenek, húsból és vérből van-
nak alkotva és méltán sorakoznak a főhős 
alakja köré. A finom részletek megfigyelésén, 
a hangulatos és bájos romantikán és a ma-
gas irodalmi nivón álló nyelvezeten kivül a 
regény szerkezetéért illeti elsősorban elisme-
rés Ráskai Ferencet. A 
regény menete mind-
végig érdekes s nem 
egy helyen izgalomba 
hozza az olvasót. A 
magyar asszonyok és 
leányok szeretettel fog-
ják könyvespolcaikra 
rakni ezt az uj Rás-
kai-könyvet is, mely 
különben a Férfisirás 
lányalakjainak sorsát 
bonyolítja tovább. 

A regényt a Légrády 
testvérek adták ki méltó 
külső keretben, a köny- M a j o r H e n r i k karr ikaturája 
vet megillőkiállításban. Ráskai Ferencről 

Nem jó dolog 
minden titkot tudni 

— A legkedvesebb vendégeink, — mondja 
Vidor, — a színészek. Az ő kívánságaik 
egyébként majdnem mindig három pont kö-
rül forognak : előleg, szerep és vendégsze-
replés. Fölösleges hangsúlyoznom, hogy mind 
a három kérelmet a legnagyobb megértéssel 
és jóakarattal kezeljük. Már sokkal nagyobb 
baj van a különböző jótékonysági és poli-
tikai egyesületek kérvényezőivel, akik jelme-
zeket és díszleteket kérnek kölcsön jótékony 
előadás részére. Tekintettel a jelmezek és 
díszletek rendkívüli értékére és megrongált 
állapotára, bizony nem szívesen adogatjuk 
ki őket, de hát itt is vannak olyanok, akik 
olyen szépen tudnak kérni, hogy végül mégis 
csak megkapják a kért dolgokat. Tekintélyes 
számban akadnak naponta rajongók, vidéki 
színházak ismert nevü tagjai és műkedvelők 
is, akik az állami színházakba szeretnének 
bejutni. Ezeket is meg kell természesen hall-
gatni. Külön csoportba tartoznak a „békét-
lenkedők", a megsértettek, akik összevesztek 
egy kollégájukkal, vagy rendezővel és elég-
tételért jönnek a főigazgatóhoz. Ezeket a leg-
nagyobb tapintattal ki kell békíteni. Azt hi-
szem az egész országban nem intéznek el 
annyi lovagias ügyet békésen, mint az én 
irodámban. Kivülök egész légiója jelentkezik 
a szállítóknak, bútorosoknak, jelmezkészitők-
nek, iparművészeknek, mesterembereknek, 
akik vagy ajánlkoznak, vagy megtörtént rende-
lések kapcsán akarnak valamit megbeszélni 

— Ha nagynehezen lebonyolítjuk e sze-
mélyesen jelentkezők ügyét, akkor a kérvé-
nyek elintézésére kerül a sor. Naponta vagy 
ötven levél és folyamodvány érkezik, melye-
ket mind meg kell válaszolni. Közben pedig 
állandóan szól a telefon, mert a „bennfen-
tesek" sem nem irnak, sem nem jönnek, ha-
nem csak telefonon érdeklődnek, értesítenek 
és sürgetnek. 

— Mindezek mellett pedig, — folytatja 
Vidor, — tevékeny részt veszek a vidéki szí-
nészek nyugdíjintézetének ügy vitelében, amely-
nek megteremtése körül annak idején igen 
nagy részem volt és talán erre vagyok a 
legbüszkébb. De tanár is vagyok az Orszá-
gos Szinészegyesület iskolájában és ezt a 
foglalkozásomat is nagy szeretettel töltöm 
be . . . Hiába, már az én egész életem 
a színházé és színészeté. Még a családi 
életem sem ment a színészi „elemektől". A 
feleségem, Molnár Rózsi, a Nemzeti Színház 
régi tagja, a Bandi fiam pedig lelkes mu-
zsikus és komponista. Azt hiszem, rövid 
időn belül erről már a nagy közönség is meg 
fog győződhetni. 

A villanyos órák berregni kezdenek és Vidor 
gyorsan felkap egy csomó aktát és siet a 
főigazgatói szoba felé, ahol éppen kezdődik 
az igazgatói ülés. Azon is részt kell vennie. 
Ő vezeti a jegyzőkönyveket. 

Ráskai Ferenc u j regényének 
címlapja Végh Gusztávtól 
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Amerikába hívják a Pesti Tőzsde 
szerkesztőjét 

készteti, hogy befejezze azt a nagy organi-
zációs munkát, amely a Pesti Tőzsde világ-
sikerét az összes külföldi államokban fogja 
megpecsételni. 

A Pesti Tőzsde tényleg ma már nemcsak 
belföldön, hanem külföldön is óriási mér-
tékben van elterjedve. Ahol magyarok lak-
nak külföldön és akiket egy kissé érdekelnek 
a hazai közgazdasági dolgok, mind megve-
szik és olvassák a Pesti Tőzsde számait. A 
belföldi pénzpiacon, bankokban és kereske-
delemben mindenütt a legnagyobb elisme-
réssel adóznak a Pesti Tőzsdének, amely a 
hazai közgazdasági élet irányításában döntő 
szerepet játszik. Minden cikke, minden hire, 
minden információja igaz és különösen a 
mai viszonyok között fontos ez a körülmény, 
amidőn a tőzsdei hausse meg játszásánál a 
jó információ minden pénzt megér. A Pesti 
Tőzsde szerkesztősége és kiadóhivatala ezidő-
szerint még Izabella-utca 43. sz. alatt van. 

A STOÓSZFÜRDŐI VÍZI PIPACS 
Stoószfürdő igazgatósága fürdővendégeinek szórakoztatására megnyitotta nagyvárosinak is 
beillő színpadját. A megnyitó előadáson hangversenyszámokon és egyfelvonásosokon kivül 
bemutattak egy eredeti kedves és ötletes háromfelvonásos énekes bohózatot is. A szöveget 
Nemes György, a zenét Salver Béla irta. A pompás darab főszereplői : — a képen balról 
jobbra — Salver Béla, Nemes György dr., Szatmáry Ferenc, Sz. Mucsy Margit, N. Bilkey Irén 
és N. Nagy Erzsike, mindannyian nagyszerűen megállották a helyüket. A kassai lapok 

hasábos tudósításokban számoltak be az élőadás sikeréről. 

A Pesti Tőzsde szerkesztőjét, Kallós Jánost 
a napokban érdekes meglepetés érte. Nagy, 
pecsétes amerikai levelet kapott, nehezet és 
súlyosat, olyat, hogy még a dollárszámlálás-
ban elfáradt keze is remegni kezdett. Amikor 
felbontotta a levelet, bizony nem dollár hul-
lott ki, hanem egy amerikai magyar bank-
csoport levele, amelyben a szerkesztőt meg-
hívják, hogy Newyorkban egy közgazdasági, 
tőzsdei és pénzügyi hetilapot szerkesszen, 
amely az amerikai magyarságot volna hivatva 
irányítani. Az amerikaiak jelentékeny összegű 
dollárt adnának Kallósnak, ha kijönne és 
belemennek abba is, hogy magával vigye 
azt, akit munkatársnak akar. Az érdekes 
meghívásnak hire ment baráti körökben és 
azóta már jelentkeztek olyanok is, akik Ame-
rikába akarnak kimenni vele, sőt akik már 
előleget is kértek — dollárban. A megtisztelő 
meghívást a Pesti Tőzsde szerkesztője egye-
lőre nem fogadja el. A lap nagy sikere arra 



28 SZÍNHÁZI ÉLET 28 

A csengő város 
Köröskörül izzó fényben ragyogtak a 

hegyek, mintha a finom fenyőfák kigyúl-
tak volna a hőséges nyárban, elegáns tör-
zsüket magasra emelték s hejjehujás vi-
dámsággal éltek a napfürdőn. 

A kis bányaváros, hegyek tövében, a 
parányi völgyfenéken piroscserepes házi-
kóival, feketezsindelyes tetőivel apróra 
zsugorodva, mulatságosan árnyékba bujt, 
mint a legelő juhnyáj s csengő bégetéssel 
várta a hegyek hüs árnyékát. . . 

Tikkadt volt a levegő, hiányzottak a 
kemény északi szelek, amelyek ugy át 
szoktak süvölteni a hegyek közt, hogy 
szinte magasba seperték az apró tetőket. 
A déli szelek is messze csücsültek s 
hetek óta nem volt eső, bágyadtan lógtak 
a piacon a gömbakácok levelei a Nepo-
muki Szent szobra körül. Csak a por 
volt vidám és tornyos és enyhe szitáló 
fátyollal boritotta be a kis várost, mely 
állandó s vidám csengéssel élt. 

Száz meg száz kapakovácsmühely ka-
lapált a két kis patak partján, a Sugó és 
a Klopács minden gyüszünyi vizére pa-
rányi malmot állítottak a derék németek 
s bunkós ököllel, a Hómóval (a Hamme-
rekkel) verték a rudvasat laposra, ka-
pákká, ásókká s lapátokká. 

Hi res is volt ez a kis város, egész 
Magyarországon. Az alföldi paraszt, ha 
bement a bótba, csak klopacskai kapát 
keresett s a rettentő nagy tengerfeneket, 
a nagy magyar alföldet minden tavasz-
szal klopacskai ásóval forgatták meg. 
Mennyi temérdek szerszám kellett s bár-
milyen jó acélos anyagot használtak is a 
klopacskai mesterek, mégis csak elnyűtt 
ez az alföldi televényben s minden har-
madik, negyedik esztendőben ugyanaz a 
milliónyi izmos földmives újra felkereste 
a piaci boltokat, hogy egy-egy jóravaló 
klopacskai kapa erányában körülnézzenek. 

És ez igy ment már évszázadok óta. 

/La^ah-v^ 
J-rCí • c /7 

• /ÍZusriJi TVy ittcu*/ 

A klopacskai mivesek egyenletes szorga-
lommal dolgoztak, hogy ki ne fogyjon a jó 
magyar kezekből a faj in szerszám s a 
magyar földturók sohasem szoktak le a 
klopacskai kapa kedveléséről. 

így valami állandóság, biztosság, va-
lami rendkivüli határozottság erősödött 
meg a klopacskai férf iak arcvonásain: 
pótolhatatlanságuk érzete. Biztos piac, 
biztos munka, biztos pénz. Többet ért ez 
minden hivatalnál, mert az államokban 
forradalmak ütnek ki s elkergetik koron-
ként a hivatalnokokat: de kapa akkor is 
kell a kukor icafö ldeken . . . S bizony alig 
is látszott meg a város képén, hogy az 
utolsó században két nagy revolución is 
átment a világ: itt még mindig a rendi 
kiváltságok korát élték az emberek s egy 
lakodalom alkalmával oly hevesen össze-
akadtak a iplatricius családok, hogy a meg-
tisztelő megszólitás után: »Eure Weis-
heit!...« mindjárt a leggorombább tege-
zésre tértek át s kölcsönösen lemocskol-
ták egymást, hogy gőgtől elkapatva jobb 
családból valónak képzelik magukat a 
szomszédnál... Már arra került a sor, 
hogy a keményre kikovácsolt kapák s 
ásók embertelen munkára lesznek fel-
használva, mikor Noll Kristóf Jánosnak 
az a szerencsés ötlete jött, hogy a tűzoltó-
trombitákat megfúvatván, szerencsésen el-
terelte a figyelmet effé le hiábavaló törek-
vésektől. 

E z már nagyon régen történt, de az 
öregeknek vasárnap délutáni csöndes boro-
zások közben ma lis mindig f á j a szivük 
a régi, régi jó időkért, mikor a tanácsnak 
nem derogált s joga is volt megvizitálni 
az újonnan épült házakat, hogy ellenőriz-
zék, vájjon céhszabályoknak megfelelően 
épültenek-é s még az uj módon szabott 
ruhákat is megbírálhatták, hogy illedel-
mesen vagynak-e fabrikálva. 

Ma már bizony elromlott a népség, 
legalább látszatra; mindenki modern és 
divatos ruhákban merészkedik ki az ut-
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cára, csak az öreg bányászasszonyok vi-
selik az ősi prémes mentét, ha vasárnap 
templomba mennek. 

Azért nem oly rossz még a világ, nem 
kell azt hinni, Klopácskán is vannak 
lugyan bajok, mert mióta a gyárak nagyban 
készítik a kapát, a klopacskai kapaková-
csok is csak egy fiút tartanak otthon az 
üzemben s a többieket kitaníttatják ügy-
védnek, mérnöknek, de azért a karakter 
él, hisz még a Budapestről haza jött 
fiatalemberek is egyenesen s komolyan 
lépkednek az utcai porban s mindannyin 
meglátszik a hazai méltóság s bizonyos, 
akárhova kerülnek is iskoláik után, ha-
lálig meg fog rajtuk látszani a klopacskai 
eredet, a kapakovácsok ősi komolysága 
s azt a szilárd életérzést gyermekeikbe 
is be fogják oltani s igy még sok nemze-
déken át ott cseng az ivadékok lelkében 
a csengő város tiszta kalapácsütéseinek 
drága muzsikája. 

Pr imadonna kerestet ik 
1. 

A vaskereskedés a város legnagyobb 
háza. Illik is, mert a vaskereskedés a 
klopacskai ipar forrása s levezető csa-
tornája. Bányáik nincsenek, a vasat nyers 
állapotban, de készen veszik, rudvasat, 
tömbvasat s azt mind Noll Kristóf Já -
nos és Noll Frigyes Vilmos nagy vas-
kereskedése szállítja le. 

Mintha mindenkiben élne a tisztelet a 
Nollok e Nap.szerü fontosságával szem-
ben, szinte áhítattal néznek fel az eme-1 

letes házra, amelyben! a sarki nagy üzleten 
kívül két nevezetes kis üzletecske is van, 
jobbról a templommal szemben a trafik, 
ahol egyik Noll Sebestyénnek öreg és 
sajnos, törvénytelen leánya, Eszlinger Ka-
rolin ül és rakja egymás mellé a cigarettás 
dobozokat, a másik oldalon, a vízpart 
felé pedig a borbélymühely, ahol Jankó 
bácsi, Jankó Frigyes, szintén a Noll-csa-
lád oldalhajtása működik egy segéddel, 
Kolcsakovszky-fiuval, aki szintén Noll-
leánynak fia. 

Itt szokott a város fiatalsága a nap-
sütés elől, hol a jobb oldalra, hol a 
baloldalra elhúzódva egész nyáron át a 
vasas szekerek ellen állított izmos fa-
korláton üldögélni! s a Város (minden ügyét, 
dolgát megtárgyalni. 

Most is itt van, kivételkép nem a kor-
láton ülve, hanem saját két lábán ácso-
rogva három vezető egyéniség: a hűvösen 
előkelő Ritter Aurél jogász, a tempera-
mentumos Hann Vilmos, az orvosnöven-
dék (született háziorvos) és Waldhütter 
Franci, a tanárjelölt. 

