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Z S A Z S A 
Irta: HEGEDŰS GYULA 

A Bajadér főpróbájáról jövök. Szivaromat rágva járok-
kelek a szobámban. Zeng-bong a fülemben K á l m á n 
Imre muzsikája, — tarka-barka képek cikáznak össze-
vissza a képzeletemben. Táncok, gyönyörű női testek, 
szép toilettek, indiai bujaság, széles valcertémák, a gor-
donka érzéki bugása. A R á t k a i Marci ragyogó humora, 
groteszk shymmije, a bűbájos H o n t i Hanna csengő kaca-
gása, aranyos, közvetlen beszéde, N á d o r Jenő megneme-
sedett éneke, nobilis játék egyszerűsége. Gomolygó, bóditó 
zaj, amelyből mint Vénus a tenger hullámaiból, kiszáll 
egy fekete peplonszerű köpeny, melynek gyönyörű, artisz-
tikus vonalai szeszélyes, szerelmes tapadással simulnak 
egy örökszép, tökéletes női test idomaihoz. A gyönyörű 
nyak, a vállak már világítanak, fénylenek, mint a márvány, 
a hajló derék, a ringó csipők alól kilép, kihajlik— a legszebb 
láb, büszke, kemény, egyenes vonalával és előttünk kinyilik 
és ott ragyog egy gyönyörű, pompázó rózsa — Zsazsa. 

És rátapad minden szem, — zugó moraj a néző-
téren — és ő ott forog, beszél, énekel, kacag, csábit, 
kígyózik, felizgat — táncol, büszke gőggel, csábító buja-
sággal, leigázottan, szerelmesen, — ahogy akar és amit 
akar. Nincs előtte nehézség. Mindent tud, amit tudni lehet. 
Szuverén fejedelerrinője a művészetének. Az a bizonyos 
verhetetlen derby classis. Az az acélos lábu, táguló 
orrlyuku versenyparipa, a Kincsem-fajta. Sok versenyt • 
nyert meg és fog még megnyerni. Én láttam sok diadalát. 
János vitéz, Sybill, Mágnás Miska, Bajadér ! Ezt a négyet 
nem felejtem el soha. 
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Tizesztendőben egyszer akad olyan nagy szinhád 
esemény, amilyen a Király Színházban Kálmán Imre 
„A Bajadér"-jának premiérje volt. A véletlen, vagy 
talán nem is a véletlen, szinte halmozta az érdekes-
ségeket ezen a bemutatón, amikor Fedák Sári és 
Rátkai Márton, hossza távollét után, újból felléptek 
azon a színpadon, amelyen dicsőségteljes színészi 
pályájuknak legszebb diadalait végigélték. A közön-
ség, a szinház, a sajtó, sőt a külföld is hónapok óta 
fokozott érdeklődéssel kisérte ennek a premiérnek elő-
készületeit, dacára annak, hogy A Bajadérnak nem 
ez volt az úgynevezett ősbemutatója, mert eddig 
Bécsben már a háromszázadik előadás felé halad, 
ugyancsak Berlinben is tul van már egynéhány dicső-
ségteljes jubileumon. 

Szinte fölösleges szópazarlásnak tetszik, ha vissza-
térünk arra, hogy Kálmán Imre, A Bajadér zeneszer-

Rendező, szerző, karmesler 
TIHANYI VILMOS. KÁLMÁN IMRE, NAGrPÁL BÉLA 

Labori felv» 
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zője, a világhírnek milyen magaslatán állott 
akkor, amikor ezt az operettjét megirta. 
Szinte kritika nélkül kiséri a legkomo-
lyabb kritika is az ö működését, amely 
egyenes folytatása, értékben, stílusban és nívó-
ban annak a zeneszerzői alkotó munkának, 
amelyet klasszikus mult századbeli elődei kez-
dettek el. A Kálmán-operettek : Tatárjárás, 
Obsitos, Zsuzsi kisasszony, Farsang tündére, 
Csárdáskirálynő mindmegannyi fényes állo-
másai ennek a legmagasabb fokra lendülő 
zeneszerzői pályának, amely most a Bajadér-
ral, a zenitjére érkezett ; ha ugyan nem fog 
meglepni bennünket ez az isteni ihlettől ál-
dott művész legközelebb ismét még ennél is 
hatalmasabb, értékesebb, gyönyörűbb zenei 
alkotással. A Bajadér melódiáit hónapok óta 
mindenki ismeri Pesten, nincsen zongora, 
amelynek billentyűin százszor végig ne futott 
volna; hangversenyen, kávéházban, barban, 
grammofonon, mindenütt fölcsendültek a fül-
bemászó akkordok, amelyek olyan népsze-
rűek a premiér napján, mintha háromszáz 
budapesti előadáson lennének lui. 

« 
FEDÁK SARI 

Király-Színház : „Bajadér" Labori í j h . 
(Fedák ruháit a Rosenbergné-szalon készítette. 

HONTHY HANNA 
Király-Szinhéz : .Bajadér" Labori felv. 

(Honthy ruháit a Dénes-szalon*szállitotta) 

A zeneszerző hallatlan népszerűségén és 
hírnevén kivül egyéb körülmények is hozzá-
járultak ahhoz, hogy A Bajadér budapesti 
premiérje rendkívüli színházi esemény legyen. 
Mi sem jellemzi jobban az érdeklődést, mint 
az, hogy pár nappal ezelőtt volt csak Mol-
nár Ferenc premiérje a Magyar Színházban 
és az annak járó nagy érdeklődés nem tudta 
a háttérbe szorítani a Bajadér premiérjét. 
Főképpen a két főszereplő, Fedák Sári és 
Rátkai Márton fellépése magyarázza meg a 
publikum hihetetlen kíváncsiságát a darab iránt. 

Fedák Sári különb fogalom a magyar 
operett történetében, mint bárki itthon vagy 
a külföldön. Művészettörténeti irók feladata 
lesz megírni hűen Fedák Sári jelentőségét, 
művészi munkájának hatását a magyar ope-
rett fejlődésére. Nemcsak színészi szempont-
ból, de irodalmi hatás tekintetében is el nem 
muló érdemeket szerzett Fedák Sári, mert az 
ő hatalmas egyénisége inspirált magyar szerző-
ket, komponistákat és librettisfákat egyaránt, 
munkára. Fedák Sári nélkül talán a magyar 
operettirodalom nem tudott volna olyan nagy 
mértékben elkülönülni a bécsi sablontól. Ma 
már egészen önmagában álló érték, eszté-
tikai és művészeti tanulmányokra méltó egyé-
niség, akinek nagyságét és hírnevét az ország 
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HONTHY és RÁTKAI 
Király-Színház : „Bajadér" Lahoii felv. 

(Honthy ruháit a Dénes-szalon szállította) 

tositottak a számára hervadhatatlan érdeme-
ket és babérral körülövezett helyet a magyar 
színészet legnagyobbjai között. Színészi 
szempontból ők ketten ünnepelt hősei a Ba-
jadér premiérjének, akiket a közönség nem 
azzal a szeretettel fogadott, mint amilyen a 
premiérek sablonja, hanem mintha mindenki-
nek kedves, szivéhez nőtt barátai volnának. 

A Bajadér premierjének Fedák Sári és 
Rátkai Márton fellépése, nemkülönben Kál-
mán Imre személyes megjelenése mellett 
még egyéb olyen jelentős momentuma is 
volt, amèly a későbbi eredmények szem-
pontjából feljegyzésre méltó, sőt kötelező. 
Ebben a tekintetben elsősorban Tihanyi 
Vilmos, a darab rendezőjének nevét kell 
leirni. Az operettrendezés kényes, nehéz, 
emberi munkát, fizikai fáradságot, szellemi 
készséget igénylő foglalkozás. A jó operett-
rendező egyenértékű munkát végez a szer-
zőkkel és többet, mint a színészek. Ilyen 
értelemben vett operettrendező igen kevés 
akadt eddig. A Király Színház elbüszkélked-
hetik vele, hogy Tihanyi Vilmos személyé-
ben most már olyan rendezője van, aki a 
legnagyobb könnyedséggel oldja meg a leg-
nehezebb feladatokat is. A Bajadér rende-
zése a szerzőkkel és a színészekkel konge-
niális munkára vall. Csupa szín, csupa 
hangulat, csupa ötlet minden egyes jelenet, 

határain tul éppen ugy, vagy talán még jobban 
megbecsülik, mint idehaza. Pár hónappal 
ezelőtt Amerika magyarjai és jenkijei ittasul-
tak meg Fedák Sári művészetétől és most 
idehaza látjuk viszont, hogy annál foko-
zottabb melegséggel, bensőségesebb szívvel 
ünnepelhessük és megköszönjük néki mind-
azt, amit odakint értünk tett : szóval, dallal, 
tánccal és szívvel. 

Méltó osztályostársa Fedák Sárinak ebben 
a hivatásos munkában Rátkai Márton, aki-
nek egész művészi pályája egy ösvényen 
halad Fedák Sáriéval. Egyik premiér után a 
másik köti össze a magyar színészetnek ezt 
a két büszkeségét, akik másfél évtized alatt 
jutottak fel szinte ugyanabban a pillanatban 
a színészet parnasszuszára. Rátkai Márton 
kivételes egyénisége, istenáldotta aranyos 
színpadi jókedve, derűs mosolya, tempera-
mentuma, ötletei, táncművészete, szinpad-
imádata és sok minden egyéb, szóval fel 
nem sorolható tulajdonsága, nem hiába biz-

FEDÁK és NÁDOR 
Király-Színház: „Bajadér" T.»bori Telv. 