— Mit mond Biri? — kérdezte klo-
pacskai hangsúllyal Hann Vilmos. 

— Majd a Feri, — szólt rá flegmával 
Waldhütter, aki archeológusnak készült 
s hosszú orrával máris olyan volt, mint 
egy antikvár. 

Erre tovább hallgattak, Hann Vilmos 
is megnyugodott. Ritter Aurél a kérdésre 
félbe sem szakította a fütyörészést. 

Ugy állottak ott hárman e fiatalembe-
rek, egészségesen, de szikáran; elegánsan, 
de kisvárosiasan; vidáman, de szelesség 
nélkül, hogy senki se hitte volna róluk, 
milyen erkölcstelen dologban sántikálnak. 

Feri azonban (Fakó Feri segédjegyző 
és titkos joghallgató) már jött is végig 
az utcán széles, lármás mozdulatokkal a 
templom mellett; szintén fütyörészett, 
mert az ebben az időben nagyon előkelő 
volt. 

'Ismét Hann Vilmos vesztette el leg-
először nyugalmát, váratlan bakugrással 
lent volt a bolt előtti terraszról s elébe 
sietett : 

— N o mi van, mi van r 
Feri egyet rántott a vállán: 
— Á, meg van bolondulva, — kiál-

totta harsogó hangján. 
— Mér t? 
— Nem akar játszani. 

' — Mért? 
— Megszagolta, hogy nem volt egy-

hangú a meghivás. 

. . kis bányaváros, hegyek tövében 
Major rajza 
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Aurél gőgösen mosolyodott el, ő ugyan 
nem szavazott ellene, de nagyon értette, 
ha Biri megérezte a dolgot. 

Ellenben Franci, aki titokban szerelmes 
volt Biribe, idegesen húzta ki magát: 

•— T e vagy az oka. 
— Minek ? — kérdezte fellángolva 

Feri, mert találva érezte magát. Csak-
ugyan nem merte tovább fesziteni a húrt. 
A viszonyuk már annyira nyilvános volt, 
hogy szégyelte magát miatta. Utóvégre 
ő mint segédjegyző nem akar megháza-
sodni, menni akar Eperjesre, a jogra, 
szeptemberben s egy Kolacskovszky Biri 
miatt nem fogja magát egy életre tönkre 
tenni. 

De Waldhütter Francit tüzesen s sér-
tően nézte végig s egy goromba szó volt a 
száján, hogy szembe vágja vele, de aztán 
hirtelen felkacagott: 

— Ezennel engedelmet adok rá, hogy 
jóvá tedd, amit én elrontottam. 

Waldhütter Franci lángvörös lett, mert 
ugy fogta fel, hogy titkos érzelmeire tör-
tént célzás s nem tudta, most mindjárt 
kell-e pofozkodni, vagy csak majd vasár-
nap este a kaszinóban, ha már egy-két 
üveg sört megittak a kugli mellett. 

Még nagyon elején voltak a vakációnak, 
tehát nem érezte idejét a botránynak, 
különben is tanárjelöltül kellett visel j 

kednie, ezért eleresztette a füle mellett a 
szót. 

Elővette nikkeltárcáját, kivett egy ciga-
rettet; a foga közé dugta, akkor eszébe 
jutott, odatartotta Hann Vilmos elé, aki 
rögtön móhon belenyúlt, utána Ritter 
Aurél elé, aki azt mondta : »Kérlek, csak 
sajáttöltésüt szivok, tudod« — s a saját 
tárcája után nyúlt. 

Ezzel mozdulatot tett, hogy elteszi, de 
a félig elfordult segédjegyző arcán látta, 
hogy az várja a sértést s megelőzte, oda-
tartotta: 

— Nesze. 
Azt hitte, nem fogja elfogadni, de Fakó 

Feri felnevetett s kivett egy Hölgyet: 
— Ki a csudát kellene felkérni, ha 

Biri csakugyan makrancoskodik : nem 
volna jó Glevitzky Liná t? 

Hallgattak, mert ez csakugyan nagy 
probléma volt, el is felejtették! a felvillant 
ellentétet. 

Waldhütter Franci komolyan simította 
végig magas homlokát, a cvikkerjét is 
megigazította, aztán elővette a »Veres-
haju« kötetet a zsebéből s nézte a névsort. 

— özvegy Sajgónét kell átadni Pelar-
gus Sárinak s akkor Pelargus Ilka eljátsz-
hat ja a Vereshajut. 

A többiek is beledugták a fejüket a 
könyvbe. 

— De sok szereplő hiányzik még ! — 
mondta Hann Vilmos. 

Ritter Aurél ajkát megvetően elhúzta: 
— Azokat a kis szerepeket a Mánta-

lányok is eljátsszák. 
— Hopp, — kiáltotta Hann Vilmos, 

— micsoda egy szórakozott alak ez a 
Józsi ! Van még egy kis prepa a város-
ban !... Miért nem Írtátok már be Kraudy 
izét... 

Hallgattak. 
— Ott nincsen lány, csak két kisebb 

fiu, — mondta a segédjegyző. 
— Dehogy nincs, most jött haza Po-

zsonyból, a tanitókézőből. 
— Az a zöld béka? — szólt Fakó 

Feri. 
— Nem lehet elsőéves prepa akkora, 

mint a te Birid. 
Fakó Feri elkedvetlenedett, szerette 

volna visszautasítani, de se azt nem merte, 
sem a magáénak tartani nem akarta, azért 
csak annyit mondott : 
• — Hát menjetek el s hijjátok meg. 

Ezzel sarkon fordult s fütyörészve to-
vább ment. 

Hann Vilmos boldog volt, hogy ilyen 
szerencsés ötlettel jött s annál jobban 
tüzelt. 

— Persze, hogy meg kell hivni, mi 
van még leányszerep? 

Waldhütter végigfuttatta az ujját a sze-
mélyek névsorán: 

— Sári, szolgáló Ágnesnél. 
— Nagyon jó lesz. 
•— Mikor megyünk el, — mondta Hann 

Vilmos. 
.—- Ki az a Kraudy? — kérdezte a 

jogász. 
— Számvezető a Rimamurányinál, fent 

Ó-Klopacskán. 
(Folyt, köv.) 
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M O X I E L E T 

— Hallották uraim a Bajor Gizi esetét? 
Mondhatom, minden filmgyár falára meg 
kellene örökíteni, mint a színészi lelkiisme-
ret példaképét. A napokban Tatára kellett 
utaznia a Petőfi-film felvételéhez és néhány 
perccel lekéste a vonatot. Bajor Gizi egy 
pillanatig sem habozott. Autotaxiba ült 
és kiadta a soffőrnek a rendeletet : teljes 
sebességgel Tatára ! Nem is merem ideírni, 
hogy hány ezresébe került ez a művésznő-
nek, de ami a fődolog, idejében pontosan 
jelentkezett a felvételnél. Sőt nagyon is ide-
jében. Mert a dolog pointjéhez tartozik, hogy 
az esős idő miatt kerek két nappal későbben 
kezdődtek meg Tatán a felvételek. 

— Mit szólnak a kis Lázár Gida tüne-
ményes filmkarrierjéhez ? A kis . csodagyer-
meket egyszerűen nem eresztik el München-
ből, ahol már egy egész sereg gyermek-
filmnek a főszerepét játszotta el. Fizetése 
vetekszik a filmprimadonnákéval, amennyi-
ben napi ezer márkáért „dolgozik". Papája, 
a Gutenberg-mozi direktora már alig várja, 
hogy színházában bemutassa az első „Gida"-
képeket. 

— Nagy az öröm a filmklubban. Fehér 
Gyula, a klub régi háznagya, engedve a 
közkívánatnak, újra elvállalta ezt a tisztsé-
get. A klubélet máris felpezsdült és szom-
baton a főváros legismertebb nevü művé-
szeinek közreműködésével megtartották az 
első müvészestélyt, melyet ezentúl a klub-
tagok családtagjainak nagy őrömére, sűrűn 
fognak megismételni. 

— Szédületes összeget fizetett ki az Orion 

filmgyár négy darab eredeti Griffith-képért, 
Kerek 32 millió koronát ! És még igy is csak 
a gyár agilis igazgatójának, Fodor Miklós-
nak köszönhető, hogy a képeket meglehe-
tett szerezni. Ez a négy kép lesz az idei 
szezon egyik legizgalmasabb mozieseménye 
és előadásuk, amint értesülünk, felemelt 
helyárak mellett hónapokig fog tartani egyik 
előkelő mozgószinházunkban. 

— A napokban járt le a filmklub által hir-
detett irodalmi pályázat. A klub ugyanis 
25.000 koronás pályadijat tűzött ki egy 
olyan tanulmányra, amely megjelöli azokat 
a módokat, melyek mellett a magyar film-
gyártás renaissancesza megindulhat. Össze-
sen három pályamunka érkezett be, melyek-
nek sorsa fölött Décsi Gyula, Balogh Béla, 
Márkus László, Turi Béla, Siklóssy Iván, 
Kovács Emil és Lenkei Zsigmond döntenek. 

— A Theodora bemutatója a Kamara-mozi-
ban a szakma egyik legnagyobb szenzá-
ciója lett. Nem hiába dult az ádáz harc a 
kulisszák mögött a kép birtokáért, kiderült 
hogy volt miért harcolni. A bemutató kö-
zönségének soraiban ott volt Auguszta főher-
cegasszony a családjával is és ők tapsolták 
leglelkesebben a hatásos jeleneteket. A be-
mutató után a Főhercegasszony még külön 
elismerését is kifejezte Feldmann Izsónak, a 
Cinema igazgatójának. 

Több nagy mozgószinház műsorára tűzte 
az „Üres a fészek" cimü Phönix-filmet, 
amelynek mindenütt nagy sikere volt. Ter-
mészetesen a Fészek-mozgó is lekötötte a 
filmet és mégis hallatlan dilemmába került 
Rottenberg igazgató, amikor a plakátokat 
csináltatta. Ki is jelentette, hogy az ő mozi-
jában meg kell változtatni a darab cimét, 
mert csak nem Írhatja ki, hogy Üres a fészek, 
amikor a Fészek minden este tele van. 

— Décsi Gyula, a Mozgókép-Otthon kiváló 
igazgatója, akit a Grünwald szanatórium-
ban megoperáltak, már minden veszélyen 
tul van. A beteg igazgatót József főherceg 
is felkereste és ez alkalomból újra a legna-
gyobb elismeréssel nyilatkozott Décsi igaz-
gatónak a filmvilágban szerzett kiváló érde-
meiről. 
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Alvln Neuss és Harry Piel 
o Kamara-moziban 

— A cári ékszer titka és A havasok titka — 
A legagyafurtabb 
és legötletesebb 

kalandortörénet 
pereg le öt fel-
vonáson keresztül. 
Ä cárnő elküldi 
ékszerét javítás vé-
gett Grothurst ék-

szerészhez, akinek könnyelmű, hiu felesége 
magára veszi és ugy jelenik meg egy 
bálon, ahol magára vonja egy kalandor 
figyelmét, aki még azon éjszaka el is 
rabolja a milliós ékszert. A bűnös kinyo-
mozása és az asszony könnyelmülségének 
leleplezése ezer érdekfeszítő kaland kö-
zött történik meg, melyek mindvégig gyö-
nyörködtetve kötik le a nézők figyelmét. 

A másik nagyszabású attrakció egy hat-
felvonásos Harry Piel-film. Meséje arról 
sziól, hogy a Westminster Bank egy napon 
alapos meglepetésben részesítette feleit: 
csődöt mondott és a betevők mindannyian 
ott vesztik a pénzüket. Harry Piel is az 
áldozatok között van. Egyetlen fillér nélkül 
áll, de nem csügged, mert él benne a 
remény, hogy u j életet fog kezdeni. Két 
hűséges kutyájával a közeli hegyekbe köl-
tözik. 

Wells kisasszony, egy amerikai milliomos 
leánya, egy napon két hódolójával a he-
gyek közé rándul. Hosszas járás-keléis 
után eltéved a kis társaság és segítségért 
intenek. A jelzést Harry Pielen kivül 
néhány vadorzó is észreveszi. Pielnek si-
kerül a csúnya társaságot ártalmatlanná 
tenni és a szépséges Gaby Wellis nem győz 
eléggé hálálkodni megmentőjének. Mr. 
Wells nagyobb összeget kinál fei Pielnek, 
aki azonban visszautasítja a jutalmat. 

Piel nemsokára szívesen látott vendég 
lesz a milliárdos házában, dr. Terlan leg-
nagyobb bosszúságára. Mindenáron lehe-
tetlenné akarta tenni Pielt és csúnya ter-
vének majdnem a kis Gaby is áldozatul 
esett. Terlan dr.-t utóiérte a nemezis, éle-
tével fizetett becstelen terveiért, Harry; 
Piel pedig boldogan uj életet kezdett szive 
választottjával, a milliomos hozományu 
kis Gábyvel. 

Arany az utcán és Az igazi férfi 
A Mozgókép-Otthon e heti újdonságai 

Az Arany az utcán egy hatfelvonásos 
dráma és egy pénzfejedelem tragédiáját 
meséli el. A dúsgazdag Harry Lister bele-
szeret a szépséges Miss Mabelba, a 
kalandor Harrison leányába. Harrison, 
hogy vakmerő terveit végrehajtsa, kény-
szieriti leányát, hogy szive ellenére a 
milliomos felesége legyen. A házasság ter-
mészetesen nem boldog és a becsületes, 
derék Lister szeméről egy napon lehull 
a hályog. Megtudja, hogy csak a pénze 
az, mely Mabelt hozzá füzi. Megrendülve 
és csalódottan válik el Mabeltől, aki möst 
már felszabadulva és ujjongva követi szivét 
és möst már annak a férfinak lesz a 
felesége, akit igazán szeret. 

Ezt a meghatóan szép mesét gyönyörű 
rendezést en, az érdekfeszítő dolgok pa<?ar 
halmozásával viszi a közönség elé a 
Swenska-gyár. A főszerepeket Liane Haid 
és Reinhold Schänzel játsszák kiválóan. 

Színre kerül ezenfelül egy hatfelvonásos 
amerikai dráma is, i>Az igazi férfi«., mely-
nek főszerepét Elmo Lincoln játssza, aki 
a »Tarzan« és »Lángpöröly« főszerepei-
TieK eljátszása óta Budapest kedvence lett. 
Annyi bizonyos, hogtji »Az igazi férfi« tarka 
és élénken perdülő jelenetei során bősé-
ges alkalma nyílik arra, hogy mjesés 
ügyességét és erejét uj színekben csillog-
tassa a meglepett közönség előtt. A filmi 
különben az amerikai Universal-film mes-
termüve és ez már egymagáabn elég biz-
tositéka annak, hogy a Mozgókép-Otthon 
ezúttal is a legkiválóbbat nyújtja látogatói-
nak. Ez a film iskolapéldája annak, hogy 
az úgynevezett »kalandor«-filmek zsá-
inerében is lehet irodalmi és művészi ér-
telemben vett szépet alkotni. 