(Fedák ruháját a Rosenbergné-szalon szállította) 



Kirély-Szinhéz :..Bajadér" FEDÁK SÁRI Labori feli-. 
(Fedák ruháit a Rosenbergné-szalon szállította. A ruhák anyaga Lukács Sándor és Társa cégtől való.) 
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„Oh Bajadérem" FEDÄK SÁRI és NÁDOR JENŐ, Király Színház : „Bajadér" Labort felv. 

csupa invenció a színpad, csupa mozgás a 
két finglé, csupa megértő alkotó művészi 
munka. Tihanyi Vilmos neve után Nagypál 
Bélát, a színház uj karmesterét kell örömmel 
üdvözölni, aki igazi fiatalos lendülettel, a 
régi nagy dirigensek stílusára emlékeztető 
művészettel és nagy egyéni hivatottsággal 
vezényelte végig a súlyos karmesteri feladatot 
tartalmazó partiturát. A legnagyobb elismerés 
és a siker jelentékeny része Kulinyi Ernőé, 
aki a szerző ötletére fordította a librettót és 
pompás verseket irt. 

Az előadás szereplői közül Honthy Hanna 
nevét kell elsőnek említeni. Ez a poétikus 
tehetségű fiatal operettszinésznő két esztendő 
alatt érte el Budapesten azt, amire mások-
nak egy évtizedre van szükségük, hogy mi-
lyen teljes mértékben beérkezett a közönség 
szivébe és szeretetébe, mi sem bizonyítja 
jobban, mint az, hogy Fedák Sári mellett, 
maradt az ő számára is taps, elragadtatás 
bőviben. A maga zsánerében ugyancsak kü-
lönálló érték, megbecsülhetetlen tehetség, aki 
egészen bizonyosan egyik ünnepelt kimagasló 
nagysága a magyar operettszinészetnek. Tán-
cai, pajzán jókedve, szintén koreografikus 

graciózitása jellemzik legjobban művészetét 
sok egyéb kedves egyéni tulajdonságán ki-
vul. Az operett bonvivant szerepét Nádor Jenő 
játszotta, mindjárt meg kell jegyeznünk, min-
den tekintetben elismerésre méltó énekesi 
és színészi művészettel. Rendkívül kényes 
feladatot ró ez a szerep a színészre, aki 
játssza. Exotikus, furcsa temperamentum, a 
sablontól messze álló figura, akivel nem 
egykönnyen birkózna meg minden bonvivant. 
A zeneszerző éppen olyan nehéz feladatot 
bízott rá, mint a librettisták, mert minden egyes 
énekszáma szinte operaénekes munkakörébe 
vág. Nádor Jenő nagy készséggel, színészi 
nyugodtsággal oldotta meg ezt a feladatot és 
méltó tagja volt az illusztris együttesnek. A 
főszereplők sorában Latabár Árpád nagy-
szerű komikus alakítását és Vágó Béla ope-
rettben szokatlanul természetes figuráját kell 
nagy elismeréssel említeni. Kivülök az elő-
adásnak sok apróbb szereplője járult hozzá 
a sikerhez, igy különösen Siró Anna, aki 
csodaszépen táncolt. Sárossy Bandi, Rajkó 
Géza szintén teljes mértékben rászolgáltak az 
elismerésre. Ugyancsak külön kell megdi-
csérni Básthy Istvánt, aki igen szép, hatásos, 
artisztikus díszleteket tervezett az előadás 
számára, amelyek közül az első és második 
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elvonás olyan frap-
páns, hogy azokat 
a pubiikum a füg-
göny felgördültekor 
elkesen megtap-
solta. 

szereplő primadonna, Darimond Odette iránt. 
Éppen arról tárgyal-
nak, hogy milyen kül-
sőségek között fogad-
ják az előkelő vendé-
get, amikor megérke-
zik a maharadzsa 
adjutánsa és jelenti, 
hogy a fenség jön. Sor 
ban állanak a frakkos 

színházi habitüék 
és várják a furcsa 
és különös vendé-
get. Radiami Laho-

re teljesen 
európai vise-
letben, pusz-
tán fején fe-

Miután elvégeztük azt a kellemss munkát, 
nmelyre az előadás színészi része kötelezett 
bennünket, illő, hogy elmeséljük a Bajadér 
nem közönséges érdekességü, tarka, színpom-
pás, dus, exotikus cselekményét. A librettis-
ták : Brammer Gyula és Grünwald Alfréd 
igen nehéz feladat előtt állottak, amikor Kál-
mán Imre muzsikájának kellett keretet szol-
gáltatni. Mert — nem vehetik rossznéven a 
librettisták — a Kálmán-operetteknél mindig 
a zene a mérleg súlyosabb nyomatéka. Ebben 
az esetben valóban tökéletesen eltalálta a 
két librettista, hogy milyen miliőt, milyen 
cselekményt kell választani" arra, hogy Kál-
mán Imre zeneköltői talentumát megihlessék. 
Összevegyitették Páris finom, mámoros, mu-
zsikától és tánctól tobzódó hangulatát a kelet 
fantasztikumával és misztikumával. Kálmán 
Imre mind a kettőt ugy festette alá, mint 
ahogyan a nagy festők vászonra vetik a haj-
nal és az éjszaka hangulatét. 

Az első felvonás Parisban történik, a Cháte-
let-szinház páholy folyosóján. Odabenn a szín-
házban a Bajadér előadása folyik. A direk-
tor izgatottan tárgyal a színház barátaival 
arról, hogy a mai előadást meg fogja láto-
gatni Radiami Lahore indiai maharadzsa, aki 
már hosszabb idő óta Párisban tartózkodik. 
A direktor azt is tudja már, hogy « maha-
radzsa nem rfiagáért a színdarabért jön, ha-
nem azért, mert különösen érdeklődik a fő-

„A bábu" 
ERDÉLYI GÉZA és HONTHY HANNA 

Király Színház : „Bajadér" Labori felv. 
(Honthy ruháit a Dénes-szalon szállította) 
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hér selyem turbánnal érkezik meg és elmondja, 
hogy azért jött, mert látni akarja ezt a darabot, 
amelyről már oly sok szépet hallott. Mind-
járt belépője az operettnek egyik legszebb 
száma, amelyet hónapok óta ismernek Pesten. 

Éj borong a földön és csend, 
Kis harangja halkan zeng, 
Rajta bajadérom. 
Lebben hófehéren, 
Holdsugár az erdőn csak lengj, 
Fátyolon át kicsillan keblecskéd. 
Ajkad mámorító üdvösség. 
Gyenge rózsaszálom. 
Légy a szende párom, 
Édes szerelemről merengj. 

Ref. : Óh, bajadérom, kit szivem imád, 
Óh, bajadérom, megöl érted a vágy, 
Magányom éjjelét, 
Te földerítenéd 
Szivemnek drága napsugára csak te légy, 
Óh bajadérom, kit szivem imád, 
Óh bajadérom, megöl érted a vágy! 
Szebb vagy, mint fenn az ég, 
Mely csillag fényben ég, 
Óh bajadérom, táncolj még. 

Elbűvölten hallgatja a publikum a csoda-
szép melódiát, amely Nádor Jenő gyönyörű 
hangján és a zenekar hangulatos hangszere-

lésén át belopódzkodik a szivekbe. Csöppet 
sem lehet csodálkozni azon, hogy ez a me-
lódia nemcsak a publikumot, hanem magát 
a bajadért is meghódítja. A maharadzsának 
minden vágya az, hogy megismerkedjék 
Odettel. Ezt a kívánságát elmondja a direk-
tornak, aki természetesen készséggel hajlandó 
s azt teljesíteni. Odette azonban nem na-
gyon rajong az ilyen bemutatásokért, de a 
direktor kedvéért hajlandó megismerkedni. 
Még valaki várja nagyon, hogy megismer-
kedjék a maharadzsával. Marietta, egy szemre 
való kis párisi asszonyka, La Tourette fele-
sége, akinek már hosszú idő óta hevesen 
udvarol St. Coche Napoleon. Természetes, 
hogy Napoleon ebben az esetben éppen 
olyan komikus figura, mint amilyen tréfás 
kedélyű, temperamentumos hölgyecske Marietta 
is. Napoleon, hogy Marietta kedvében jár-
jon, azt füllentette, hogy régóta ismeri Radia-
mit, Indiában együtt vadásztak oroszlánokra. 
Most azután Marietta természetesnek tartja, 
hogy ha ilyen jóbarátok az indiai herceggel, 
könnyűszerrel bemutathatja. Napoleon min-
dent megkísérel, hogy megismerkedjék a ma-
haradzsával, aki meglehetősen hidegen fo-

„A shymmi" 
HONTHY és LATABÁR - FEDÂK és RÂTK4I 

Király-Színház : „Bajadér" Labori felv. 
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gadja a komikus figura közeledését, de vé-
gül mégis tudomást "szerez róla. 

Elkövetkezik a második felvonás vége — 
mér a színpadi második felvonásé — a di-
rektor bemutatja Odettet a maharadzsának, 
aki a maga keleti temperamentumával mél-
tóságteljes fensőbbséggel, de annál forróbb 
bensőséggel bókol a művésznőnek. Odette, 
bár nem szívesen állt reá erre a megismer-
kedési formára ; kezdi észrevenni, hogy a 
radzsa nem is olyan ijesztő, mint amilyen-
nek gondolta, sőt ellenkezőleg, szépnek, ér-
dekesnek, izgatónak találja. Azonnal el is 
kezdődik az a bizonyos flört, amelyet Indiá-
ban nem, csak Parisban ismernek. A radzsa 
megkéri Odettet, hogy előadás után látogassa 
meg palotájában. Odette egyszerűen kineveti, 
de a radzsa kijelenti, hogy Odette nem fog 
tudni ellentállni a vágynak, hogy eljöjjön 
hozzá. 

Azoknak a vérvörös keleti rózsáknak az il-
lata, amelyeket most hozott fel neki, belopódz-
tak a szivébe és kényszeríteni fogják arra 
hogy teljesítse a kérését. Hipnotikus 
hatalom van ezekben a rózsákban 
éppen ugy, mint a radzsa fekete 
szemeiben, amelyek a hirtelen tá-
madt szerelem forróságában égnek. 
Odette még most is kineveti a 
radzsét, de amikor elérkezik az elő-
adás vége és a radzsa ott áll egyedül 
a páholyfolyósán lehunyt szemmel 
és a vágytól'összeszorított kezekkel. 

megérzi, hogy a lépcsőn megjelenik Odette 
és mintha láthatatlan kezek vonzanák, jön 
egyenesen feléje. A bűvös rózsák hatal-
mának nem tudott ellentállni a nagy 
primadonna sem és elindulnak együtt kelet 
csodálatos misztikumának birodalma felé. 

A második felvonás a radzsa párisi palo-
tájában történik. Hiába követelte Parker ez-
redes — még az első felvonásban — azt a 
radzsától, hogy azonnal térjen haza Indiába, 
mert elérkezett az a nap, amelyen meg kell 
házasodnia, a radzsa mit sem törődik most 
fejedelmi kötelességével. Kijelentette a diplo-
matának, hogy inkább lemond a trónról, sem-
hogy elhagyja Párist és a hinduk szokásai 
szerint házasodjék. Hiába választották ki a 
számára a legszebb indiai bajadérokat, neki 
csak ez az egy kell, ez a párisi színésznő', 
aki megbabonázta a szivét és akiért életet-
halált, hatalmat, mindent odaad. A párisi 
palotában nagy keleti ünnepséget rendeznek, 
káprázatos pompával vonulnak fel a bajadé-
rok, akiknek csodálatos tánca szemet-szivet 

elbűvöl, de a radzsának egyik sem 
kell, csak az ő bajadérját várja. Már 
jön is tündéri ruhában olyan, mint 
a megelevenedett gyönyörűség — 
nem csoda, hiszen Fedák Sári játsz-
sza — eltáncolja azt a bajadér-
táncot, amelynél művészibbet nem 
lehet látni. Mint a kigyó teste, ugy 
kiséri a radzsa Odette minden 
mozdulatát. Elhatározza, hogy fele-

S1RÓ ANNA és a bajadérok 
Király Színház : „Bajadér" Labori felv. 
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•ségül veszi. Mindent elkészítettek már az es-
küvői ünnepélyre. Indiai szokások szerint ve-
.zetik be a menyasszonyt, itt van az indiai 
miniszter is, a főpap, hogy összeadja a há-
zaspárt. Odette ellenállás nélkül vezetteti ma-
gát a pap elé, kezét vőlegénye kezébe adja, 
amelyet az örökké tartó hűség jeléül a pap 
selyem szalaggal köt össze és ebben a pil-
lanatban, amikor mindenki azt hiszi, hogy 
Odette és a radzsa házaspár lettek, felkacag 
a párisi színésznő ugy, hogy kacagása meg-
fagyasztja az emberek szivében a vért : tréfa 
volt az egész, az első pillanattól fogva öntu-
datosan vezette a játékot, őt bizony nem ba-
bonázta meg az indiai rózsa illata, színésznő 

FEDAK SÁRI 
Kirély-Szinház : „Bajadér" 

'(Fedák ruháit a Rosenbergné-szalon szállította. A ruhák anyaga 
és Társa cégtől való) 

volt, játszott, mintha csak a színpadon volna. 
Eszeágában sincsen feleségül menni a rad-
zsához, hogy is képzelt róla ilyet, hogyan 
gondolta, hogy ő, a nő, meg fog hódolni a 
pompa és fényesség, a kényszerítő hipnotikus 
szempillantás előtt. Vége az ünnepségnek, 
vége a mámornak, a radzsa felébred keleti 
álmából, mert hiszen most már csak álom 
előtte az, hogy Darimond Odettet, az ő szép-
séges bajadérját elvihesse magával messze 
Indiába. 

Harmadik felvonás : párisi bar. Marietta és 
St. Coche Napoleon férj és feleség. Ugy tör 
tént az eset, hogy Marietta elvált az urától. 
Napoleon kedvéért. Férje azóta legényéletet 

él, mulat, dorbézol, nőke 
hódit, most is itt találkoz 
nak össze a barba, ahol 
Napoleon már mint sze-
gény, szomorú rabláncon 
élő férj szerepel. Idejön a 
maharadzsa is, mint a leg-
több férfi csalódott szere-
lem után : felejteni. De 
nemcsak a maharadzsa 
szive bánatos, hanem bá 
natos Odetteé is, aki csak 
meg akarta egy kissé kí-
nozni a maharadzsát és 
önmagát is, mert hiába 
minden ellenállása, min-
den akarása, szivének 
egész forróságával szerel-
mes a keleti hercegbe. 
Csak női büszkesége, csak 
színésznői szenvedélye 
nem engedte, hogy sze-
relmét .eddig elárulja. A 
klakkfőnök — öreg szín-
házi róka — belelát ala-
posan a játékba, ő tudja 
egyedül, hogy végül mégis 
csak egy pár lesz Odette-
ből és a hercegből. Ügyes 
trükköt talál ki, hogy össze-
hozza a szerelmeseket. 
Odette ugyanis még az 
előző találkozás alkalmá-
val kijelentette, hogy csak 
akkor fogja szeretni a her-

Labori felv. ceget, ha ezt ő maga 
Lukács Sándor írásban is be fogja val-

lani. A klakkfőnök tehát 
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egész egyszerűen hamisít egy levelet, amely-
ben a herceg elbúcsúzik Odettetől és ekkor 
Odette alaposan elárulja magát, ugyanabban 
a pillanatban, amikor a herceg a lépcsőkön 
megjelenik. Most tehát nincs mit titkolni 
tovább, a két szerelmes ember végre egymásra 
talál és a maharadzsa elviheti indiai palotá-
jába szépséges feleségét. 

Ez a mese, amelynek andalítóan bájos 
akkordjai szóban és muzsikában három órán 
keresztül igazi keleti hangulatba ringatják 
a hallgatók szivét. Taps, hála és köszönet érte 
mindenkinek, aki résztvett a mesemondásban. 

De tapsot érdemel még 
Fedák Sári gyönyörű szép 
toillettjeinek szerzője, a 
Rósenbergné-szalon (Sze-
mélynök-utca 16.) is. Csupa 
izlés, avatottság, meglepe-
tés, csupa szenzáció min-
den egyes ruha. Az első 
felvonás arany brokáttal bé-
lelt taupe bársonyruhája, 
a finálé aranyrojtos kendő-
köpenye, a második fel-
vonás rozsdavörös brokát 
belépője, a fekete csipke-
krinolin, aztán a csodála-
tos bajadérruha és min-
den egyes toilette való-
sággal műremek, mely 
méltó osztályostársává te-
szi a nagy sikernek a 
Rosenbergné-szalont. 

A ruhákhoz az anyagokát 
nagyrészt a Lukács Sándor 
és Társai-cég szállította. 
Öt is meg kell dicsérni 
azért a lelkességért, amely-
lyel a legcsudásabb, leg-
drágább, legpompásabb 
selymeket, brokátokat, csip-
kéket adta a Zsazsa ruhái 
hoz. Az első és második 
felvonásbeli nagy brokát-
köpeny, az arany ezer és 
ezer csillogásában mesébe 
illő. A második felvonás 
gyönyörű fekete csipke-
ruhájának anyaga való-
sággal vagyont ér, az első 
felvonás aranyfekete bro-
kát zuhatagába belekáp-

rázott a nézők szeme. A csipkék és rojtok 
gazdagsága, pazarsága is mind a Lukács-cég 
közismert jó Ízlését dicséri. 

És dicséretet érdemel a „Dénes"-szalon 
(Váczi-utca 11/b) a Honthy Hanna kápráza-
tos ruharemekeiért, amelyek Dénes Jenő 
stílusos tervei szerint készültek. 

Nomen est omen 
EgyiKiinK a CsereberéneK, 
Más a Három nővérneK a r ab ja , 
S most jön végül A csábító, 
Hint a Vig n j csábító da rab j a . 

FEDÄK SÁRI és NÁDOR JENŐ 
Király-Színház : „Bajadér" Labor: felv> 

(Fedák ruhái a Rosenbergné-szalon kreációi. A ruhák anyagát a Lukács Sándor 
és Társa cég szállította) 
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A csábító 
írta Lakatos László 

Channing Pollock, a Csábító szerzője 
angol ember. Londonban él, első darab-
ját a Majesticben játszották, ott, a hol 
Barriet, Knoblochot, Pinerot, Sutrot, szó-
val mindazokat , akik (az egy Shawn 
kivül, aki nem a Majest icnek ir) a mai 
angol sz inpad dicsőségét jelentik. A 
Csábitó nem első darab ja , nem is első 
sikere. Ezt mér beérkezése után irta egy 
londoni Íróasztalon, amerikai szereplők-
kel és amerikai környezetben. Nem ő az 
első, aki ezt teszi. Illusztris honfi társa 
Jerome Klapka Jerome, aki a világ egyik 
legkedvesebb és legmelegebb irója volt, 
hires vígjátékát, a Miss Hobsot (közel 
husz év előtt nálunk is ad ták a Nem-
zetiben) szintén Amer ikában já tszat ja és 
maga S h a w is két da rab j a , Az ördög 
c imborája , és a Blanco Posnet s zámára 
amerikai szinteret választott. 