C a r m e n - m o z s ó 
Erzsébet-körut 8. Telefon J. 129-54 

f f * Szent gyiilölé* és 
Don Ramiro 

Sfp'- Szenzációs amerikai 
f i lmekből ál ló műsor 
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A Clemanceau-ligy 
Duma8 regénye hét felvonásban. Bemutatja az Uránia Szinház. 

Dumasnak, a nagy romantikusnak talán 
a Clemenceau-ügy az egyetlen regénye, amely 
erősen hajlik a naturalizmus felé. A mult 
század derekén ez volt az a hires könyv, 
melytől csak fiatal leányok távollétében illett 
beszélni. A regény izzó levegője teljes 
szépségében érvényesül a filmen is. Egy 
nagyravágyó és forróvérű modellnek törté-
nete ez, akibe halálosan belészeret egy 
nagyon tehetséges és becsületes szobrász. 
Ám a modell rossz szelleme, egy pénzsóvár 
anya, ráveszi a leányát, hogy a művész 
helyett inkább egy dúsgazdag orosz herceget 
fogadjon kegyeibe. A herceg apja azonban vé-
get vet a költekező viszony-
nak, mire Iza visszatér a 
szobrászhoz, aki még min-
dig a régi szerelemmel 
fogadja és feleségül is 
veszi. Házasságukból egy 
kis gyermek születik és 
ugy látszik, hogy napsu- • 
gáros és boldog lesz az 
életük, de az asszonyból 
kitör a régi mohó élvvágy, 
pazarul költekezik és hogy 
;gyre növekvő adósságát 
örleszthesse, titokban újra 
alálkozik régi szeretőjé-
vel, a herceggel. A férj 
ájön erre, megverekszik 
i herceggel és párbajban 
negöli. A rettentő csapás 
itán lélekben összetörve 
ülföldre utazik felejteni, 
lialatt Iza tovább foly-
jtja Párisban léha, nagy-
ilági életét. Ismert szép-
ége lesz a mulatóknak 
s igy találkozik két év 
tán ismét külföldi útjáról 
legjött férjével, akiben 
:a megpillantása újra fel-
ívarja minden szenve-
Slyét. Ismét magához 
;szi az asszonyt, de érzi, 
jgy ez a végzetes szere-
in meggyalázza és ment-
itetlenül az örvény felé 

sodorja. És mert látja, hogy nincs más me-
nekvése, egy mámoros reggel, mikor karjai-
ban tartja az asszonyt, egy tört döf a szivébe. 

A női főszerepet Francesca Bertini játssza, 
dúsan árnyalt színjátszó képességének min-
den hangszerelésével. Még nála is meglepő 
az érzéseknek az a hajszálnyi pontossággal 
való megjál8zá8a, a szenvedélynek és állan-
dóan izzó temperamentumnak ez a verisztikus 
megéreztetése. De nagy elismeréssel kell szól-
nunk a film másik jelességeiről is, különösen 
a szebbnél-szebb olasz tájakról, melyeknek 
festőiségével a világ egyetlen országa sem 
veheti fel a versenyt. 

Francesca Bertini, 
Cito-Cinema film 

a „Clemenceau ügy' fősz erepében 
Uránia-Corso 
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Az aranyhajú bestia 
és a Szerelem halála 

A Royal Apolló és a Helikon újdonságai 

Soha nemese íb és izgalmasabb verseny 
nem folyt még a mozik között, mint az 
idei évadban. Mintha csak a filmgyártás 
soha nem remélt fellendülésének fénykorát 
élnénk, az ember szédülten kérdezi, hogy 
mikor és hol termelték a világpiacon ezt * 
sok szebbnél szebb és hatalmasabbnál ha-
talmasabb filmet? 

Erre kell gondolnunk a Royal Apolló és 
a Helikon e heti műsorának megtekintésé-
nél, amely kedvesség és érdekesség tekin-
tetében megint tudott valami ujat és ötle-
teset produkálni. 

Az aranyhajú bestia egy fiatal leánynak 
különös és furcsa történetét mondja el, aki 
elhatározza, hogy leleplezi az amerikai 
hatóságok által körözött ópiumcsempésze-
Iset. A bűnösök fészke Kinában van és 
hogy odajusson, titkárnői állást vállal egy 
tudósnál, aki állandó összeköttetésben van 
Kinával, ahonnan főleg értékes vázákat és 
régiségeket szokott hozatni. A tudós tár-
saságában csakugyan Kinába kerül és ott 
a legidegrázób'b kalandok között hányódik -
a sötét bűnökkel telitett hirhedt sanghai-i 
városnegyedben. Végül is azonDan győz 
minden akadályon és megtudja, hogu az 
rpiumcsempészek királya nem más, mint az 
öreg tudós, akinek szolgálatában áll és 
aki a vázák kettős fenekében csempészte 
át az ópiumot. Ez a kedves és nagyon ér-
dekesen felépített mese bő alkalmat ad a 
rendezőnek Kina különlegességeinek temu-
tatására. Igy látunk egy nagyszaDásu man-
darin temetést, egy boxmeccset, egu> rend-
kívül érdekes kinai városnegyedet stD. 
A főszerepet Ethel Clayton játssza, akinek 
nagy szépségével csak tökéletes játéktudása 
versenyez. 

A másik nagyszabású filmdráma, mely-
nek a világhírű Gloria Svarisott játssza a 
vezetőszerepét: A szerelem halála. Egy 
lángeszű, kivételesen emelkedett lelkii tu-
dósról van benne szó, aki azonban nyomo-
rék testű. És ez a nyomorék ember vég-
'zetes, nagy szerelemre gyullad egy kovács-
mester leánya iránt. Hosszú és gyengéd 
ostrommal végül is célhoz ér. A leány le-

győzi természetes ellenszenvét, kimondja 
>a boldogitó igent. És a naiv, rajongó tudós 

felragyog a boldogságtól, fe'ékesiti házát 
virágokkal és ritka műtárgyakkal és ugu 
várja az ő szívének bálványát'. De a 
menyasszony nem jön. Az utolsó pillanat-
ban, az esküvő napján megérkezteit az 
izagi, az életerős him, aKi elviszi a nyo-
morék elől az asszonyt. De ez a primi-
tiv győzelmes ellenfél egy szerencsétlenség 
áldozata lesz és a tudós ekkor vislsza-
fogadja a nöt a házába a győztes férfi 
gyermekével eggütt. De ugyi érzi, hogy 
szivétől örökre eltávozott már a szerelem. 
Am ez az érzés csalóka, mert négy év után 
egy nagys:erü, emlékekkel teli napon újra 
'feltámad benne és akkor mégis csak fele-
sége lesz a nő, akinek csókjait annyira 
megszenvedte. 

A film bővelkedik a hatásos részletek-
ben, igy például a bravúros bányaszeren-
csétlenség remeke a mozgófényképezés tu-
dományának. De nagyon hatásos az úgy-
nevezett vurstli jelenet, mely egii világ-
város vasárnapi mulatozását mutatja be hi-
hetetlenül ötle'.es, kedves és megragadó 
képekben. De sok finomság van az egyes 
apró részletekben is, mint például annak 
a jele.ietnek a felépítésében, melyben' a 
menyasszonyát váró tudós lakását feléke-
síti. Külön kell megdicsérnünk a szebbnél-
szebb természeti felvételeket és a pazar 
pompájú interieuröket. A bemutató kö-
izönsége mind a két képet nagy tetszéssel 
(fogadta. 

A j i l ú g legnagyobb Hagenbeck-fíltnje 
a Tivoliban 

Kivételes élvezetben lesz részük azoknak, 
akik a Tivoli e heti műsorát megnézik. Az 
északi sark titokzatos jégvilágának nagyszerű 
szépségei tárulnak fel „A fehér sivatag" 
cimü dráma keretein belül. Látjuk a jeges-
medvék támadását, a fókákat és pingvineket 
a végtelen hómezőkön vergődő emberekel. 
Mindez egy rendkívül érdekfeszítő dráma jele-
netei során pereg le a nézők előtt, melynek 
főszerepét a kiváló Carl de Vogt és Cläry 
Lotto játsszák, akiknek mesteri alakítását csak 
nemrégen csodálta meg közönségünk a Zoro 
Wa Huru főszerepeiben. 

Szinre kerül-még egy bűbájos négyfölvoná-
sos vígjáték is, a ,.Színésznő akarok lenni", 
a főszerepben Hilda Woltaire rel, a pompás 
szubrettel. 
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A legvakmerőbb Barry Piel- t r f lklT 
A hnvasoh ! la a Renaissance mozgóban 

A filmművészet egyik nagy érdeme, hogy 
az emberek figyelmét fokozott mértékűén 
terelte rá a testi ügyesség fontosságára és 
szépségeié. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy 
egy modern gladiátori k-jltusz támadt föl 
és már-már milliókra rug azoknak a száma, 
akik a moziban az ilyen gladiátori mu-
tatványokat keresik legelsősorban. Két 
ségtelen, hogy az emberi vakmerőség és 
ügyesség egyik legcsodálatosabb megteis-
tesitője ma egy moziszinész: Harry Piel, 
kinek szédületes és haláltmegvető bátor-
sága már szinte a fantasztikum világába 
tartozik. Ä legcsodálatosabb azonban, hogy 
minden egyes filmjénél fokozni tudja 
az eddigi meglepetéseket és egyre vakme-
rőbb trükkökkel dermeszti meg a nézők 
idegeit. 

A legújabb Harry Piel-film a svájci 
havasok lenyűgöző szépségű világában ját-
szódik le. A magas csúcsokon fehéren 
szikrázik a napfény, lenn a Havasok 
alján pedig a legszebb tavaszi kert virág-
zik. A hegytetőn hatalmas hólavinák, örö-
kös fagy, örökös borzalom. És ebben a 
miliőben játszódik az izgalmas történet. 

A film meséje a havasok között bujdosó 
Harry Pielről szól, aki megmenti egu 
milliomos kisasszony életét és sok iz!ga!l-
mas kaland után feleségül is veszi. Köz-
ben nagyszerű képeket látunk a vadorzók 
életéből, bankösszeomlásról és az amerikai 
milliárdosok" köréből. Az érdekes mese bő al-
kalmat nyújt arra, hogy a hajmeresztő 
trükkök egész serege peregjen le előttünk. 
Talán valamennyi között a legkülönb, mikor 
egy vastag fenyőszálba kapaszkodva csiîhg 
ég és föld között egy iszonyú szakadék 
fölött. 

A nagyszerű Harry Piel-film mellett még 
egy másik értékes és irodalmi veretű film, 
Tolsztoj Leó világhírű drámája, Az élő 
halott is szinrekerül, melynek a főszerepét 
FreAo Sala játsza. A kitüncen megrende-
zett film keretén belül az orosz föld1 sok 
intim szépségével ismerkedik meg a néző 
iés kétségtelen, hogy a Renaissance és 
Imoziközönségének sökáig marad miivészi 
íélménye ez a két remek film'. 

2 órás műsor 
nagy s láger 
premier hetenkint 

Egy évi kísérletezés 
után ismét szakavatott 
kezékbe került a Bel-
város egyik legrégibb és 
annakelőtte legkedvel-
tebb filmszínháza, az 
„Est" mozi. Az uj ve-
zetőség megvalósítandó 
feladatának tűzte ki FodorBerczi 
— visszavezetni a szín-
házat arra az ösvényre, amelyen L haladva 
megszerezte az'egész Belváros" szimpátiáját 
és ismét magához szoktatni a régi törzskö-
zönséget. Ebben a szellemben munkálkodik 
az „Est"-mozi uj igazgatója, Fodor Bérezi, a 
magyar moziszakma égyik legrégibb és leg-
kedveltebb tagja, aki a Tivoli-mozi vezetése 
által szerzett nagy népszerűséget a moziba-
járó közönség előtt. Fodor igazgató eddigi 
működése garancia arra, hogy az Est-mozi 
csakugyan a régi Est-mozi lesz és minden 
tekintetben kielégíti a Belváros előkelő s 
kényes ízlésű publikumát. A színház 1922'23 
évi programmja felöleli a szezon legnagyobb 
attrakcióit, az amerikai és francia filmgyártás 
kimondottan elsőrangú termékeit, általában 
mindazon filmeket, amelyek az uj évad be-
mutató előadásain sikert arattak. Két nagy 
sláger — kétórás műsor — két premier he-
tenként, ez a mottója az Est-mozinak és re-
méljük, hogy a színház régi közönsége az uj 
vezetőség törekvéseit és áldozatkészségét a 
legnagyobb mértékben honorálni fogja. 

Uj i rány a k a b a r é k b a n 
Hogy szigorú rendeletekben 
Ne legyen többé hiány, 
Nagy Endrét megintették 
Tekintélyrombolás mián. 
A kabarék tehát 
Kórházzá lesznek holnap, 
Mivel tekintélyeink 
Ápolásra szorulnak. 

AZ »ÓCEÁN MAGYAR KONZERV-
GYÁR ES KERESKEDELMI R.-T. az 
1921—1922. iizletévi mérlegében 6,709.534.78 
K tiszta nyereséget mutat ki. Az igazgató-
ság az e hó 20-án megtartandó közgyii-
:ésr,ek javasolni fogja, hogg részvénueni-
kint 100 K (az elmúlt évben 60 K), oszta-
lék fizettessék ki. 
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A Theodora 
házlbemutatófa 

— A filmszakma szenzációja — 
Filmkörökben hónapok óta suttognak egy 

óriási meglepetésről, amely hivatva lesz, 
hogy bélgegét az egész idei filmszezonra 
rányomja. A Theodoráról van szó, melynek 
birtokáért valósággal pá rba j t vivtak a 
filmkölcsönzők, azok a szerencsés emberek, 
akik az elmúlt vasárnap délelőtt végignéz-
ték ennek a grandiózus filmnek a saitó-
bemutatóját , megértették ezt a filmért folyó 
nagy harcot. Mert ennél meglepődő, sőt 
megdöbbentőbb filmremek még aligha 
került a budapesti közönség elé. 

Maga a bemutató a legragyogóbb külső-
ségek mellett folyt le. Már tiz óra előtt 
néhány perccel megjelent Auguszta főher-
cegnő a kíséretével, akit Feldmann Izsó, 
a Cinema igazgatója kalauzolt páholyába, 
melyet egy hatalmas virágcsokor díszített. 
De o t t láttuk dr. Forgó, dr. Gáspár Fe-
renc és Horváth miniszteri tanácsosokat, 
Pekáry Ferenc államtitkárt , az olasz kon-
zult, Csabai Emil és Pappváry tábornoko-
da t . Megjelentek a mozivilág összes vezető 
emberei, Balogh Béla, dr. Vásárhelyi, Gott-
hard, Ungerleider Mór, dr . Forró, Bakó, 
tír. Gábor, Boross Mihály, Lenkei Zsig-
mond, Borhegyi, Heller igazgatók, vala-
mint a színészvilág számos kitünőfcége: 
Fehér Gyula, Vándori Gusztáv, Bánki Kató, 
Tihanyi Klára, Margit tai , Tfiri és egu 
sereg gyönyörű leány és asszony. Ä néző-
téren valósággal ideges türelmetlenség vett 
erőt, mindenki érezte, hogy valami egé-
szen rendkívüli, nagyszerű eseménynek lesz 
tankja . És talán a legnagyobD dicséret, 
amit ezekután mondhatunk, hogy semki 
'ebben a félfokozott várakozásában nem csa-
lódott. Äz olasz Ambrosia filmgyár, amely 
elsőnek vetette a világ filmpiacára az úgy-
nevezett monumentális filmeket, ezúttal is 
tudott rendkívülit és u ja t hozni. Kerek 
•két esztendeig tartot t ennek a filmnek az 
elkészítése, amely Sardou világhírű müvét 
impozáns méretekben viszi a közönség elé. 