Mit jelent a két, az angliai angol és 
az amerikai angol t á r sada lomnak a 
sz ínpadon való ez az egybeolvadása ? 
Sokat. Többek közt azt is, hogy Ameri-
kában egyelőre több a pénz, mint a jó 
szerző, nem csak magyar, de még ster-
lingen élő angol irónak is é rdemes Ame-
rika s zámára dolgozni és az angol író 
ezt teszi ugy, hogy mindjárt elsőkézből 
való amerikai darabot ir, amit e lőbb 

„BEZÁRTÁK AZ APOLLÓT" 
A kabaré előtt álldogálnak Berky Kató. Fekete Pál, Győri 
Matild, dr. Bánóczy Dezső, Pethi Sándor, Fekete József 

titkár és Salamon Béla Papp {elv. 
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játszat el New-Yorkban, mint Londonban . 
Ebből, meg az tán a közös anyanyelvből , 
rokon nemzetiségből és sok mindenből lett 
az anglo-americain dráma, ma már szinte 
külön műfaj . 

Érdekes műfaj,_ amelynek irodalmi 
becsülete is van. Érdemei közé soroljuk 
a tiszta vonaluságát , a mondanivaló-
puritán egyszerűségét, a szöveggel való 
bölcs takarékoskodást , a cselekményre 
és képszerűségre való törekvést. Ez a 
műfa j mindenkinek akar adni . írói arra 
ügyelnek, hogy közérthetők legyenek. 
Ok mindenkinek dolgoznak, egyszerre öt 
világrész páholysorának , földszintjének, 
karza tának, léhát mindig a legemberibb, 
legá l ta lánosabb témákat választ ják, azo-
kat, amelyek mindenkit érdekelnek. 

Legnagyobb erényük pedig az optimiz-
mus. Fanyar , keserű, bölcselkedő vígjá-
tékot, amilyenből Moliéretől Henry 
Becque-ig annyi műremeket írtak a fran-
ciák, az anglo-americain iró nem koc-
káztat . Nála nem gondolkozni kell, csak 
nevetni, nevetni a megszakadásig. Ez 
irodalmilag nem épen gáncs ta lan szem-
pont, viszont jó a kedéjlynek, idegeknek, 
vérkeringésnek és emésztésnek. Megta-
nítják az embereket arra, hogy nem gon-
dolkozni kell az életen, de szeretni kell azt 
vigadni neki. És optimisták még az olyan 
erős és izgalmas d r á m á b a n is, mint a 
Csábitó. Alaptörvény : a bünt büntetni 
kell erősen, az erényt jutalmazni gaval-
lérosan. Keserű szájízzel, a világ és a z 
élet igazságtalanságain való emésztő 
bölcselkedéssel senki sem hagy el angol-
amerikai darabot , amelynek tanulsága 
— és a legvéresebb d r á m á é is — min-
dig megnyugtató, sőt olykor jókedvű. 

Ezek a tu la jdonságok magyarázzák 
ezeknek a d a r a b o k n a k sikereit. A Csá-
bitóét is, amelyet Heltai Jenő fordított a 
legtisztább és legművészibb stílussal. 
Londonban óriási sikere volt a da rabnak . 
Kezdték játszani 1921 augusz tusában és 
az ottani példátlanul kegyetlen színházi 
konjuktura ellenére is já tsszák azóta 
szakada t lanu l zsúfolt házaknak , egy esti 
kiállás vagy megszakí tás nélkül. Hogy 
meddig, azt senki sem tudja megmon-
dani . A da rab karriérje ugy tűnik, vége-
láthatatlan. Még annyit, hogy a nagy-
szerű Gombaszögi Frida szerepét ott 
a mai angol szinpad legkülönb drámai 
művésznője já ' s sza : Gladys Cooperus, 
aki már kreált egy „budapest i sikert". 
Ó volt a Knobloch-féle „Őnagysága ru-
h á j a " p r imadonná ja is. 
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* Blaha 

S z é p ^ ^ " h á z b a n 

A Blaha Lujza Színházban szerdán este 
'felcsendült Offenbach halhatatlan muzsikája, 
hogy sok-sok estén keresztül gyönyörködtesse 
a szépért és nemesért lelkesedő közönséget. 
Jaques Offenbach, a zeneköltők!elegáns feje-
delme akkor is népszerűvé tette volna a nevét 
az utókorban, ha számos nagysikerű színpadi 
művei közül egyedül a Szép Helénát kom-
ponálja meg egy istenáldott nyári vakációjá-
ban. Forradalmat és európai szen-
zációt jelentett akkor a Szép Heléna, 
csipős szövegével és dallamos, fi-
nom muzsikájával. Két évtized 
alatt bejárta a világ valamennyi szín-
padát és a primadonnák ugy küzdöt-
tek a címszerepért, mint az istennők 
egykoron az aranyalmáért. Magának 
a klasszikus dalműnek nem hasz-
nált az a két évtized, mint ahogy 

hogy a nagy francia bizonyára nem ismert 
volna rá, ha a huszadik század elején lát-
hatta volna művének előadását, bármelyik 
előkelő európai színpadon. 

A Blaha Lujza Színház most változtatott, 
ezen a hibás rendszeren és előadta Offen-
bach nagy művét, ugy, mint azt a nagy zene-
költő egy álmatlan éjszakáján elképzelte, 

ép Heléna fellelte önmagát a Szerecsen-

utcai operetszinházban és sok hányatta-
tás után ismét régi kedves köntösében 
indult el hóditó útjára. A Blaha Lujza 
Színház visszatért a tradícióhoz, elhají-
tott a darabról minden sallangot, amit 

folyamán agattak rá és az 
igazi Szép Helénát rázta fel álmaiból. 
Ez a becse és jelentőség a szerda 
bemutatónak és talán ez a magya-
rázata is annak a kivételes, sikernek, 

ami a felelevenítés nyomán járt. 

A Szép Helénát a régi Népszínházban ját-
szották nálunk először, Pálmán Ilkával a 
címszerepben. Azóta sokszor láttuk viszont 
Menelaus király szép és csapodár hitvesét, 
aki minden hűtlensége mellett szívesen tért 
vissza hozzánk. Sok viszontlátásban azon-
ban nem volt öröm : ezek voltak azok a 
szomorú viszontlátások, amikor a világszép 
királynőt ugy elmaszkirozták profán kezek, 

„EL el, el Cilerébe!" 
Blaha Lujza Színház : „Szép Heléna" 

Papp felv. 

nem használtak az utána következő évtizedek 
sem. Kicsinyes rendezői szempontok kifor-
gatták az eredeti formájából ezt a remek-
művet és tovább modernizálták, nem törődve 
azzal, hogy ez a munka nagyon közel jár a 
szentségtöréshez. Offenbach remekét ugy meg-
változtatták túlhajtott aktuálitásokkal, néző-
téri trükkökkel és egyéb felesleges mókákkal, 

SZIRMAI IMRE és a kar. — A sarokban fenn PÉCHY ERZS1 

Blaha Lujza Színház : „Szép Heléna" Papp felv. 
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hogy alig lehetett felismerni. Mennyivel más 
volt a szerdai találkozás ! Itt valóban Offen-
bach Szép Helénáját láttuk viszont teljes 
szépségében és bűbájos varázsának teljes 
fényében. 

Lesznek, akik már nem emlékeznek a vi-
lágszép Heléna királynő most már talán kissé 
naiv, de örökké mulatságos históriájára. El-
mondjuk tehát a kedves történetet ugy, amint 

•azt a B1 aha Lujza Szinház felvonultatja sze-
meink előtt. 

Menelaus király birodalmában vagyunk. 
A nép nagy tömegben vonul fel a templom 
előtt, hogy áldozzon az isteneknek. Kalkas, 
az agyafúrt vén főpap haragra gerjedve nézi 
a sok ajándékot. 

— Mennyi virág, mennyi virág! — méltat-
lankodik. Hogy romlanak az erkölcsök! Ma-
napság 'mindenki virágokat áldoz. Milyen 
másképpen volt ez régebben ! Birkákat, tehe-
neket hoztak a hivek . . . 

A nép bevonul a templomba és megérke-
zik a szépséges királynő is, hogy áldozzon 

FÜLÖP SÁNDÓR 
(Agamemnon) 

Blaha Lujza szinház : „Szép Heléna" Laboii felv. 

LÁSZLÓ ANDOR és PÊCHY ERZSI 
Blaha Lujza Szinház : „Szép Heléna " Labori felv, 

az isteneknek. A szépséges királynő, aki min-
dig küzd a végzet ellen, de a kérlelhetetlen 
végzet mindig azt akarja, hogy egy kicsit 
megcsalja szeretett férjét, a jámbor Menelaus 
királyt. Most is elpanaszolja, hogy ugy érzi, 
mintha legközelebb ismét a végzet volna erő-
sebb egy ilyen ütközetben. Bemegy ő is a 
templomba, csak a derék Kalkas marad a 
téren, amikor megérkezik a krétai pásztor, 
Páris, akinek a személye állandóan foglal-
koztatja a pletykázni szerető jobb spártai 
köröket. Valami hires szépségversenyről szól 
a fáma, amit állítólag ez az ifjú döntött volna 
le és a győztes Vénus hálából most a világ 
legszebb asszonyát igérte volna neki. A főpap 
is igen kíváncsi erre a bonyolult történetre 
és elmondatja magának a hires szépségver-
seny lefolyását a leggyönyörűbb Offenbach-
melodiákban : 

Három istennő nagy Krétában 
Nagy vitára keltenek, s ők 
Nem tudtak megegyezni abban. 
Hogy melyik a szebb közülök. 
Erre ezen istennők cselt szövének. 
Ajkukon felhangzik isteni ének 
És tőrbe csalják a legényt, 
És tőrbe csalják a legényt. 

Egyszóval a három istennő Párisra bizta 
a döntést. Ám akkor se volt már nagyon 
tiszta választás, mert Vénus egyszerűen meg-
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vásárolta az ifjú pásztor voksát, mondván, 
hogy ha rá adja szavazatát, neki adja a világ 
legszebb asszonyét. A mithologiában se is-
meretlen fogalom a korrupció és a pásztor 
le is szavazott Vénusra. Most eljött a főpap-
hoz, mert azt hallotta, hogy itt van az a 
'szépséges hölgy, akit Vénus neki igért, mér 
pedig az -istennők meg szokták tartani az 
igéFetüket. A főpap tanácsára Páris egyelőre 
megőrzi inkognitóját, nem árulja el, hogy ő 
a hőse a hírneves krétai szépségversenynek, 
azt is titokban tartja, hogy az egyszerű pásztor-
ruha alatt egy királyfi rejtőzik és igy mint a 
nép egyszerű gyermeke járul a királyné elé. 
A kacér uralkodónőnek igy is megtetszik a 
csinos pásztor és mikor azt is meg tudja, hogy 
kivel áll szemben és Páris bevallja, hogy 
benne látja a neki igért legszebb asszonyt, 
aúg tudja magát türtőztetni, hogy ne váltsa 
be Vénus igéretét. Mégis ellenáll Páris ostro-
ménak és elküldve a pásztort, maga is részt 
vesz a nagy udvari játékokban. 

A templom előtti téren gyül össze a spártai 
arisztokrácia, hogy megszemlélje a graa-oiozus 
szellemi tornát. Ott látjuk Menelaus királyt, 
Agamemnont, a királyok királyát, csintalan 
és pajkos fiát, Oresztest, aki mindig vidám 
tréfákon töri a fejét. Kalkast, az istenek 

önzetlen fő papját, a két Ajaxot, a derék 
Achillest szóval jelen van az egész spártai 
arisztokrácia. Agamemnon felolvassa a rejt-
vényeket és bizony a spártai aranyifjúság 
hiába töri a fejét, nem tudja azokat megfej-
teni. Egy idegen pásztor jő, akibe a királyná 
felismeri kedveltjét és ő fejti meg a furfan-
gos találmányokat, jutalma nem marad el; 
a gyönyörű királynő sajátkezüleg helyezi 
fejére a babérkoszorút. 

A második felvonás Szép Heléna háló-
szobájába vezet. A királynő nem tudja el-
határozni magát, hogy meg hallgassa-e Párisi 
vagy sem. Válogatott vendégsereg gyűl össze 
a királynőnél, királyok, hercegek és egyéb 
méltóságok, akik kártyázással szórakoznak. 
Kalkas, a hitbuzgó főpap csal a játékban, 
mire botrány tör ki és a vendégek elhagyják 
a lakosztályt. A szép királynő anyjának, 
Léda istennőnek képéhez fordul és tőle kér 
tanácsot. A darab leghíresebb áriája a Léda-
ária csendül fel : 

„A kél Ajax" 
ROTT és VEREBES 

Blaha Lujza Színház : „Szép Heléna" Labori felv. 

„En tudom mit, jelent !" 
FÜLÖP, ROTT, VEREBES, BOROSS 

Blaha Lujza Színház : .Szép Heléna" Lábon felv. 
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Refrain : 
Vénus anyám, tőled kérdezem én. 
Miért oly gyűlöletes te néked az 

[erény. 
Az esti dal után Heléna nyugodni 

tér kerevetére és álmodik csodás álmot 
a pásztorfiuról, aki visszatért, hogy őt 
szeresse. Azt hiszi, hogy 
álmodik, mikor a pász-
torfiu karjába szorítja, pe-
dig ez nem álom, mert 
Péris, aki megfogadta, 
hogy még csellel is ma-
gáévá teszi a nőt, vissza-
érkezett 

most már 
hercegi öl-
tözetben. 

A' szép 
álom nem 

sokáig 
tart, Me-
nelaus ki-
rály várat-
lanul ha-
zaérkezik 
és meg-

lepi az ifjú párt. 
Heléna azzal vé-
dekezik, hogy ő 
csak álmodott és 
a pipogya király 

is hiszi ezt a 
védekezést és 

megbocsát a ki-
rálynőnek ! Pá-
risnak távozni 

kell a palotába, 
de ismét fogad-
kozik, hogy ha 
kell. csellel is 
elrabolja a világ 
legszebb asszo-
nyát, aki őt jog-
gal megilleti. 

A harmadik felvonás a tengerparton ját-
szódik le. Orestes és ifjú társai nagy mulat-
ságot rendeznek. Van zene és tánc bőven. 
A tánc jegyében folyik le az ünnepség. Spárta 
gyönyörű lányai kábitó táncokat lejtenek a 
mesés szépségű tengerparton. Ám Spárta nem 
boldog, hiába dalolja Orestes bájos és bóditó 
dalát : 

Fenn : PÉCHY ERZSI és LÁSZLÓ ANDOR. Középen : TAMÁS BENŐ és PÉCHY ERZSI. 
Lenn: TAMÁS BENŐ, LÁSZLÓ ANDOR és PÉCHY ERZSI. 

Blaha Lujza-Szinhâz : „Szép Heléna". Laborí felvétele 

Mert néma csókhoz nem kell szótár, 
Az erkölcs, az ma ritkaság, 
Csak muzeumban láthatók már 
Erényes, szende nagymamák. 
Anyám is ártatlan volt egykor. 
Midőn a varázsdal szállt felé. 
Elbűvölő volt a dallam 
S hogy bűnös, ő nem sejtheté. 
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A szerelem mint a láva 
Elönti a nő szivét 
És ha mind e tüz dacára 
Van férj, aki a nejét 
Csak magénak tartja zárva, 
Hallgasd, mit dalol a lény, 
Hallgasd, mit dalol a lány 

Refr. Éljen a tilos szerelem. 
Éljen a csók, 
Éljen a tilos szerelem, 
A tilos szerelem, 
A csók. 

Spártára haragusznak az 
istenek es ezt egyesek azzal 
magyarázták, hogy Vénus ha-
ragját az okozta, hogy a szép 
királynőt, a világ legszebb 
asszonyét nem szolgáltatják 
ki Párisnak. Ta-
nakodnak is az 
ország vezetői és 
megkérdik még 
az Agamemnon 
molett nejét is, 
hogy vájjon, ha 
az istenek ugy kí-
vánják. fel kell 

magát áldoz-
nia a spártai 
nőnek. 

— Oda kell-e 
adnia magát 

egy pásztorfiu-
n a k ? — hang-
zik a kérdés, 

— Hol van 
azapásztorfiu? 
— kérdezi a 
még elég jó 

karban és jó 
korban levő ki-

rályasszony. 
Mert ő mindenképpen fel 
akarja magát áldozni a ha-
záért. Menelaus király végül 
is bejelenti a gyülekezetnek, 
hogy az állam és Vénus kö-
zött felmerült vitás kérdést 
magéra Vénusra bizta meg-
oldás végett. A kitűnő istennő 
siet is elintézni a konfliktust, 
amennyiben saját főpapját 
küldi hajón Spártóba, hogy 

békét teremtsen. Kalkas, aki igen meg van sértve, 
hogy egy nála nevesebb főpappal kell megosz-
tania egyházi hatalmát, váltig hangoztatja, hogy 

két dudás nem fér egy csárdába, a mindenható istennő paran-
csának ő sem mert ellenszegülni és a néppel együtt kitörő lel-
kesedéssel fogadja Vénus ősz főpapját. A főpap méltóságtelje-

Fölülről lefelé : TAMÁS és FÜLÖP, LÁSZLÓ és PÉCHY, LÁSZLÓ ANDOR 
és PÉCHY ERZSI, RASKÓ BABA. PÉCHY ERZSI. 

Blaha Lujza-Szinház : „Szép Heléna". Labori felvétele. 
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sen közli 
a társa-
sággal, 

hogy Vé-
nus a ki-
rálynét, a 
világ szép 

Helénát 
akarja 

megváltá-
sul, aki 
tartozik 

követni a 
főpapot. A 
királynő 

éppen für-
dik s igy 

túrája lesz az emberiségnek, A premiér ünnepi közönsége 
leírhatatlan lelkesedéssel fogadta az előadást. A tökéletes 

és tradíciókon nyugvó rendezés a legalkal-
masabb kezekbe juttatta a darab főszerepe it. 

Péchy Erzsi ideális Szép Heléna. A nehéz 
és operai tudást igénylő címszerepnek nincs 
ma méltóbb kreálója, mint ő, akit nemcsak 
nagy énektudása predesztinál erre a sze-
repre, de elbűvölő megjelenése is. Nem le-

het megállapítani, mikor 
csodálják jobban : ami-
kor a Léda-áriát énekli 
bűvös hangján, avagy pe-
dig amikor a fürdőző ki-
rálynő a legtökéletesebb 
női testet állítja a művé-
szet szolgálatába. 