Cziprus buja levegőjű szigetén kezdődik 
a cselekmény, ahol Theodora még mint 
egyszerű táncosnő álmodik gazdag, pom-
páz ójövőről. És a jövő váratlanul elébe 
sodródik Bizánc jövendőbeli császárának ké-
pében, aki meglát ja lés végzetes szenvedi ly-

lyel megszereti a csodálatos szíépséjgü 
leányt. És mikor Bizánc t rónjára emelkedik, 
feleségül veszi szeretőjét. Am Theodora 
szenvedélyes vérét nem elégiti ki a trón 
fénye, néki az érzéki szerelem kell! Álru-
hában megismerkedik egy fiatal főúrral 
és Mirta néven a szeretője lesz. És a sors 
különös szeszélyéből ez a fiatal főfir, 
Marcellus áll élére azoknak az összeeskü-
vőknek, akik a császár és a császárné 

élete ellen törnek. A lázadókat elfogják 
és Theodóra, hogy kedvesét megmentse, 
a Hippodrom ketreceibe zárt fenevadakat 
bocsáj t ja a szeretőjét foglyul tar tó kato-
nákra . De a végzetét senki sem kerülheti 
el. Theodora egy borzalmas véletlen folu-
tán maga nyúj t ja a méregkelyhet kedve-
sének és a császár, aki megtudja hitvese 
hűtlenségét, hóhérkézre ju t ta t ja a szivé-
ben már úgyis megtört, boldogtalan asz-
szony t 

Az antik Bizánc egész élete feltámad 
ebben a nagyszerű filmben.. Tízezernyi 
embert látunk hömölylögni a nagy cirkuszi 
ünnepélyen. A cirkusz gigantikus méretei 
pedig minden képzeletet felülmúlnak. Amit 
ie téren a hajdani korszakok császárt imádó 
fantáziá ja teremtett, az mind itt él és 
bontakozik ki a vásznon. Hatalmas, a mai 
ember számára felfogadhatat lan méretű 
építkezések, faltörő kosokkal való várostro-
mok, földalatti borzalmas kinzókamrák, a 
keleti bfjja fantázia szertelen pompájában 
ragyogó királyi tróntenmek váltakoznak a 
klasszikus szépségű tájképekkel. Nincs e 
filmnek egyetlen jelenete, amely ne döb-
bentene meg rendezésének tömör szép-
ségével és tökéletességével. Az éjszaká-
ban fáklyával rohanó fejvesztett tömeg, az 
emberek által tartot t paizsokon lépkedő 
győzelmes királynő, a feldíszített fejedelmi 
gályákon hajózó udvari népség, az orosz-
lánok borzalmas támadása, az ijjászok 
ostroma, megannyi gyöngyszeme a kine-
matográfia modern csudáinak. 

Érthető, hogy a nagyszerű képet, mely-
nek monopóliumát a Cito Cinema R.-T. 
Róma és Leoni Films R.-T. Milánó magyar-
országi f iókja bir ja , három elsőhetes mo^-
gószinházjunk, a Royal-Apolló, Uránia és 
a Corsó fogják egyidejűleg bemutatni még 
pedig, az eddigi tervek szterint hároirt 
'héten keresztül. 
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A fehér sivatag 
Regényes film játék hat felvonásban 

Bemutatja az Omnia mozgószinház 

Akik szeretik a kivételcsen érdekes táj-
képeket és a természet ritkán megleshető 
szépségeit élvezni, azok ne mulasszák el az 
Omnia e heti szenzációs újdonságát »A fe-
hér sivatag«-ot megtekinteni. Az északi 
sarkkör jéghegyeinek és végtelen hómezői-
nek minden megrenditő .szépsége bonta-
kozik ki a regény keretein belül; amely 
arról szól, hogy egy Ivón nevü gazdag 
hajótulajdonos nagy összegre bebiztosítja 
egyik hajóját és egyúttal összecimoorál 
a hajó kormányosával, hogy pusztítsa el 
>a hajót és igyi megkapja a nagy biztosítási 
összeget. De a sötétlelkii ember még ez-
zel sem elégszik meg, hanem a halálra 
itélt hajóra csábítja régi vetélytársát, Si-
gismundot, egy fiatal halászlegenyt is, aki 
ugyanazt a leányt szereti, mint akinek 
Iván is udvarol. Sigismund csakugyan útra 
kel és a gaz kormányos az Északi-jeges-
tengeren sziklának sodortatja a hajót, amelu 
szétzúzódik. A hajó utasai a kietlen hó-
mezőkre kerülnek, ahol jegesmedvékkel küz-
denek, éhséget és hideget szenvednek, hi-
hetetlen veszedelmeken mennék keresztül, 
mig végre sikerül egy mentőhajóra felka-
paszkodtok . Csak a kormányos és néhány 
összeesküvő cimborája esnek áldozatul an-
nak a borzalmas sorsnak, melyet alattomos 
módon másoknak szántak. Sigismund v',sz-
Szatér hazájába, leleplezi Ivánt, aki elén 
méltó büntetését és a sokat szenvedett Si-
gismund kedvese oldalán talál kárpótlást 
a kiállt rettentő szenvedésekért. A film 
•vezető szerepeit Carl de Vogt és Cläri 
Lotto játsszák. A képnek külön érdekességei 
a vad eszkimótörzsek életének intim rész-
letei, támadásaik, rénszarvasok által vont 
szánjaik, jegesmedvére és fókákra való 
vadászataik. Akik megnézik ezt a rend-
kívüli filmet, egy értékes élménnyel lesz-
nek gazdagabbak. 

„ISTEN VÁRA." A Nemzeti Szinház mu-
tatja be P. Ábrahám Ernő „Isten vára" cimü 
négyfelvonásos misztériumát s a bemutató 
terminusát, tekintettel arra, hogy a darab 
emelkedett tragikuma nagyon illik a nagyhét 
hangulatához, húsvétra tették. Ugyanekkor 
lesz az Operában a „Parsifal" bemutatója. 
A két állami szinház ezzel a szellemben 
egymással kongeniális darabbal akarja a 
húsvét hetét a szinház ünnepévé is tenni. 
Hevesi Sándor igazgató az irodalmilag is 
Jelentős nagy darabokat megillető dísszel 
ünnepies rendezésben akarja kihozni Ábra-
hám darabját. Egészen újszerű diszleteke 
terveztet. Gordon Craigh misztikus stílusára 
utalva s a kis szerepeket is elsőrendű színé-
szekre bizta a direkció. 

GYILKOSOK! Az Erzsé-
bet-köruton este nyolc óra-
kor lassan, sétálva megy 
két úriember. Az egyik Har-
sányi Zsolt, a másik Csató 
Sándor, aki szép verseket 
szokott irni a Nyugatba. Har-

sányi és Csató együtt írnak mostanában egy 
darabot s az Erzsébet-köruton arról vitatkoz-
tak, hogv a dráma egyik alakjának a har-
madik felvonásban meg kell-e halnia ? Csató 
azon a véleményen volt, hogy élhet, viszont 
Harsányi amellett kardoskodott, hogy föltét-
lenül el kell tüntetni az élők sorából. 

— Hadd éljen szegény — mondta a költő. 
— Nem — kiabálta Harsányi — annak az 

embernek meg kell halni I 
— De hogy haljon meg? 
— Majd meggyilkoljuk ! 
A körúton az emberek megdermedve hall-

gatták ezt a diskurzust. Egész tömeg csopor-
tosult mögöttük s mikor a Király-utcához 
értek, hirtelen felsivitott egy női hang : 

— Rendőr! Gyilkosok! Fogják el őket I 

Rottenbil-
ler-u. 37b ODEON Telefon 

József 2-63 

Szept. 2 1 - 2 4 . R o b l n S O n (francia film) 

szept. 25-27. Rejtélyes ház és 
Ó, azok az asszonyok 

Rákóczi-
ut 68. PHÖNIX Rákóczl-

ut 68. 

Szept 2 1 - 2 4 . n hírhedt nő 
szept . 25—27. Nagy fi lm attrakció 
és Zlgoto és a fekete kéz 

Izabella-
utca 65. ORIENT Telefon 

150-87. 

szept. 21-24. A m a z o n 
szept. 25-27. Menekülő asszony 

és Dzsungel rózsája 

Irinyi-utca 21. EST Telefon 118-33 

A revolveres esküvő 
és őnagysága ruhája 

25-P27. Robinson amerikai film 
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Caligari 
Méltóztatnak emlékezni erre a névre ? Esz-

tendővel ezelőtt Szép Ernő Bécsből vezércik-
ket küldött a „Színházi Élef-nek ezzel a cím-
mel. Az volt elbeszélve a vezércikkben, hogy 
egy bécsi táncpalotában két magyar táncos 
mint diadalmaskodott angol, francia és ame-
rikai világattrakciókon. A Caligarikat magya-
rul Lovasa Endrének és Lovass Istvánnak 
hívták. Előkelő pesti urigyerekek, akik a 
kommünben, amikor grófnék és bankárkisasz-
szonyok moziszínésznőknek csaptak fel, ők 
ketten beálltak hivatásos táncosoknak. Meg-
kapták az oklevelet és nekivágtak a világnak. 
Három esztendeig járta a két magyar fiu 
Európát. És ez a három esztendő tele van 
elismeréssel, dicsőséggel, ma a „Caligarikat" 
fantasztikus gázsival kecsegtetik a legelő-
kelőbb európai metropolisok orfeumai és 
színházai. Fürdött a dicsőségben Lovass 
Bandi, meg Pista. Egyszer csak egy szép nap 
elkezdett fájni az egyik Caligari szive. A 
Bandié. Pest után fájt a szive s addig fájt, 
annyira fájt, hogy felült a vonatra, otthagyta 
a frankos, fontos, dolláros gázsikat és hazajött 
Pestre magyar koronát keresni. 

Tánciskolát nyitott most idehaza az egyik 
Caligari. Az Andrássy-ut sarkán, a Jókai-tér 
6. számú házban van a tánciskolája. Külföldi 
mintára rendezkedett be, csupa finomság és 
előkelőség ez a tánciskola. Angol, francia és 
német nyelvű leveleket küldött szét Lovass 
Endre a legelőkelőbb pesti társaságoknak, 
melyek egészen biztos, hogy szivesörömest 
tanulnak majd táncolni egy olyan európai 
hirességü táncfenoméntől, mint Caligari. 

Fenn voltunk a tánciskolában és beszéltünk 
Lovass Endrével. Finom, szőke fiatalember 
Lovass Endre, olyan kedves és elegáns, mint 
egy francia arisztokrata. 

— Amit három évig külföldön tanultam — 
mondta — azt most idehaza akarom gyü-
mölcsöztetni. Mondain tánc- és artistaiskola 
az enyém, azt hiszem hamarosan megfognak 
Budapesten legalább is ugy szeretni, amint 
külföldön szerettek. Az iskolában van egy 
érdemes segítőtársam is. Sugár Ödön, aki a 
volt Sziklai Jenő- féle tánciskola vezetője volt. 

— Az iskolában különben — fejezte be 
az inteivjut a kedves Caligari — egész nap 
lehel felvételre jelentkezni. 

Mi azonnal jelentkeztünk. 

NAGY SAS A KIS FÉSZEK-
BEN. Ez a furcsaság is csak 
Budapesten történhetik meg. 
Hogyan férhet el egy egé-
szen kis fészekben egy nagy 
sas, aki szárnyaival a fel-
hők között szokott járni. A 
kis Fészek egyik körúti ká-

véházban van, ahol Forró Pál doktor asztal-
társasága székel. Ezt nevezték el az asztal-
társaság tagjai kis fészeknek, azért, mert 
tagjai éppen ugy irók, művészek, színházi és 
irodalmi embefek, mint a nagy Fészek-é. 

Forró Pál asztalának tagjai között van egy 
kültag, aki csak nagyritkán jelenik meg a 
vita- és előadó délutánokon, de olyankor nagy 
figyelemmel és szeretettel hallgatják. Ez a 
kültag azért jelenik meg olyan ritkán, mert 
Berlinben lakik és onnan szokott Pestre jönni 
— no nem csak azért, hogy résztvegyen a 
törzsasztal ülésein. Berlinben igen tekintélyes 
pozíciót tölt be egyik legnagyobb német film-
gyár és szindarabagenturánál Bartók Tibor. 

Most, amikor legutóbb Budapestre érkezett, 
hogy egy neves magyar iró színdarabjának 
berlini bemutatóját elintézze, első utja ter-
mészetesen a kis Fészekbe vezetett, ahol igen 
érdekes és tanulságos dolgokat mondott el, 
különösen a német színpad uj irányairól. A 
fiatalok és az asztal beérkezettjei nagy figye-
lemmel hallgatták előadását és ami a leg-
jobban jellemző — teljeseri kizárták az ilyen 
asztaltársaságnál elmaradhatatlan vesét. 

Elmesélte Bartók Tibor, hogy a német 
színpad most teljesen hozzáformálódott az 
uj drámairodalom kívánságaihoz, amely 
előbb-utóbb Budapesten is éreztetni fogja 
hatását. Örömmel hallgatták, amikor arról 
beszélt, hogy ujabban is mennyi magyar vo-
natkozású irodalmi és művészi esemény tör-
tént Berlinben és Németország más jelenté-
keny irodalmi centrumában. Bartók egymaga 
kilenc magyar iró darabját és regényét vitte 
ki Berlinbe, amelyek közül többet maga for-
dított le. A faggatásokra azt sem tudta eltit-
kolni Bartók, hogy még ebben a szezonban 
színre fog kerülni Berlinben egy háromfélvo-
násos modern drámája, sőt azt is kivették 
belőle, hogy darabja előadását maga fogja 
rendezni és ebben is uj, modern rendezői 
törekvéseket juttat érvényre. 

Bartók Tibor munkásságát már régen figye-
lemmel kisérik színházi emberek és több Íz-
ben lett volna alkalma Budapesten is teret 
találni a munkára, azonban berlini szerző-
dései miatt nem fogadhatta el az ajánlatokat, 
bár barátai már alig várják, hogy itt marad-
jon. Éppen erről volt szó legutóbbi látogatása 
alkalmával, amikor sorra kérdezték tőle, hogy 
tulajdonképen mi lesz, ha Pestre jön ? 