Vaály Ilona a vigkedé-
lyü Orestes királyfi kis 
szerepéből ragyogó alakí-
tást csinált. Ez a fiatal 
szubrett, akinek talán ez 

a harma-

nincs is 
ideje uti ruhát 
váltani, fürdő-

kosztümjére csu-
pán egy köpeny-
két ölt és pod-
gyászul csupán 
egy égő szivet 
csomagol be és 
igy követi Vé-
nus agg főpap-
ját. A nép a mi-
előbbi viszont-
látásig megha-
tottan búcsúzik 
királynőjétől. A 
főpap vezeti ha-
jójára a szép 

asszonyt, az öreg főpap, aki távozó-
ban lekapja ősz haját és álszakálát, 
hogy megmutassa az ifjú Páris szere-
lemtől kipirult égő arcát. 

Igen, ez a mese kissé naiv. A mo-
dern francia operettirók boszorkány-
konyháján bizony ma frissebb és talán 
mulatságosabb librettót készítenek. De 
van valami eléggé nem méltányolható 
bája és üde arculata ennek a ked-
ves, régi operettszövegnek és van egy 
értéke, amit nem tud pótolni a modern 
operettirás : Offenbach muzsikája fonja körül. Mámoros, buja 
muzsika ez, szertelen melódiákban tomboló játék a hangokkal, 
amely mindig aktuális és mindig csodált lesz, amig zenekul-

dik szere-
pe, meg-
mutatta, 

hogy be-
váltja a 
szereplé-
séhez fű-
zött vára-
kozásokat 

Felülről lefelé : PÉCHY ERZSI és LÁSZLÓ. LÁSZLÓ ANDOR. LÁSZLÓ és PÉCHY, 
DOBROVICS MÁRTA. ROZSNYAY ILONA. 

Blaha Lujza-Szinház : „Szép Heléna". Lahori felvétele. 
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Dobrovits Márta a színház primaballerinája 
olyan szerephez jutott, amelyben alkalma volt 
kivételes tánclalentumát megmutatni. Könnyed 
és aitiszlikus mozdulatai, finom ritmikai ér-
zéke és fejlett technikája könnyen oldja meg 
a legnehezebb feladatokat. 

Rozsnyai Ilona egy komika szerepében 
szerzett sok derűs percet a közönségnek nagy-
szerű humorával. * 

Raskó Baba tehetségével és szépségével 
tűnt ki egy kisebb szerepben. 

A férfiak közül László Andor egyéniségé-
hez illő feladathoz jutott Paris szerepében. 
A szép hangú, jó megjelenésű bonvivant ugy 
énekével, mint játékával klasszikus Páris volt. 

Szirmai Imre Kalkast, a gézengúz főpa-
pot játszotta, a tőle megszokott elegáns és 
fölényes humorral és jókedvvel. Nem fogyott 
ki a közönség a derültségből, amig ő a 
színpadon volt, mintahogy harsogó nevetést 
keltett Tamás Benő is Menelaus szerepében. 
Jóizü Agamemnon volt Fülöp Sándor, derűs 
és mókás és nevetségesen harcias a kitűnő 

„Meglalpalják Achilles sarkát" 
BORODS és HORVÁTH 

Blaha Lujza Szipház : „Szép Heléna" 
Labori felv. 

SZRMAl I RE — mint Calchas 
Blaha Lujza színház : „Szép Heléna" 

i ágó Géza lajza 

Boross László m i nt Achilles. Meg kell még 
emlékeznünk a két Ajaxról — Rottról és 
Verebesről — akik ifjúságuknak természetes 
mókáival szórakoztatták a közönséget. 

A kórust és balettet ismételten meg kell 
dicsérnünk, Zöbisch Ottó avatott keze taní-
totta be a táncokat és Barna Izsó az ének-
számokat. Az illusztris, öreg karnagy, aki 
valamikor az első Szép Helénát is vezényelte 
a reprzi estéjén fiatalos hévvel és lendülettel 
dirigált. Básthy István ezúttal is művészi 
díszleteket tervezeit. Különösen hangulatos volt 
a harmadik felvonás díszlete, amit a közön-
ség lelkesen megtapsolt. 

Utoljára hagytuk Vágó Géza főrendező 
méltatásét. Az ő érdeme, hogy Szép Heléna 
újra ugy jelent meg köztünk, amint elkép-
zeltük. Fáradhatatlanul kutatott olyan moti. 
vumok után, amelyek visszaadják a darab 
eredeti zamatját és gondos munkája ered-
ménnyel is járt. A régi Szép Heléna az ő 
keze nyomán tündöklően jelent meg a Blaha 
Lujza Színházban, hogy ott hónapokig üljön 
aranytrónusán. 



A Színházi Élet Törvényszékének e h^ten illusz-
tris vádloilja van : Ká mun Imre. A vad rllene, 
hogy ahányszor premiéije van rtudapesten, m ndig 
dönlö sikert a at. Mint most is a .rtajadér -iái A 
törvényszék bevonul és megkezdi a vádlott ki-
hallgaiását. 

Neve ? Kálmán Imre. 
Hány éves 7 Negyven. 
Hol született 7 Siófokon. (Szavamra.) 
Mi a foglalkozása 7 Nyugalmazott ma-

gánzó. 
Vagyona van. Szeretném, ha annyi va-

gyonom lenne, mint amennyivel kevesebb 
van, mint amit rólam hisznek. 

Milyen hangszerrn játszik ? Zenekaron. 
Milyen kártyajátékot játszik 7 Alsóst, de 

borzasztóan rosszul. Tanúim : Heltai Jenő 
és Incze Sándor. 

Ki fedezte fel ? Én magam fedeztem fel 
magamat. 

Mikor ? Négyéves koromban. 
Mi volt az első operettje 7 „Ta tá r já rás" . 
Melyik operettjének volt a legnagyobb 

sikere 7 A „Csárdáskirályné"-nak. 
Melyik dalát szereti legjobban 7 Nem 

tudom. 
Melyik kottája fogyott el a legtöbb pél-

dányban? „Légy az ici-pici párocskám". 
Mikor jön haza legközelebb ? A jövő 

héten. 
És mikor jön haza véglegesen 7 Holnap-

után. 
Ki a kedvenc zeneszerzője ? Szirmai Albert. 
Ki a kedvenc librettistája 7 Bakonyi Ká-

roly, Jenbach Béla, Brammer Gyula és 
Stein Leó. 

Ki a kedvenc rendezője 7 Tihanyi Vilmos 
és dr. Szalai Emil. 

Ki a kedvenc színésznőié 7 Fedák Sári , 
Massary Fritzi, Kartusch Lujza, Honty Hanna. 

Ki a kedvenc színésze 7 Rátkai Márton. 

Ki a kedvenc karmestere ? Lázár Ödön. 
Ki a kedvenc kóristája 7 Kiss Pál. 
Mi a ked 'éne étele 7 Párisi, ecet olajban. 
Mi a kedvenc itala 7 Fekete kávé. 
Szereti a nőket ? Mindet [reménytelenül. 
Es a nők Ont ? Későn mondják meg. 
Milyen nő a zsánere ? Lelkes szemű. 
Szeret utazni 7 Álmomban. 
Kabalás ? De mennyire ! 
Mi volt eddig a legnagyobb élménye 7 

Főnyereményt csináltam 1920 március el-
se jén Veres Kereszt sorsjeggyel. 

Szereti a gyerekeket ? A keresztfiamat 
szeretem. 

Min dolgozik most 7 Uj lakást szeretnék 
kapni, azon dolgozom. 

Mi az erénye ? Csak tiz szivart szivok 
egy nap. 

Mi a hibája ? Ötre be szoktam vágni. 
Mi a kedvenc színe 7 Piros. 
Mi a kedvenc cigarettája ? A szivar. 
Mi a kedvenc közlekedési eszköze ? Gya-

logolni szeretek. 
Mi a kedvenc virága ? Fehér rózsa, de 

bokorban, nem szeretem a nyesett virágot. 
Mi a kedvenc nótája 7 „Sárga a babám 

harisnyakötője". (Zenéjét irta Kálmán Imre.) 
Szereti a sajtot 7 Az amerikait. 
Kit szeret legiobbban 7 A közönséget. 
Kit gyűlöl legjobban ? A kritikusokat. 
Tud még valamit mentségére felhozni ? 

Reggel hétkor feküdtem le és rögtön nyolc-
kor a vádlottak pad já ra hurcoltak. (Disz-
nóság 1) 

Hitelesítse vallomását : Tessék. 
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Rákosi Jenő ünneplése 
a Nemzeti Színházban 

Szeretetteljes és bensőséges ünnepet tar-
tottak vasárnap este a Nemzeti Színházban. 
A magyar irodalom, de különösen a magyar 
színházi kultura nyolcvanesztendős testű, de 
húszesztendős lelkű és munkabirás'u büsz-
keségét Rákosi Jenőt ünnepelték ezen az es-
tén. A színház nézőterét zsúfolásig megtöl-
tötte az előkelő publikum és az ősz Rákosi 
Jenő tiszteletére megjelent páholyában Horthy 
Miklós kormányzó is egész családjával, nem-
különben ott voltak a színházi, irodalmi és 
társadalmi élet előkelőségei is, közöttük Beth-
len István miniszterelnök és családja, Klebels-
berg Kunó gróf, Vallás és közoktatásügyi 
miniszter. Pékár Gyula, a Petőfi-társaság, 
Kisfaludy-társaság, az Akadémia képviselői. 
Az ünnepi estén Rákosi Jenő bájos vígjátéka : 
a Szerelem iskolája került színre, amelyet a 
jobboldali földszinti páholyból végignézett a 
szerző is. A publikum nemcsak az ünnepség 
vonatkozásaitól eltelve élvezte az előadást, 
hanem elragadtatással figyelte magénak a 
darabnak kedves, fordulatos cselekményét, 
gyönyörű magyar nyelvezetét, meseszövését, 
amelyek ma is épenugy megtalálják az utat 
a közönség szivéhez, mint ahogyan megtalál-
ták az első előadás alkalmával is, sok-sok 
évtizeddel ezelőtt. 

ÖTVÖS GITTA és SOLYMOSSY SÁNDOR ^ 
Várszínház : „Hajdúk hadnagya" 

Mészöly felv• 

Rákosi Jenő neve és értéke, életében a 
klasszikusok közé emelkedett, az ő nagysá-
génak, szinte páratlanul álló sokoldalúságá-
nak méltatása az utókor feladata lesz. Mi 
csak hálával, tisztelettel, meghatottsággal és 
szeretettel tudjuk köszönteni és ünnepelni Öt, 
aki példát adott két nemzedéknek mindabból 
az emberi erényből, ami szép, jó, nemes, 
becsületes. Nemcsak emberi tulajdonságai, 
művészi ihlete és elhivatottsága is Isten ki-
választott emberévé avatják Rákosi Jenőt, 
akinek a sors változatos szines, mozgalmas 
és küzdelmes emberi pályafutás után meg-
adta azt a kegyet, hogy tanuja legyen saját 
élete és munkássága fentartás nélküli meg-
becsülésének. 

A Nemzeti Színház ünnepi estélyén két 
szempontból illette meg Rákosi Jenőt az em-
berek lelkes őszinte szeretete. Az első szem-
pont a drámairónak szólott, aki sok értékes 
becsű munkával gazdagította a magyar iro-
dalmat és akinek ezek a munkái soha el 
nem hervadnak, mindig érdekesek, frissek 
maradnak a publikum számára. A második 
szempont a színigazgatónak szólt. Rákosi 
Jenő egyike volt azoknak, akik a Népszínház 
megalapításában részt vettek. Hosszú, küz-
delmes, bátor munka eredményezte a leg-
sajátosabban magyar színház megalapítását. 
Nemcsak a Népszínház megalapítása, hanem 
a színház művészi üzemének megindítása is 
nagyrészben Rákosi Jenő érdeme. Mint a 
Népszínház igazgatója utat nyitott a magyar 
népszínmű felvirágzásának s ezzel együtt a 
nemzeti színészet nagyságai kifejlődésének. 

Most, amikor a Népszínház otthonában 
hosszú idő óta a Nemzeti Színház a vendég, 
vájjon milyen érzésekkel gondolhatott Rákosi 
Jenő ezen az estén a négy évtizeddel ezelőtti 
múltra, amikor a gyér világosságú és nem 
háromszáz wattos villanykörték fénye ségé-
től ragyogó rivaldák előtt, Blaha LujzaScsalo-
gány dala csendült fel ? . . . 

Akik figyelték az arcát, észrevették, hogy 
Rákosi Jenő a Szerelem iskolája előadása 
alatt lelkében kettős életet élt. Egyik felével 
a színpadra figyelt, a másik felével vissza-
száilott a múltba és ott simogatta a rég el-
múlt esték emlékeit. 

Maga az előadás épen olyan ünnepélyes 
volt, mint a hangulat, amelyet a közönség 
és a szereplők szivét eltöltötte. A szerelemről 
álmodó királykisasszony történetét, annak 
minden egyes résztvevője fokozott szeretettel 
és ambícióval játszotta. Bájos és elragadó 
volt Rákosi Szidi és ugyancsak minden elis-
merés megilleti Paulay Erzsit. A királyfi sze-
repében Abonyi Géza egyre izmosabb talen-
tuma bontakozott újból ki, nemkülönben 
Kiss Ferenc is erőteljes alakítást nyújtott az 
udvari tiszt szerepében. Fehér Gyula és 
Turányi a kérőket játszották kitűnően, Gál 
Gyula régi szerepét a királyt személyesítette 
nagyszerű művészetével. Az előadás rende-
zése Pethes Imre érdeme. 



PAULAY ERZSI 
Nemzeti Szinház : „A szerelem iskolája" 

Lábon felv. 
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Délelőtti vizit 
Olivia hercegnőnél 

Leeresztett vasfüggöny mögött folyik a 
próba. A színpad sarkában egy zongora, 
rajta színes női téli kabátok és gallérok, 
szőrmék, sálok, a zongora előtt Vincze 
Zsigmond karmester. Kiabál. A vasfüggöny-
höz simult támlákkal pár szék. Rajtuk 
Földes Imre, BultykayÁkos, a szerzők és 
Tapolczai direktor. Ők is kiabálnak. A 
középső széken a sugónő. 0 az egyetlen az 
egész színházban, aki nem kiabál. 0 sug. 
Rajta kívül mindenki kiabál. Leghangosabban 
Ferenczi Frigyes. Ő hivatalból kiabál, mert 
ő a rendező. Zeng az egész színpad, min-
den pillanatban akad ok a kiabálásra. 
Tapolczai a kezét dörzsölve, mosolyogva 
mondja : 

— Ha a veszekedés jó kabala, akkor 
a Fővárosi Színház megnyitó operettjének 
világraszóló sikere kell, hogy legyen. Mert 
kérem szépen, mi itt minden percben össze-
veszünk — hála Istennek. Ha nincs ok a 
veszekedésre, akkor én —- mint jó direktor 
— keresek. És találok is. 

Tényleg talált. A következő pillanatban 
harsogva ugrott fel székéről, mert a férfikar 
nem vágott be a kellő pillanatban. 

• • 

Kosáry Emmy és Király Ernő nem kiabál-
nak olyan lelkesen, annyi szeretettel, ambi-

A primadonna és a bonviván 
KOSÁRY EMMI és KIRÁLY tRNŐ 

a Fővárosi Színház színpadán (Papp feh.) 

„Karmester úr ! Színésznő szeretnék lenni." 
A malteroslány és VINCZE ZSIGMOND; 

(Papp felv.) 

cióval próbálnak, hogy már kész színházi 
előadás, amit produkálnak. Muszáj nekik 
tapsolni. Tapsolok is. De nemcsak én tap-
solok. A második felvonás nagy keringője 
után velem tapsolnak a szerzők, a karmes-
ter, a szereplők, a kóristák, koristanők, a 
növendékek, mindenki. 

Hogy fog majd nekik a közönség tapsolni ! * 

Kosáry Emmyn drapp kosztüm van, a cso-
dálatos szőke haját fehér sèlyem szalag fonja 
át. Gyönyörű ! Az első felvonás után, amikor 
Tapolczai öt percnyi pihenőt ad a társulat-
nak, mig mindenki kimerülten ül le a szé-
kekre. ő odasiet á zongorához és tovább 
próbálja az énekszámokat. Kosáry nem pi--
hen még öt percet sem. 

* 

Vigh Manci és Halmay Tibor pihennek. 
Nekik muszáj. Olyan tűzzel táncblnak, s olyan 
fantasztikus táncokat csinálnak, hogy igazán 
rájuk fér a pár percnyi pihenés. Mint mellé-
kelt képünk mutatja, egy vékony pamlagon 
lihegik át az öt perc szünetet. 

* 

A színpad egyik sarkában még javában 
dolgoznak a kőművesek. Malteros ládák, ha-
talmas gerendák, létrák a díszletei még ebben 
a pillanatban Buttykay és Földes operette-
jének, az „Olivia hercegnő"-nek. S mig a szín-
pad egyik sarkában zeng a zongorán Butty-
kay gyönyörű muzsikája, az állványokon ál-
modozó szemű kőmiveslegények nézik ábrán-
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dozva a hölgyek szoknyájának rebbenését. 
Istenkém ! miről álmodozhatnak a szép szál 
kőmiveslegények, s pláne mikről álmodoznak 
a maltert cipelő lányok, a kék fehérpettyes 
karton ruhákban, a sárga rumburgi kendővel 
fejükön, iit, a selymek, parfőmök, csókok 
szomszédságában. Hogy mikről álmodoznak, 
azt elárulta az -egyik 
ilyen kis munkáslány, 
aki nekidurálta magát 
és megszólította Vincze 
Zsigmondot : 

— Karmester ur ! Sze-
retnék e'n is színésznő 
lenni ! ... . 

Legnagyobb sikere a 
munkáslányok között 
Kompóthy Gyulának 
van. Kompóthy ugyanis 
szenvedélyesen szereti 
a maltert keverni. Amint 
nincs jelenése, rohan 
a munkásokhoz —segit 
építeni. Ő a legtürelmet-
lenebb : segit az épít-
kezésnél, hogy hama-
rébb kész legyen a 
színtér. 

„Próba után édes a pihenés" 
HALMAY TIBOR és VIGH MANCI 

akármelyik párisi vagy londoni operette-szin-
házban több szép nő legyen mint itt. Micsoda 
szőkék és barnák, feketék, vörösek, magasak, 
alacsonyak, karcsúak, molettek egész halom-
mal, sokan, rengetegen, olyan szépségek, hogy 
kollegiális aggodalommal gondolok minden 
férfira, aki végig néz majd itt egy előadást. 

• 

Fél kettőig tartott vi-
zitem a Fővárosi Szín-
házban Olivia herceg-
nőnél. Amikor távoztam, 
az előcsarnokban Sza-
bolcs Ernő titkár úrral 
volt szerencsém talál-
kozni. Köszöntöttem, de 
nem viszonozta üdvöz-
lésemet. nagyon el volt 
foglalva ; veszekedett 
a díszítőkkel, világosi-

tókkal, öltöztetőkkel, 
fodrászokkal. Nagyon 
kiabált. De ő is csak. 
kabalából. 

Papp 
felv. 