— Szerző, rendező, díszlettervező ? — fag-
gatták. 

— Ha Pestre jövök ? Akkor pesti leszek. 
— válaszolta szerényen Bartók. 
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Érdekességek az Őszi dívotkiállitáson 
Az Őszi divatkiállitásnak kétségkívül egyik 

legnagyobb attrakciója lesz Gerő mester kol-
lekciója, aki ez alkalommal még a tavaszi 
— rendkívül jól sikerült — kiállítását'is felül 
fogja licitálni és olyan szenzációs dolgokat 
fog produkálni, amilyeneket e téren még 
senki sem mutatott fel. A Fűző és mégsem Fűző 
már eddig is világhírű volt, amit legjobban 
bizonyít az, hogy a külföldi — sőt tengeren-
túli — rendelések egész tömege érkezik Gerő 
mesterhez, de a kiállításon látottak után 
elmondhatjuk majd, hogy talán még az efajta 
párisi kreációkon is túltesz szépség, prak-
tikusság és anyagbeli tökéletességben. Az 
anyagokról egyébként hasábokat lehetne 
írni, mert ami szépség, könnyüség, finomság 
e téren csak található, az ezekben a habkönnyű 
brokátokban megvan. 

De már túlsókat is árultunk el a hölgy-
közönségnek a várható mÉglepetésekből s 
ezért most csak nyomatékosan figyelmez-

tettünk mindenkit, hogy el ne mulassza meg-
nézni a Fűző és mégsem Fűző kiállítást. 

* 
Az Őszi divatkiállitás számos szenzációja 

között, egy a bennfentesek előtt már ismert 
meglepetést, egy király-utcai kis bolt is ád. 
T. i, „Király-utcától" legfeljebb csak köze-
pest vagy jóközepest vér ugy a zsűri, mint a 
közönség. Erre azonban alaposan rácáfol 
Princ Sándor, a „Bluzotthon" divatötletdus 
főnöke, ki belvárosi üzletekkel egynivóju 
estélyi, valamint délutáni toilettekkel lepi 
meg a revü közönségét. Igaz ugyan, hogy 
csak megfelelő belvárosi üzlethelyiség hiá-
nyában van kényszerülve Király-u. 23. sz. 
alatt maradni, mely környezethez külsőleg 
hozzásimult, belső értéke azonban a Váci-
utcának sem válna szégyenére, 

MŰVÉSZNŐ ! — Hol vásárolta a kalapját ? 
— A Parány Kalapszalonban, Deák Fe-

renc-tér 3' 

Egy fényképet 
egy s z é k é r t . . . ! 

Ez a kiáltás az And-
rássy-uti Lukács-cukrász-
dában hangzott el, ahol 
egy művésznőnk afeletti 
kétségbeesésében, hogy a 
pompás termek zsúfolásig 
telve vannak, egy fény-
képet ígért a „Színházi 
Élet"-ben annak, ' aki át-
adja neki a helyét. A fel-
szólításra két szinészkol-
léga, Kondor Iby és László 
Andor jelentkeztek, akik-
nek fényképét a művész-
nő ígéretéhez képest itt 
közöljük. A képen látható 
sütemények abból a pom-
páskollekcióból valók, me-
lyet Lukács az őszi divat-
kiállitáson fog kiállítani- Kondor Iby és László Andor a Lukács-cukrászdában 

Papp János felvétele 
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A SZEM Ä LÉLEK TÜKRE, a haj 
viszont az egyéniség kifejezője. A divatw 
dámák sokszor nem is képzelik, mennyire 
hozzátartozik exteriünükhöz egy jó fri-
zura, amelynek művészi megcsinálása vi-
selőjének sajátos egyéniséget tud adníi. 
Rmennyire fontos azonban nőnél a jó 
hajviselet, oly fontos, hogyi művészi kezek 
alkossák azt. Ä hölgyfodrász-munkák, a 
hajfestés, ondolálás, arcápolás csak Sok 
évi tapasztalat után végezhető sikeresen, 
mint ahogy az Bárdi Sándor hölgyiodrász-
és maniküszalonjában történik, ahol a leg-
több pesti színésznő is dolgoztat. Ä szalon 
a Rákóczi-ut 1. szám alatt van, ahol Vidor 
Jenő, a hirneves hafjestő-speialista az 
üzletvezető. 

ZOLINÄK, a Fővárosi Cirkusz közked-
velt bohócának szombaton, szeptember 23-
!án délután van a jutalomjátéka a cirkusz-
ban. 

L'ART ET MODE V., Kálmán-utca 21. 
Modell kalapszalon újdonságai áljandóan 
megtekinthetők. Modellek utáni alakitások. 

JASZAI MARI PETŐFI-ÜNNEPÉLYE 
CSONGRÁDON. Ä Petőfi-centennárium al-
kalmából Jászai Mari Csongrádon szavaló-
iestét tartott, konferencier dr. Polgár Gy. 
Ödön főgimnáziumi tanár volt. Ä müvész-
mőt nagy ünneplésben részesítették. 

DR. SEBES BÉLÂ kozmetikus-bőrgyó-
gyász külföldi tanulmányútjáról visszaér-
kezett és orvosi kozmetikai intézetében, 
VII., Miksa-utca 11., New-York-kávéház 
mögött, rendelését újból megkezdte. Ren-
del délelőtt 10— 11-ig, délután 2—5-ig. 
Telefon: József 76—16. Műtétek, kvarc-
fénykezelés, speciális szőrtelenités stb. 

HELYREIGAZÍTÁS. MfJlt heti számunk-
ban a »Mitől szépék a .pesti jiök?« 
cimü cikkben a Bárdi-szalon üzletvezetője-
ként Vida Jenő szerepelt tévesen. Helyre-
igazitásképen közöljük, hogy az üzletve-
zetőt Vidor Jenőnek hivják. 

Égi barmai . . . 
töldiharmai 

Mult számunkban a „Borgaz-
dasági kiállításiról irt referádánk-
ból kimaradt a szinészlátogatás-
nak egy fejezete, amit a történeti 
hűség kedvéért most pótolunk. 
Papp Jancsi és Latabár Árpád 
ugyanis annyi bort, likőrt és pezs-
gőt ittak a kiállítás végignézése 
alatt, hogy mire a déli záróra el-
érkezett, már alig állottak a lá-
bukon. Isten tudja mi történt 
volna velük, ha utolsó állomás-
ként fel nem fedezik Budapest 
Székesfőváros Ásványüzemének 
kiállítását, ahol a pompás és 
utólérhetetlen Harmat-vizek von-
ták magukra a publikum érdek-
lődését. Papp Jancsi és Latabár 
móhon szürcsölgették befejezésül 
a Harmat-vizet és újból tapasz-
talták azt, amit már mindenki tud, 
hogy a Harmat-viz a legjobb 
üditő ital és a mennyei har-
mattal tart rokonságot termé-
szetes, kitűnő hatása tekinteté-
ben . . . 

Papp János és Latabár Árpád a Borgazdasági 
kiál l í táson Papp felv. 
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Hogy késsül a jumper? 
Azt hisszük, nem tulozunk, ha egy régi 

magyar közmondáson némi önkényes változ-
tatást eszközölve igy kiáltunk fel : „A nő 
jumperról álmodik". Sőt még azt is hisszük-
hogy a közmondás ebben a formájában 
alapos kiegészítésre szorul és pe-
dig ilyenformán és jum-
perregondol".Szóval éjjel-nappal 
jumper jár az eszében. A jumper, 
amely a világhódító divatkreá-
ciók között is egészen kivételes 
helyet foglal el, mert hosszu-
hosszu időre állandósulni fog és 
mert egyaránt kedvelt „kunyhó-
ban és palotában". Nem térünk 
ki ebben a cikkben a jumperek 
célszerű voltára, ez nem is a mi 
feladatunk. A mi hivatásunk az, 
hogy mindenben a szépet, artisz-
tikusat és stílusosat keressük. 
Hét itt, ezekben a jumperekben 
igazán minden együtt van. Ha 
csak az anyagát nézzük, már 
akkor is gyönyörűséget érzünk. 
Ugy a gyapjufonál, mint a sodrott vagy mű-
selyem finom rugalmassága s végtelenül ked-
ves simulékonysága szinte teremtve vannak 
a női test vonalainak diszkrét takaráséra s 
még diszkrétebb érvényesítésére. Rugalmas-
ság és simulékonyság — takarás és érvénye-
sítés — látszólag egymásnak teljesen ellent-
mondó tulajdonságok és mégis, ha meg 

akarunk győződni ar-
ról, hogy ezek a látszó-
lagos elméleti ellent-
mondások milyen szé-
pen kiegyenlítődnek a 
gyakorlatban, nem kell 
egyebet tennünk, mint-
hogy felpróbáljunk egy 
jumpert. 

Alig pár hónapja, 

Szoros szem 

Lánceltés 

hogy a mai formájukban feltűntek. Divatke-
reskedések, kézimunkaüzletek, iparművészeti 
műhelyek csak ugy ontották a pompásabb-
nál pompásabb modelleket, amelyek — külö-
nösen, ha műselyemből voltak — a szó szo-

ros értelmében szinte beragyog-
ták, bevilágították a kirakatokat. 
Nem sok idő telt bele s minden 
hölgynek megvolt a maga jum-
pere. „A" jumper volt a legked-
veltebb ruhadarab. Ezt viselték 
minden lehető alkalomkor és 
csodák-csodája — nem unták 
meg. De az örökös fejlődés 
semmilyen téren nem tűri a meg-
állást. Tovább-tovább kiáltással 
odajutottunk, hogy „a" jumper, 
az az egy bizonyos jumper, me-
lyet minden hölgy idejében be-
szerzett magának — meghalt s 
feltámadt helyébe a „jumper", 
mely most mér teljesen a bluz 

Horgolt jumper szerepét és jogait vette át. S 

valamint lehetetlenség elgondolni 
hogy valamely női garderobeban mindössze 
csak egyetlen blúzt találjunk, ugy jutott el a 
jumper is rövid, de diadalmas pályafutása 
alatt oda, hogy sok kell belőle, sőt nemcsak 
hogy kell, de egyenesen nélkülözhetetlen. Az 
szinte aztán magától p 

adódott, hogy az izlés 
mindinkább finomult, 
az igények mindegyre 
nőttek, komplikálódtak 
a jumperekkel szem- Láb (pálcika) 2felhajtással 
ben. Bármilyen szépek ^ 
voltak is a készen 
kapható jumperek, a 
kényes, egyéni öltözkö-
désére súlyt helyező di-
vathölgy valami mást, 
valami „egészen mást" Láb (pálcika) 3felhajlással 

Cakkos minta Láb (pálcika) ! felhajtással Csíkozott minta egy sor 
szoros szemből és egy sor 

egy felhajtásos lábból 

Pikósor 
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akari. „Ha ehelyett a rozsdavörös esik helyett 
lazacszínű volna benne", „ha akivágás nem 
ilyen keskeny és mély, hanem kerek lenne", 
„ha a gyapjufonal közé itt-ott egy 
selyemszálat dolgoztak volna 
bele", „ha a gallér nem kerek, 
hanem szögletes volna" — szó-
val kis idő múlva a szolgálat-
kész, nagy raktárral rendelkező 
kereskedő több „ha"-t hallott, 
mint ahány jumper az üzletében 
volt. És ez ellen a sok félváll-
ról, kissé fitymálásra biggyesztett 
ajkakról elhangzott „ha" ellen 
nem volt appelláta és nem lehe-
tett más következménye, mint-
hogy a kereskedő nyersállapot-
ban mutatta meg az anyagot. 
„Nagyságos asszony kiválaszt-
hatja az Ízlésének megfelelő 
színárnyalatokat s én elkészít-
tetem a jumpert olyan fazonra, 
amilyenre óhajtja". És őnagysága 
kiválasztotta a selyem- vagy 
gyapjuanyagot, megejtette az 
eredeti modellen a szerinte szük-
séges változtatásokat s kapott 
egy rendelésre készült jumpert. Kötött 

Természetesen nem felejtette el a kereskedő 
lelkére kötni azt sem, hogy „aztán ne csinál-

s^^ t janak ám belőle 
tucatszámra". A ke-
reskedő mély haj-

• í ^ W V - P ^ ^ ^ ^ ^ m í j T - longások között 
szentül meg is ígéri 
ezt a nagyságos asz-

Rendes kötés 

szonynak, de biz' ez nemcsak az ő jó szán-
dékán múlik. A munkásnőt, aki az egyéni 
ízlés szerint megtervezett jumpert elkészíti, 

nem lehet ellenőrizni s bizony 
gyakran megesik, hogy a nagy-
ságos asszony saját külön kreá-
ciója megsokszorosodva tűnik fel 
valamelyik kirakatban. 

Ez aztán mindennél jobban 
fáj a nagyságos asszonynak és 
nagy, világot rengető elhatáro-
zással puha, fehér kezeibe veszi 
a kötőtűt, a horgolótűt és köt 
és horgol és tervez és kreál és 
nem lehet vele másról beszélni, 
mint levegőszemről, kis lábról, 
nagy lábról, szaporításról és fo-
gyasztásról — hogy szinte bele 
lehet bolondulni. De végre meg-
lett. Fönn állt a szobor. Európa 
látta s nézte — ja, vagy ez nem 
ide tartozik. Ez a Petőfi iga-
zán mindig belezavarja az em. 
bert. Csak azt akartam mondani, 
hogy végre elkészült a jumper és 
a nagyságos asszony hódított — 
hódított és hozzáfogott 
sodik jumperhez és azóta 

horgol és egyre h ó d i t . . . hogy mi lesz 
a vége, azt igazán nem tudom. 
, Ám az az egy bi-

zonyos hogy ne-
künk kötelességünk 
a nagyságos asz-
szonyt ebben a vál-

j amper 

lalkozásában támo- Egy szemből két szem kötése 
(Láthatatlan szaporítás) 

A fordított szemek kötése A leengedett szemek A leengedett szemek 
egyszerit felszedése mintás felszedése 

Két szem egybekötése Szemek hozzáhorgolása 
(szaporítás) 

A gomblyuk kötése 

A szemek elfogyasztása, 
azaz a kötés befejezése 

Patentkötés 
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gatni. Olyan jumper-modelleket hozunk, ame-
lyeket még soha egyetlen kirakatban sem 
látott s valószínű, hogy nem is igen fog látni, 
mert a színösszeállítás teljesen 
az ő ízlése szerint történhetik, 
sőt az egyes modelleken is vál-
toztathat valamit, ha akar. A hor-
golt jumpernek az a speciali-
tása, hogy magasan csukva s 
kihajtott gallérral egyaránt visel-
hető. A hosszéban haladó, el-
ütő bordűrök tág teret enged-
nek az egyéni izlés érvényesü-
lésének. Az egész jumper hatá-
sát nagyban növeli egy-egy mű-
vészi érzékkel megválasztott szin 
árnyalat. A hosszában haladó 
csík igen előnyösen juttatja ér-
vényre az alak karcsúságát és 
nagyon divatos. 