Bátorkodom itt — felelősségem teljes tuda-
tában — kijelenteni, hogy a Fővárosi Szín-
házban vannak a legszebb hölgyek egész 
Pesten. A csodálatos Olivia hercegnőnek, 
Kosárg Emmynek olyan udvara van, mely 
párját ritkítja Európában. Nem hiszem, hogy 

Nincs választás 
KineK a pap, KineK a papné 
De hogyha számot vetsz it t , 
A H o ' m r és a Mo'nárn? 
Ha mindenHineK tetsziK. 

Papp felv. FERENCZI főrendező munkában 
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A köpeny, Angelika nővér, 
Gianni Schicchi 

Puccini-bemutató az Operaházban 
Puccini Budapestre jön ! . . . Ez a szen-

zációs hir járja be az egész fővárost. 
Giacomo Puccini, a leghíresebb élő kompo-
nista három egyfelvonásos operájának készülő 
bemutatója terv szerint már november 25-én 
lesz, de néhány napi esetleges késedelmet már 
előre bejelentett az Operaház, mert meg akarja 
várni a nagy olasz zeneszerző megérkezését, 
ki maga is jelen óhajt lenni az első előadá-
son. Hogy Puccini ennyire ragaszkodik 
budapesti útjához, annak érthető okai vannak. 
Toscanái itt volt először leghangosabb sikere 
és a Pillangókisasszony is innen indult 
világkörüli útjára. Giacomo mester ekkor 
heteket töltött a fővárosban, maga vezette a 
próbákat, ő állította be operáját, sőt ő készí-
tette elő nálunk, a műsorról azóta sajnosan 
hiányzó Nyugat leányát is. Természetesen, 
sok lelkes barátja és tisztelője tartotta fenn 
a kapcsolatot a zeneköltővel és csak a há-
ború akasztotta meg Puccini látogatásait. 

PETERDI ETUS 
Várszínház : Hajdúk hadnagya" 

Mészöly felr. 

Barátok, színház és közönség a legnagyobb 
lelkesedéssel készülnek Puccini fogadtatására. 

A Triptichont Máder Rezső igazgató fogja 
vezényelni. Ö tanítja be a legnagyobb szor-
galommal már szeptember óta a szerepekel. 
Pedig szerep annyi van, hogy az állami 
dalszínháznak csaknem minden énekese 
szerephez jut a három operában. Medek 
Anna, Walter Rózsi, Bársony Dóra, Némethy 
Ella, Hajdú Ilona, Halász Gitta, Székelyhidy 
Ferenc, Pilinszky Zsigmond, Szende Ferenc, 
dr. Dalnoky Vikior, Pataky Kálmán, Buda-
novits Mária, Palló Imre, Bihoy Zóra, Farkas 
Sándor, Wenczell Béla és még vagy egy 
tucat kis szereplő jut szóhoz a kettős ki-
osztásban. Mihályi Ferenc, a derab rendezője 
állítja be a színpadi részt, Kéméndy deko-
rációi pedig szenzációsak lesznek ezúttal is. 

A három kis opera Bécsben mindig nagy 
hatással kerül szinre, amiben Puccini nagy-
szerű zenéje, az érdekes libretto mellett nem 
kis része van az előadásnak, amelyen nem 
kisebb nevek, mint a Jeritza és a Piccaver, 
jelzik a szinlapot. 

A hangulat minden operában más és 
más, de összefogja a Puccini muzsika 
közös bélyege. Páratlan a hangszerelési vir-
tuozitás, amelynek gazdag árnyalásai közös 
jelleget adnak és egységbe foglalják a kü-
lönböző tárgyú egyfelvonásos darabokat. 

A köpeny (II tabaro) francia miljőben játszó 
kis dráma, a Soror Angelika (Angelika nő-
vér) antik legenda, a Gianni Schicchi derűs 
vigopera, egy már-már kihaló műfajnak bra-
vúrosan készült példánya. 

Beszéltünk az operák előkészítőivel, sze-
replőivel és mindegyik leglelkesebb remény-
nyel készül feladatára, biztos a sikerben és 
meg van győződve, hogy a Bohe'mélet szer-
zője is meg lesz elégedve a magyar Operaház 
komoly becsvágyu munkájával és ujabb len-
dületet kap a Triptichon is a budapesti be-
mutatón. 

Mert érdekes sorsa van ennek a Puccini-
operának. Amennyire népszerű repertoir da-
rabja, ugyanis a bécsi állami Operának, olyan 
vegyes fogadtatásban volt része a különböző 
német, sőt olasz színpadokon, ahol pedig 
mindenütt az operai műsor zömét — mint 
nálunk is — Tosca, Bohémélet és Pillangó-
kiasszony — adja. Ezért jelentős állomás 
most is a magyar bemutató, melynek kétség-
telen sikere uj területeket fog meghódítani, a 
pompázó olasz muzsikának. Az idén ez a 
három opera nyitja meg a premiérek sorát, 
mert Ja tervezett Hubay-bemutatót a kotta-
késedelem akasztotta meg, Poldini- Vajda 
Farsangi lakodalom cimének megfelelően 
csak a farsangban lesz aktuális, a [Parsival 
pedig a húsvét ünnepi darabja. 

Mint érdekes titkot eláruljuk azt is, hogy 
Jeritza Mária amerikai útjából hazatérvei 
a tavasszal Ígérete szerint el fogja játszani 
Budapesten A köpeny vezető szerepét is. 
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A siró és nevető közönség 
Hogy a siró és nevető királykisasszony 

micsoda, azt mindenki tudja. Karinthy Fri-
gyes nagysikerű tréfája, amit az Andrássy-
uti szinház játszik két hét óta, napokkal 
előre eladott, zsúfolt házt.k mellett. A nagy-
szerű darabcimből született meg a siró és 
nevető közönség elnevezés, amivel Karinthy 
barátai illették tréfásan az Andrássy-uti 
szinház publikumát. Szenes ember definiálta 
is az elnevezést : 

— A közönség sir, amikor a darabodat 
adják és nevet, — amikor vége van . . . 

Ez bármilyen kedves is ugratásnak, a 
valósággal nincs teljes egyetértésben. De azt 
mi is elismerjük, hogy a siró és nevető 
királykisasszony nézőit joggal lehet siró és 
nevető közönségnek nevezni, mert a nagy 
nevetés mellett bizony sir ez a közönség : 
ugy potyog a könnye, mint a záporeső — a 
nevetéstől. A színházi emberek tudják, hogy 
a nevetésnek nem a hahota a legfelsőbb 
foka, hanem a sirás. „Ugy kacag, hogy ki-

csordul a könnye" — mondja a szólésmód. 
Nos, hát igy sirnak és nevetnek a siró és 
nevető királykisasszony nézői. 

A máris városszerte ismert Karinthy-tréfá-
nak egy másik kedves epizódja is van. A 
kis darabban tudvalevően néhány színész 
egy-egy kiváló magyar iró maszkjában 
lép fel. A napokban Móricz Zsigmond sétál 
az utcán, hozzámegy egy vidéki ur és azt 
kérdi tőle ; 

— Bocsánatot kérek, nem a Móricz Zsigá-
hoz van szerencsém ? 

— De az vónék — válaszolt az illusztris iró. 
— Azért kérem, merthogy láttam önt a 

kabaréban kifigurázva és most ráismertem. 
Bocsásson meg, hogy megszólítottam, de 
jól esett Önnel szemtől-szemben állni. 

De nemcsak a Karinthy-tréfa lett híres az 
Andrássy-uti szinház uj műsorában, verse-
nyez vele Harsányi Zsolt dramolettje: a 
„Szeretlek", Zilahy Lajos komédiája : az 
„Első osztály", amelyben Bársony István 
kivételes talentuma érvényesül. Nemkülönben 
vonzók a hölgytriász : Ilosvay Rózsi, Kökény 
Ilona és Németh Juliska magánszámai. 
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Mennyi vicc terem 25 előadás alatt 
A Belvárosi Színházban nem nagyon kell 

sietni az uj darab próbáival, olyen sikere 
van a Kékszakáll nyolcadik felese'ge-nek ! 
Erre a sikerre valóban csak az a szó jel-
lemző : tüneményes. Fölségesen mulat estén-
kint a közönség Alfred Savoir és Heltai Jenő 
ötletein ! Vannak azonban apróságok, ame-
lyeken eddig csak a rendező és szereplők 
mulattak. Ezek az apró esetek szintén szo-
rosan-hozzátartoznak az előadáshoz, darab-
hoz, színészekhez, néhányat közülük meg-
ismertetünk hát a közönséggel is. 

* 

Bekopogtat a múltkor a színház titkárához 
egy szemüveges fiatalember : 

— Kérem szépen, kedvezményes jegyet 
kérnék — és mint egészen magától értetődő 
dolgot teszi hozzá : — A kékszakáll-darabot 
szeretném megnézni . . . 

Gábor titkár arcán jótékony mosoly futott 
végig : 

— Ajánlok valamit magának. A kékszakáll 
helyett előbb nézze meg azt a táblát, ame-
lyik .már lassan öt hete lóg a pénztárnál. Ha 
türelmes fiu, várhat néhány hónapig és ha 
majd beveszik a táblát, kap kedvezményes 
jegyet és megnézheti „Kékszakáll nyolcadik 
feleségét". Addig csak nézze szorgalmasan 
a táblát . . . 

* 

Somlay Artúr nagyon tetszik Mr. Brown 
szerepében. Nem ritkaság, hogy öltözőjében 
az asztalon illatos és szerelmas levelet talál. 

csodás volt és egészen meghódított, 
nem tudnék élni Ön nélkül. Boldogító vála-
száért esedezem, poste restante Titkos imá-
dója jeligére". 

Somlaynak nagyon tetszett a levél és szo-
kásától eltérően válaszolt rá. Ezt irta : 

„