A kötött jumper tehnikája na-
gyon érdekes és nagyon egy-
szerű. Egészen közönséges mó-
don kötünk s mikor egy-egy 
jumper-résszel elkészültünk, 
megfelelő távolságban annyi sze-
met ejtünk le, amilyen széles 

létra-csikkal akarjuk 
a jumpert disziteni. 
(Hejh ! ha ezek a 
létra-csikok gyer-
mekkoromban a ha-
risnyaszáron olyan 
divatosak lettek 
volna, mint most a 
jumperen, mennyi-
vel kevesebb pofont 
kaptam volna !) Ha 
aztán egy-egy elütő 
keskeny csíkkal 

Fordított tuniszi öltés a k a r j u k a h a t á s t fo-
kozni, ugy elütő anyaggal újra -
felszedünk a létra-csík köze-
pén egy-két szemet. Öltésrnin-
tákat mutató ábráinkon ennek 
a módja is látható. 

Érdekes és egészen uj a 
jyapjuzsinórból és horgolt be-
étből összeállított jumper. A 
lorgolt betét körülbelül 3—4-
szer olyan széles, mint a 
'.sinór. Az összeállítás a jum-
per visszáján történik, varrás 

Gyapjuzsinórból és horgolásból 
összeállított jumper 

vagy horgolás segélyével. A betéthez választ-
hatunk recézést utánzó vagy pókszerü mintát. 
Igen csinos a tuniszi (patent) öltéssel horgolt 

betét is. Most aztán tessék kötni, horgolni, 
fogyasztani, szaporítani, selymet és pamu-
tot le- és felgombolyitani és ami a fő, 
hódítani, hódítani. * 

A jumper elkészítésére vonat-
kozólag általában a következőt 
tartjuk szükségesnek elmondani : 

Miután legelső dolog az anyag 
megválasztása, beszéljünk mi is 
legelőször erről. Nagyjában csak 
kétféle fonalról : a gyapjúról és 
a selyemről lehet szó de mind-
egyiknek több fajtája van. Véko-
nyabb, vastagabb, bontott és 
sodrott szálak vannak, melyek 
közül a vékonyabb és bontott 
szálak ugy kötéshez mint horgo-
láshoz, a vastagabb és sodrott 
szálak leginkább horgoláshoz 
alkalmasak. ízlés dolga, hogy ki 
milyen anyagot választ, az azon-
ban bizonyos, hogy a bontott és 
vékony szálakból készült jumpe-
rek rugalmasabbak, simuléko-
nyabbak, könnyedebbek, mint a 
vastagabb vagy sodrott szálakból 
készültek. A selyem jumper ele-
gánsabb, de a gyapjú célsze-

M 

Sima tuniszi öltés 

rübb és melegebb.Nagy 
kérdés az is, hogy a 
kötött, vagy a horgolt 
jumper szebb-e ? Erre 
sem felelhetünk mást, 
minthogy gusztus dolga. 
Az bizonyos, hogy az 
egyéni leleményesség-
nek artisztikum iránti 
érzéknek tágabb teret 
enged a horgolás, mint 
a kötés. Azonkívül még 
egy szempont van, mely 
a horgolt jumpert érté-
kesebbé teszi a kézi-
munkát kedvelő höl-
gyek szemében: kötni 
gépen is lehet, de hor-

í M K Ő a e g ® 

m 1 1 
Egyszerű tuniszi öltés 

I. sor 

Egyszerű tuniszi öltés 
II. sor 

Szaporítás 

Fogyasztás 

goim nem. 

A jumper összeállítása egé-
szen egyszerű. Megszerezzük 
a kívánt fazon szabásmintá-
ját s az egyes részeket meg-
kötjük vagy horgoljuk. Aniun-
kát gyakran a szabásmintára 
fektetjük ellenőrzésül, hogy 
a kellő formában és vonal-
ban haladunk-e, a szükség 
szerint szaporítva vagy fo-
gyasztva. Ha az egyes részek 
készen vannak, a viszáján 
összt'horgoljuk azokat. 



Szövegét irta : FODOR Zsuzsanna, S a két Öreg Zenéjét szerezte : LÁNYI 
A Nagy. Endre Kabaréban énekl i : ABONY1 MARIAN 

Jempo < lj 'Min netto * » * 



Ám, ahogy repült a sok esztendő, 
két öreg nem volt már elegendő, 
ők régi, szolid öregek lévén, 
sokat vesztettek a tőzsde révén, 
Zsuzsanna pedig, mert minden drágul, 
gondoskodot t aranyparitásrul, 
a két öreg mellé szerzett még négyet, 
így megúszta ő az üzleti évet, 
meg bizony, meg bizony, meg, meg, meg. 
Mert mi az manapság, 
két öreg, két öreg, két öreg, 
két békebeli, 
két pénzzel teil, 
két picike aranyos, 
totyakos, pocakos, 
kis öreg. 

Zsuzsanna igy hát nem küzd gonddal 
s ahányszor pénzünk esik egy ponttal, 
öregjeit ő meggyarapitja, 
ez máma minden karrier nyitja. 
Ha fürdik, nem lesik titkon, távol, 
strandképét leközli Incze Sándor. 
Zsuzsanna tudja, hogy üdvös a kartell 
s egy nőt ma egy egész vállalat tart el, 
egy egész, impozáns, nagy tömeg. 
Mert mi az manapság, 
tiz öreg, 
husz öreg, 
száz öreg, 
száz békebeli, 
száz pénzzel teli, 
száz picike, aranyos, 
totyakos, pocakos, 
kis öreg. 
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Most már garmadával jönnek a pályázatok 
uj játékunkra. A rengeteg levél között azon-
ban kevés a jó, mert a pályázók még mindig 
nem tartják szem előtt, hogy az egyes szavak 
összességének az illető név viselőjének pon-
tos karakterét kell, hogy adják. Ezért is hivják 
a karakterjátékot „karakterjátéK"-nak. Az e 
héten beérkezettek között itt adjuk a leg-
jobbakat : 

Pataki Ferenc 
Pára t lan a lak , lótos arccal, homo-
lyodási Iszonnyal, fenomenális evő, 
ritka egyéniség, nagyszerű Comikus. 

Halász Gitta 
Beküldő : Friedländer László, Budapest. 

Hangja Sngyali, lényére ál talános 
szeretettel gondolnak, ízléses, tem-

peramentumos, tehetséges alakitó. 

Darvas Lili 
Beküldő : Papp Baby, Kecskemét, 

d r á m a i alakok »"ászületett Végtelenül 
í3mbiciózus, Sokszinü, lenyűgözően 

imponáló látható Istennője. 

Petrovics Szvetiszláv 
Beküldő: „Esem", Budapest. 

Párat lan egyéniség, tehetsége rend-
kívüli, Okos, végtelenül Imponáló, 
csodálatosan Szimpatikus, Valóban 
e l ragadó ; titkos imádott SZépség, 

lányok á lma Vagy. 

Gaal Gaszlon 
Beküldő : Molnár Jenő Antal, Budapest, 

©asztonnak a z a d ó 
kám gondot Sdó, 
Százholdas telkekre 
Olyan nemróható. 

Hegedűs Gyula 
Beküldő : Gabos Gyula, Budapest, 

hihetetlen egyéniségével garantál ja 
e lőre säarabok ünnepélyes Sikerét, 
győzelmét ; Utolérhetetlenül lelemé-

nyes Si&kításaiban. 

Szomori Dezső 
Beküldő : Komis Tilda, Budapest. 

SZenzibilis ©kkultista. Magébavonult 
Olthatatlan rajongó, Isteni, dús , el-

bűvölő, ZSoltárosszavu Örömünk ! 

Szirmai Imre 
Beküldő : Vass Klári. 

Szerencsés igazán ! Remekül meg-
tartja Sz ifjúságát. Ime ^ é g ragyog-

tatja eleganciáját , 

KcuaKleriizeneíeR 
Halasi bakfis : Ön nem karakterizál, hanem 

gorombáskodik. Ez nem vall karakterre. — F. J., 
Király-utca ; Nem illik olyat irni, hogy fu ta i 
ZSurokra Illenek. Amit ön ezért kapna a művész-
nőtől, az sem illik. — M.Erna: Fejlődésr v 1 - - — 
tehetség ! Nem mondta ezt még senki 
nek ? Küldjön be ujakat, talán azok 
lesznek. A mostaniak még nem ütik me 
téket. Sőt minket üt meg a guta, am 
tetszik irni, hogy „Cuki..angyal". — i\ 
nyke : Node Jennyke I Ön nem karakterizaija 
Nádor Jenőt, hanem szerelmet vall neki. 
Várjon, amig erre irunk ki pályázatot. — 
Markovits Gézáné : Honnan tetszik ismerni 
Szirmait? — Ménessy Ghea bárónő: így 
tetszik karakterizálni Kertész Dezsőt : „Ked-
ves ember , roppant tetszik énnekem. Sokat 
Zenél, d e «'zért Zongorát Sohasem Örö-
k ö l t . . . " Hát kérem, az hogy Kertész kedves 
ember, azt tudjuk. Hogy önnek roppant tet-
szik, azt elhisszük. De hogy jön Kertész jel-
lemzéséhez az, hogy zongorát nem örökölt 
soha ? — Németh Ferenc, Rábakéthely : ö n 
soha életében nem látta még Sarkadi Ala-
dárt. — Nagy Piroska: Törzs Jenőt és Dar-
vas Lilit tetszik karakterizálni. Egyik sem 
sikerült. Ellenben nevét igy irja alá : „Kagyon 
alkalmatlanok, gya t rák pályázatai . Idege 
nekkel Fendkivül Ostobaság Sajátmagát 
kompromittálni. Akceptálhatatlan . . . " Ez sike-
rült. Egyest kep érte. 
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N Y Á R I V I H A R 
Egyfelvonásos szinderab. - Irta: ÚJHELYI NÁNDOR 

(Szili: egy erdei kunyhó belseje. Feljön 
a függöny, a szin üres, mennydörgés és 
villámlás egy közeledő vihart jelez. Künn-
ről töredezett beszédhangok, lónyerités 
hallatszik. A kunyhó aj taját belökik, belép 
a lovászfiú. Tizenkilenc-húsz éves, csu-
pasz arcú fiu, szép, kissé félénk arc, 
lovaglóruha. Hallatszik, amint erős zápor 
kezd esni. Belép a baronesz, tizennyolc-
tizenkilenc éves leány. Szép, ideges, fölé-

nyes, lovaglóruha.) 

Lovász: Az alkalmas helyben, méltó-
ságos kisasszony. 

Baronesz (körülnéz): Pompás. 
Lovász (egy széket megtöröl): Paran-

csoljon, méltóságos kisasszony. (Mozdu-
latot tesz, mintha ki akarna meiyù a kuny-
hóból.) 

Baronesz: Maradjon itt Georges. Na-
gyon esik, kár lenne magáért és a ruhá-
jáé~K 

Lovász: Parancsára, méltóságos baro-
nesz. 

Baronesz: Milyen váratlanul jött ez 
a vihar. Bőrig áztunk volna, ha ez a 
kunyhó nincs itt. 

Lovász: Igenis. 
Baronesz: Nagyon fülledt, tikkadt volt 

már napok óta a levegő. (Sóhajt, nyúj-
tózkodik. mintegy magában.) Egész éj-
szaka oly forróság volt... nem tudtam 
aludni. (Elővesz a cigarettatárcából ciga-
rettát.) 

Lovász (tüzet ad ) : Méltóztassék... 
Baronesz: Merci... Georges... (Tár -

cát nyújtja.) vegyen egyet. 
Lovász (félénken vesz és zsebre akarja 

tenni). 
Bar.onesz: No, gyújtson rá maga is. 
Lovász: Óh. méltóságos kisasszony... 
Baronesz: Azt hiszem, eltart vagy fél-

óráig még ez a vihar... Milyen csinos 
fiu maga, Georges. 

Lovász (bután) : Talán egy félóráig 
se, méltóságos baronesz. 

Baronesz (nevet): Hogy érti ez t? A 
vihar, vagy a maga csinossága nem tart 
addig? 

Lovász: Ó h ! (Mint aki érzi, hogy 
most ki kell tenni magáért.) Azt hiszem, 
amig a vihar tart, csak addig tart az 
én çsinos voltom is. 

Baronesz: Lehetséges. Nézze, üljön le 
Georges. 

Lovász: Óh, talán ez nem illik mégse. 
Baronesz: Üljön le. Utóvégre maga 

csak nem akar nekem illemórákat adni? 
Lovász (kétségbeesetten): Nem méltó-

ságos kisasszony. (Leül.) 
Baronesz: Maga, Georges, több izben 

észrevettem, hogy... no igen, hogy ugy 
mondjam... olyan szerelmes pillantásokat 
vet felém, mikor azt hiszi, hogy én nem 
látom azt. 

Lovász (őrült zavarral) : Méltóságos 
kisasszony, bocsásson meg, talán tévedés. 

Baronesz: Nem. En már olyan sok 
szerelmes pillantást lestem el magamra 
vonatkozólag, hogy ebben nem tévedhe-
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tek. Alapjában véve nagyon örülök neki. 
Utóvégre a magáéról tudom, hogy őszin-
ték. Magánál, azt hiszem, az nem játszik 
szerepet, hogy 20 millió a hozományom, 
inert maga, azt hiszem, nem gondol arra, 
hogy megkérje a kezemet. Ugyebár, Geor-
ges ? 

Lovász (kétségbeesve) : Méltóságos kis-
asszony. (Merészen.) N e méltóztassék 
visszaélni a helyzettel. 

Baronesz: Csacsi! Most már szinte 
attól fél. hogy erőszakkal megcsókolom. 
Pedig ettől ne féljen. De elmondok ma-
gának valamit... Én is sokszor néztem 
figyelmesen magára, Georges, mikor nem 
vette ezt észre. 

Lovász: Baronesz... 
Baronesz: Mert látja, Georges, arról 

nem is szólva, hogy maga körülbelül a 
legcsinosabb fiatalember, aki körülöttem 
van, magának ezenkívül még megbecsül-
hetetlen előnye van. 

Lovász: Baronesz... 
Baronesz: Várjon még. Maga az, aki-

vel én négyszemközt lovagolhatok. Ki-
rándulásokat tehetek és maga az, kit koc-
kázat nélkül, ha nekem erre kedvem van, 
elcsábíthatok. Mert maga szerelmes be-
lém és tudja, hogyha csak egy kicsit 
indiszkrét, akkor elveszti az alkalmazását 
és így engemet is és végül a mai fiatal-
emberek olyan ostobák, dehogy ostobák, 
rosszhiszemű csirkefogók, hogy azt hiszik, 
hogy ha egy leánnyal, akinek nagy hozo-
mánya van, csókolóznak, annak okvetlenül 
hozzájuk kell mindjárt feleségül is menni. 
Mag a Georges, remélhetőleg, nem gon-
dolkodik igy... 

Lovász: Méltóságos kisasszony... (Ki -
törve.) így nem szabad beszélni... Egy 
lovászfiuval sem... Mert (büszkén) én 
nem csak lovászfiú vagyok, de tudja meg, 

hogy én ezenkívül... ezenkívül... (habo-
zik) férf i is vagyok. 

Baronesz: Ebben bizom, Georges. 
Lovász: Méltóságos... 
Baronesz: Georges, ez nagyon unalmas. 

N c nevezzen, most, anug a vihar tart, 
egyre méltóságosnak. E z az, ami, — higyje 
el, — megakadályozza magát abban, hogy 
férf i legyen, ahol a lovászfiú végződik, 
ott már én sem vagyok más, mint Lola. 
(Felál l . ) 

Lovász ( felugrik): Lola.. . (Menny-
dörgés, villámlás.) 

Baronesz (mesterkélten lovász felé hú-
zódva): Ah, ugy megijedtem. 

Lovász (á tkarol ja) : N e féljen, méltó-
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ságos... Lola... én mindentől megvédem. 
Baronesz: Akkor kergesse el azonnal 

lazt a lovászfiút. 
Lovász (átkarolja hevesen a leányt, 

megcsókolja): T e gyönyörű, te legszebb, 
te egyetlen... (Csókolódznak.) 

Baronesz: Istenkém, milyen jó volt. 
Most már megértem a nőket. Hogy vá-
gyódtam ezután... És nem volt alkalom... 
Egész éjszakákon át lihegtem, kinlód-
tarn... Olyan voltam, mint a föld, a tik-
kadt virág a májusi vihar' előtt. 

Lovász: A vihar eljött és kitépte az 
ostoba előítéletek odvas fá já t gyökeres-
től. Én nem vagyok lovászfiú most és 
maga nem baronesz, de több... több... 
Lola.. . Lo-la.. . 

Baron'esz: Georges... 
Lovász: Nem vagyok Georges... Geor-

.ges, a lovász... Én György vagyok, Gyuri 
vagyok. 

Baronesz: Gyurkám... (Megcsókolja.) 
Lovász: Éreztem, hogy ennek el kell 

jönnie, hogy a szerelem legyőzhetetlen. 
Hisz a gyönyörű Euripides tragédiában 

mit énekel a kórus? Legyőzhetetlen 
•elem... Erósz anikáte... 
'ironesz (megütődve) : Gyurka, maga 

irögül tud? 
Lovász ( i jedten): No ige... én... én 

ezt olvastam... egy szerelmes regényben. 
Baronesz: Imádom a szerelmes regé-

nyeket. 
Lovász: A szerelem a legnagyszerűbb 

dolog a világon. 
Baronesz: Erősebb, mint a halál. Épp 

olvastam egy ilyen csinos regényt Flau-
berttől. 

Lovász: Óh, az gyönyörű könyv, de 
Maupassant irta... 

Baronesz: Óh persze, hogy Maupas-
sant, de milyen müveit rnaga, Gyurka. 
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Lovász: Öh ! Azelőtt nem törődtem 
a szerelmes regényekkel, azelőtt csak a 
munkámnak éltem, de most, mióta magát 
ismerem, Lola, azóta csak ezeket olva-
som. De most, már mióta engedíe, hogy 
megcsókoljam, azóta ostoba, színtelen lett 
számomra minden. E z a csók, Lola, is-
teni valóság, és nem papirszagu légvár. 

Baronesz: Ne beszéljen ennyit, Gyurka, 
ne udvaroljon, Gyurka. 

Lovász (elérti a célzást és átöleli a 
leányt. Csók után naivan) : Mondja, Lola, 
szeret engem ? 

Baronesz: Oh, te naiv kis bakfis. H á t 
persze, hogv szeretlek. H á t mit gondolsz, 
ha nem tetszenél, ha nem hoznál ki a 
nyugalmamból, én engedném ezt? Hisz 
ismerem a Julia kisasszonyt... 

Lovász: Én is. 
Baronesz: No látod. Es mégis csókoló-

zom veled. 
Lovász: D e szerelsz-c engem? A lel-

kemet... 
Baronesz: Éppen ez, ami nagyon ked-

vessé tesz előttem. Egyszerű vagy, naiv 
vagy, őszinte vagy. T e vagy a föld, a 
természet, te vagy a lovászfiú, édes kis 
Gyurkám... (Elragadtatva.) Oh, milyen 
gyönyörű lesz... Kora délelőtt, mikor lo-
vagolok és te kisérsz helyes kis drága 
ponnimon, apródom... tiszteletteljes tá-
volban... Eljövünk ide és itt te mindig 
Gyuri leszel... Az én kis Gyurkám. (El-
komorodik.) De mi lesz, ha vége lesz 
a nyárnak, ha eljön az ősz... 

Lovász (kétségbeesetten) : Én csak 
nyárra szegődtem el. 

Baronesz: Itt maradsz télen is ná-
lunk. Bejössz velünk a városi palotába. 
A to kedvedért télen is fogok lova-
golni. (Elszántan.) Inkább nem fogok kor-
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csolyázni. Lemondok róla, Gyurka, a ked-
vedért. 

Lovász (elragadtatva): Óh... Szomo-
rúan.) De ez nem' lehet... H a vége a 
nyárnak, engem hiv a kötelesség. 

Baronesz: Már elszegődtél máshoz? 
Lovász (elszántan) : Igen, a jövőm 

miatt... Ambicióim vannak nekem. 
Baronesz (elragadtatva) : Értlek. 
Lovász: Ah... 
Baronesz: Te, ugy-e, zsoké akarsz 

lenni... híres, nagy zsoké, ki elsőnek ha-
lad át a célon... Meg akarod nyerni, 
ugy-e, a Derbyt? Oh, be gyönyörű... 
imádlak... ott leszek a zsokéklub páho-
lyában. tapsolni fogok neked... Zserbót 
adok a győztes paripádnak, megsimoga-
tom finom fejét, felnézek rád és azt 
mondom: ez az én egyetlen Gyurkám... 

Lovász (büszkén): Tévedtél Lola, ne-
kem más célom van... Nemesebb, em-
beribb. Én... én... (Habozva.) Mondd, 
Lola, ugyebár téged nem bántott az, hogy 
én egyszerű lovászfiú vagyok. 

srsze, hogy nem, te csacsi... 
) 

^o .szkén): Nos, te nem paza-
..iéltatlanra kegyeidet, imádott Lo-

ittin. Én inkognitóban vagyok itt. 
Baronesz (elkáprázva) : Óh ! (Lelken-

dezve.) T e egy nagy ur vagy, aki az 
én kedvemért elszerződtél hozzánk lo-
vászfiúnak ? Óh, hisz egy nagyszerű. 
(Tapsol .) Ez egy operett. 

Lovász: Nem Lola, ez nem operett. 
Ez a komoly, kegyetlen élet. Én nem 
vagyok álruhás gróf, de nem vagyok kö-
zönséges lovászfiú sem. (Büszkén.) Én, 
Lola, filozonter vagyok. 

Baronesz (elképedve): Mi vagy? 
Lovász: Fdozopter . Másodéves böl-
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csészhallgató vagyok. Három év múlva 
okleveles középiskolai tanár leszek. Gö-
rög és latin szakos. És vedd tudomásul, 
hogy én nem vagyok aféle közönséges 
íiíozopter. Én már eddig is működtem 
a szakirodalomban. A pszihológiai szem-
lében több cikkem jelent meg. Lola, én 
negyvenéves koromban, ha minden jól 
fog menni, teérted fogok küzdeni, dol-
gozni, akadémiai és egyetemi tanár 
leszek... (Vakmerően.) Talán nem is 
kell negyvenéves koromig várni... talán 
már 35 éves koromban az leszek... (Ra-
gyogóan.) Na, mit szólsz hozzá, Lolám... 
Lolám, imádott Lola, Lolalagot, az éde-
sen kacagót... mint Catul oly szépen irja... 

Baronesz (megdermedve hallgatja a 
fiút, bosszúság és nevetés közt küzkö-
dik): H á t nem lovászfiú vagy? 

Lovász: Szegény vagyok és unom a 
leckeórákat, amiből egész télen át élek 
és nyáron így akartam kenyeret keresni. 

Baronesz (elhúzódik, mormolva) : Egy 
filozopter... 

Lovász (boldogan): Az, az, Lola . Nem 
vagyok méltatlan hozzád. Kulturember va-
gyok én is. 

Baronesz: Nahát, ez borzasztó. (To-
porzékol.) Há t kiben bizhat meg egy 
magamféle leány... Azt hittem, hogy egy 
gyönyörű, romantikus kalandban lesz ré-
szem egy lovásszal, egy drága, szép, vad 
fiúval. Istenkém, minő érdekes is lett 
volna és kiderül, hogy ez egy közönséges 
(undorral) filozopter (dühösen nevet), 
aki 20 év múlva egyetemi tanár lesz. 

Lovász (kétségbeesetten) : Szóval az a 
baj, hogy nem vagyok lovász. 

Baronesz: Ugy van, hol hallott maga 
Georges arról, hogy egy leány, az én va-
gyonommal és pozíciómmal egy filozop-
terrel flirtölt volna, vagy feleségül ment 
volna hozzá? Filozopter házitanitóval 

M me Gabriella 
divatszalonja 
Vád-Utca 16. e í ő f ec iő 

hölgykozön-
s ég rendelkezésére áll isméi és 
vállalt munkájának kitűnőségé-
vel csak jutányos árai ver-

senyezhetnek 

HOLGUFODRÁSZ »öreUávomC^0á̂!on 
VII., Rottenbiller-utca 37/2. I. em. 9. Damjanich-u. Bárok 

Lukács N. 
Harisnyál és keztyOl 

e l ismerten a l e g j o b b a k 
csak: IV . , Kigyó-utca 5 . 

Szántó Margit 
női kalapszalon 
VIII., Vas-utca 5., II. em. 10 
Eredeti modellek 
állandóan raktáron. 

Átalakításokat olcsón eszközöl 

mérték szerint készit Kö t ő i t k ú ü ü t ö t , . _ . hSUStil ö tö l t r u h á t - I z l M a BÉpMlöde UIUI1 ( I l 11 111 •• VI. ; K l r l l y - u t c a 96. s z 

SIKLÓS ALBERTNÉ és i r 
HLAVÁCS ERZSÉBET |J| 
Budapest, VI., Ó-utca 8., II. em. 12. Rajz és tervezés. 
Batik, Szövés. Könyvkötészet és kartonage munkák. 
Baba-, állat- és játékkészítés. Lámpaernyők, csipfee-
és himzés-technikák, Kalapkészités. Művirág. Fehér-
nemű- és felsőruha szabás-varrás. Montirozások. — 

Háromhónapos kurzusok. Esti tanfolyamok. 

Telefon Lakások, iroda- és üzlethelyi- Telefon 
József60-88 ségek teljes és tökéletes taka- József60-88 

ritasát, ajtók, ablakok, üveg-
zetek és rezek tisztítását, mindennemű szobafestést és 
mázolást, lakások, helyiségek és berendezések féregir-
tását szaksíerűen és • « t » r • _ 
garanciával végzi a r|SCn8r aT6l6 
lakéstakar i tó és fé reg i r tó vál la lat 

VH. Dob-utca 90 Telefon József 60-88. 
Tulajdonosok: Fischer Sári és Fürth A. Marcel. 

SZANTO mühimző é s rajzvállalata 
Dudapest, IX,, Mátyás-u. 20. Tel. József 103—91. 

Teljes m e n y a s s z o n y i kelengyék és selyem fehérnemüek ízléses készitése. 

D r . S â b ê S n é gyit • * , r kékfénykezeli 

VII , Miksa-utca 11. , I. 10. (New-York-kávéház m ö g ö t t ) 

kozmet ika i intézete minden szépséghibát gyó-
Arcápolás, speciális szőrtelenités, szeplő- és szemőlcseltávolitás-

kékfényicezelés. Kozmetikai különlegességek: parfőmön, hajszeszek, kenőcsök stb. 
Telefon: József 76-16. 
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csak a középosztályu leányok foglalkoz-
nak, arra viszont számtalan esetet tu-
dok, hogy a mi körünkben lakájok, lo-
vászok, soffőrök sok szép kaland részt-
vevői lettek. Mert, ha egy ilyen ügy 
kiderül, mi történik? A barátnőim meg-
pukkadnak az irigységtől, a háziorvos 
megállapítja, hogy hisztérikus vagyok, ez 
oly érdekes és egy pár hónapra elkül-
denek egy külföldi előkelő szanatórium-
ba, hol azt mondják, csupa előkelő ember 
van és pompásan lehet szórakozni. De 
ha megtudják, hogy egy filozopterrel... 
T e jó Isten, a barátnőim kiröhögnek, a 
papa dühöng és gyorsan hozzáadnak a 
legelső kérőhöz, aki biztos, hogy egy 
csuf. vén fajankó. Georges... 

(A szoba tele van ragyogással, kiinn-
ről a nyitott ablakon madárcsicsergés. ló-
nyerités hangzik. A vihar elmúlt.^ 

Lovász (lesújtva) : Ilyenek az előkelő 
nők. 

Baronesz: Ne sirjon, Gyurka. Maga 
majd megismerkedik egy derék, kedves 
!,;„ a ] akinek a papája egy tisztes-

atalnok, és aki örül, hogy egy 
izépiskolai tanár urnák lehet a 
'(i 40, esetleg, ha minden jól 

0y, '5í> éves korában még egyetemi ta-
,,.nar is lehet... 
I Lovász (dacosan) : Leszek is. 

Baronesz: No lássa és boldog lesz 
és elfelejti, hogy valaha is csak volt egy 
nyár... Egy nyár, mikor maga lovász-
fiú volt és amikor volt egy... egy kis 
vihar... A nap ragyog, Gyurka, a vihar 
elmúlt. (Sóhajt .) Higyje el, én vagyok 
a vesztes inkább, mint maga... Most maga 
el fogja hagyni a birtokot. 

Lovász (bólint): Holnap még és es-
küszöm. hogy soha egy szót sem fogok... 

Baronesz: Tudom... (Sóhajt .) Maga 
úriember... filozopter... (Sóhajt .) De én? 
Maga meg fogja találni azt a kisleányt, 
akit a filozopterck szoktak szeretni. De 

^NCIEKTEPfc'3'' 

Ruhák 

Bpest, Mária Valéria 

no l 
dioat-
terem BlUZOK 

-u 3. Pongyolák 
minden fajtát, még hibásat is 

^ a Z O n y e 9 « > mindenkinél C è n i n n » 
magasabb árban vesz : « » M 5 l l l « 5 » 
Király-utca 47. az udvarban. Telefon 29-63 

L e g f i n o m a b b k i v i t e l ű 

FRAKK- ÉS SMOKING-
• • 

ÖLTÖZETEK 
k ü l ö n e c é l r a g y á r -
tot t a n g o l s z ö v e t e k b ő l 

VÁRADY BÉLA 
s z a b ó - m ü t e r m é b e n 

BUDAPEST 
VÁCI-UTCA 

1 5 
a d i v a t l e g ú j a b b 
e l ő í r á s a s z e r i n t 

k é s z ü l n e k . 

DIVATOS 
OSZI RAGLÁNOK 
n a g y v á l a s z t é k b a n 

Fiók: IV, , Türr István-utca 9 

FEHÉRNEMŰ VARRÁST^ 
hozott 
anyagból 

B a u l c r h R A l A n c t fehérnemű-szalonja, IV., Tíirr 
u e u i s c n u e i a n e Ig4ván.utca K szál

I
n; fé^meiet 

és GárdOS Herta (Váci-u. sarok) Telefon : 75-64 
K é s z n ő i f e h é r n e m ü e k n a g y v á l a s z t é k b a n ! 

Hajszálakat hölgyek arcáról, karjáról végleg kiirtje felelős» éggel Polláte 
Sarolta, Andréssy-ut 38. L .Mlracl«" hajéitávolitóazer szés 
küldése utasítással. Szépségápolás. Szemóícsirtás. Hété 
•asztókurék. Hajfestékek. Fagykezelések. Kérjen prospectus! 



54 SZÍNHÁZI ÉLET 54 

én... sohasem fogok találni többé egy ilyen 
szép, kedves, helyes kis lovászfiút, mint 
maga Gyurka... 

Lovász (egy lépést tesz) : Lola... 
Baronesz (gyengéden egy lépést tesz a 

lo% ász felé, de azután megáll, erőt vesz 
magán, kis szünet és egykedvű, parancsoló 
hangon): Georges kérem, oldozza el a 
lovakat, megyünk... 

Lovász (megfordul, kimegy): Paran-
csára, méltóságos baronesz ! (Kisvár-
tatva hallatszik künnről a hangja) : Mél-
tóztassék kifáradni. 

Baronesz (körülnéz a kunyhóban, bána-
tosan megáll az ajtóban, azután szomorú 
bosszankodással vállat von és kimegy). 

(Függöny.) 

Mészöly 
fényképészeti műterem 

Károly körút 22. fék melel 

Angol kosztümökéi és 
kabátokat 

is kész» Hegedűs és Tsa 
női ruhaszalon 
IV, Papnövelde-utca 1. félem. 2 

m i S Z Ö R M m r a f TISZTIT 
¥MW)llOKKII(tMIIÍS£ÍE!»i»nt»«H„5ZUtSMUNKÍIWJU' 
óutCMÍ DORDYFPIPXunrm 

üői télikabátok 
STEINER, Almássy.u. 4. az udv. 

plils, himalája, selyem, 
szövetruhák, alkalmi 
árban kaphatók.Meny-
asszonyi ruhák köl-
csönzö intézete. 

Látssereket 
fényképezőgépeket vesz, eiad, cseré, 

Hatschek 
i U L J . i ^ ^ à Nándor 

Royal ( 

Erzsébet-körut 33 

Párisi Kreációk 
Robes Manteaux Costumes 
K. Deutsch Fanny es Mme. Sophie Yeretzian 
divatszalonja, Bpest, Szentkirályi-u. 3. 11/16 

csak ugv jók, ha azok 
B e ß r - t ö l valók. 
Teljes lakberendezések 

Legolcsóbban vásárolhat állandó kiállítása, 
D m I i p müasztalosnál, Andrássy-ut 60. 
» « S B l r Csengery-utca sarok. 

Cimre ügyeljen. Fióküzlet nincs. 

Brilliánsokat, gyöngyöket, régiségeket 
Ri lndanklnt l ärfegAbban wasz 

^ É K E L Y EMIL Akszaréss 
Teréz templommal 

Telelor 

Bútorok 

f Király-utca 51. S r 

HàzvezetônôtÂÂ 
kodónőt vagy gyermekkisasszonyt ha keres vagy ha ilyen 
állást óhajt elnyerni, ugy forduljon bizalommal .A Ház-
vezető" kiadóhivatalához Budapest, Rákóczi-ut 53. Tele-
fon József 30-59. Válaszbélyeg. Kérjen mutatványszámot 

angol kosztümök 
legújabb modellek után 
legjutányosabb árban 

L a k y M a r i s k a , Szép-u. 3. (Kossuth Lajos-u. mellett) 
Francia, ' 
S 

szemszedc* GLTEHHABISm JAVÍTÁS 
BELVÁBOSI HABISNYAKÖTÖDE 

Kecskeméti-utca 6 

HAJNÖVESZTŐ 
Rövid idő a l a t t a hajat meg-
növeszti, a hajhullást meg-
akadályozza, az ősz hajnak 
visszaadja eredeti színét. 
Ara 70 koronától 100 koronáig 

Budapest, VII, !}• 
O O g a r , Eizsébet-körut J 

Klein Sdtri % 
Budapest, V., Lipót-körui 11 »z 

Készii 'legmodernebb toalett és neglizséfűzőket 

Kasztner Lujza 
balletlskolaja S t t UTCA ^ c . . 

Felvétel egész évben, 

a m. klr. Operaház voit szólótáa 
cosnőjének, a balletlskoU voit 

fiiének 
a,cÓTVOS-UTCA 26,'C I. EM. 
Értekezni reggel 9-t61 d. u. «-lg 

Telefon: J. 129-26 
" ' Orf mellett 

kézi filé motivokkal és betéttel össze-
állitva, függönyök kézi bimzéssel kézi 
filével, bonfemok, storok és vitrágok 

mübimzö, (ezek gépbimzéssel) dus választékban 
Ernyei Miklósné, Hnker-köz 4 (flnker-épület.) Telefon 146-23. 

Hímzett ásvterltőh 
A N K E R ^ ^ ^ H 
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Szerkesztői Üzenetek 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosítást 
5 színházi vonatkozású kérdésre. Kéziratokat, 
rajzokat nem adunk uissza s azok meg-

őrzésére nem vállalkozunk.) 
Sz. Maja. 1. 22 éves, jelenleg München-

ben van az Emelka filmkonzernél. 2. Párisba 
és Londonba kapott szerződést. Uj címét még 
nem küldte be nekünk. Legutóbb a „Pique 
Ass" című darabban játszott Münchenben. 
3. Nem fontos. 4. Naményi Mihály és Geiger 
Richárd. - P. Manci. 1. 36. 2. Nőtlen. 3. Nőt-
len. 4. Nincsenek. 5. Magánéletben is mozi-
szinész. — Rajongó kisleány. 1. München-
ben. 2. Nem. 3. Nem tudjuk. 4. 38. 5. Nős. 
— K.-rajongó. 1. Kapható, ára 500 korona. 
2. A Nagymező-ulcában, a régi Fővárosi Or-
feum helyén. 3. Anita Berber. — Harry. 
Sajnos, e pillanatban nem állanak rendelke-
zésünkre az adatok. — Egy kis nő. 1. Mér a 
Renaissance legközelebbi újdonságában. 2. 
Még nincs eldöntve. 3. A „Csata" cimü da-
rabban. 4. Lehet, rendes áron. 5. A Bajadér 
premiérje után. — P.-rajongó. 1. 26. 2. Je-
lenleg Berlin, Asta Nielsen Filmgesellschaft. 
3. Nem igaz. 4. 38. 5. Nős. — Kompőthy Gy. 
1. 24. 2. Sehol. 3. Igen. 4. Most sehol, mert 
szombaton elutazott. 5. Nem igaz. — Biller-
rajongó 1. Jelenleg még Kassán. 2. A Ki-
rály Színházé. 3. Még nem tudják a színház-
nál sem. 4. Nincs feljegyezve nálunk. 5. A 
Vámoi e - : - ' - - — Werner József. Semmi-

ítai. 1. 24 és igen. 2. Gim-
mgó-utca 10. 4. Nem igaz. 
^pben. — H. F. 1. Erre a 
lét. 2. Nem kapható. — 
•íves és tehetséges cikk, 

•j• ja, mi nelyszüke miatt nem használhat-
— E. V., Alag Pesten tartózkodik. — 
olvasó, Győr. Budapest, Tárnok-utca 3. 

farkas Pepi. 1. 25 éves, nőtlen. 2. A Bu-
dai Színkörben megtalálhatja. 3. Elmegy 
Miskolcra. 4. Sehol. 5. Lehet. 

Telefon : 18—08 

R 4 ™ ES REHMES f 0 z g - * a a l e a ; e 

VI., Felsőerdősor 26. (Körönd mellett) 

HálazdyNSvérekésXS 
Budapest, IV . , Apponyl - tér 1. »»ám 

5 0 0 H l aranykorona M r ^ » , ; 
250 K kaucsukban, n « ( í n n * Népszinház-u, l(i 

1000 K1 fog szájpadlás nélkül r 111001» Telefon J. 7 2 - 3 3 c Naponta este V»8 órakor 
csütörtök, szombat d. u. 4 órakor I n ó v á r o s i 

, * U S ILLENEB kapitány 
városllge ' 6 oroszlán, 2 tigris, 2 medve 

Telefon 55—55 és a nagy szeptemberi műsor. 

ÉPP most 
hang-

megjelent 
lemez 

újdonságaink Î 
műsorát kérje j ^ g r y r f t y j 

HANGSZER-OTTHON 

FEKET 
QRAMMOFON- ÉS LEMEZOSZT, 

BUDAPEST, JOZSEF-KÖRUT 

LY 
AN 

M. 

Legszebb Legjobb Legolcsóbb 

PAP"PAPU»PAP" 
kârpl tosâru, vas és rézbutorgyâra 

Szőnyeg, pokróc, fQggSny 
ágy- é i asztalterítő*, gyermekkocsik, nyugszékek, 
leányszoba, előszoba- és kertibutorok, ernyők és 

sátrak minden kivitelben kaphatók 

G K H N E R J Á N O S 
Budapest , V I I . , Erzsébel>k5rul 3 0 
Nagy katalógust 30 korona ellenében postán kflldBk 

C/IKÂST FEST 
TAKARÍT 

POLOSKÁT IRT 
T>A1C-VÁ£CJICAT 
* Telefon : 61-06 és 141-46 

Zománcedény, háztartási és konyhafelszerelési 
Cikkek ' e s j°bb bevásárlási forrása, szállodai l A s z l ó k á l m á n c é g n é l 

é s v e n d é g l ő i e d é n y e k n a g y v á l a s z t é k b a n Bidapes t , Klrály-u. 76. Király Színházzal szemben 
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Színházi rejtvény 

Megfejtési határidő: szeptember 30. 
Ä megfejtést lapunk 1922. évi 41-ik szá-

mában közöljük. 
R megfejtők között a következő dijakat 

sorsoljuk ki: 
I. dij : »Biborhullám«, a szerző, Forró 

-Pál aláírásával. 
II. dij : Vaály Hona autogrammos arc-

képe. 
III. dij: egy doboz »Flóris« csokoládé-

bonbon. 

IV. dij: egy üveg Eau de Cologne »Fée« 
Wittek. 

Ä Színházi Elet 37-ik számában közölt 
rejtvény helues megfejtése: »Olvasó-szoba.« 

Helyesen fejtették meg 219-en. 
flz első dijat dr. Erdélyi Gézáné (Bu-

dapest, Dob-utca 31.), a második dijat 
Márton Edit (Budapest), a harmadik dijat 
Domány Änni, a negyedik dijat A'agy, 
Piroska nyerték meg. — A vidéki előfize-
tőknek postán küldjük el a dijakat, a 
pestiek jelentkezzenek a szerkesztőség-
iben 5—6 óra kötött. 

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

igazgató: KIRÁLY JENŐ 
•íirüeté!)! vezérképviselet kfllföld részére : Annoncen 
2jped>tion Rudolf Mosse. Berlin S, W. 19. és fiókjai. 

Telefonon Is megrendelhet i 

AZ UJSÁG-ot 
Telefonszámok! József 16.26, József 13«53 

Egy szó ára 
10 korona, vastagabb 

betűvel 20 korona APROHIRDETESEK Apróhirdetéseket 
felvesz a kiadóhivatal 

Erzsébet-körut 29 

Nősülendők, férjhezmenen-
dők bizalommal forduljanak 
Nagy Jenő elismerten legszo-
lidabb házassági irodájához 
Rákóczi-ut 57/b. Telefon. 

Magánnyomozó. Thuróczy 
nyug. detektivfőfelügyelő bi-
zalmas természetű ügyekben 
nyomoz, megfigyel, informál. 
Rákóczi-ut 57/b. Főlépcsőház. 
Telefon : József 52-73. 

„Femina" női kalap-tanfo-
lyam urinők és urilányok ré-
szére. Francia társalgás. IV., 
Koronaherceg-u. 7. III. em. 2. 
(Pilvax-köz.) 

P a p l a n o k jól, csakis 
Dorschowitz paplankészitőnél 
kaphatók. Garay-utca 43. 

Farkaskutyakölykök, pe-
digréltek, feltűnő nagyok és 
szépek eladók. Kutyakiéllitá-
son első dijat nyert, arany-
érmes hadikitüntetéses szü-
lőktől. Báró Diószegi, Rádai-
utca 59. 

Hamis fogat, ékszert, leg-
drágábban veszek. Gross An-
tal, József-körut huszonhárom 
félemelet. 

Paplant ajánl szépet, jót, 
olcsón Szalai a paplankirály 
Kertész-utca 35. Átdolgozást 
legelcsóbban vállal. 

Perzsa és mindenfajta sző-
nyegeket veszek legmagasabb 
árban. Gerera-szőnyegüzlet. 
Eskü-ut 5. Telefon : 13-30. 

Magánvizsgálatokra elő-
készít Márton Tanintéz 
Andrássy-ut 95. Vidékiek s rá-
mára magyarázatos tankönyv-
kijelölés. 

„Ar tes" szövőmüvészeti 
iskola tanit urinőket és urakat 
Gobelin- perzsa szövésre, va-
lamint az összes keleti tech-
nikákra. VI., Sziv-utca 54. 

„Selyemlámpaernyőket" 
(hozott anyagból is) művé-
szies kivitelben készit Schaf fei 
Béláné, Kazinczy-utca 53. 
I? Gyorsírást, gépírást, helyes-
írást legjobban, leggyorsab 
ban a „Stenografie" Gabeis-
berger iskolában tanulhat 
Rákóczi-ut 20. Telef. J. 129-99 

C f i S I N O D E P A R I S Fényes szeptemberi 
• M R I v milsor Budapesten még nem látott elsó 

T e l e f o n 116-84 rendű külföldi attrakciókkal. Kezdete W 0 - k o Révay-utca 18. I. em. 

V*al€kstí>y Her min 
nil Mvajfamaionta :: FcJsöeraöaor 39 

angol-francia r n f l d f c q / , mxtnpadl é « estélyi f o l l « f / e f c a f 
Nyomta a Kultura könyvkiadó és nyomda r.-t. Budapest, V., Visegrádi-u. 3. — Telefon 13-3 

Felelős igazgató : GRUN IGNÁC 






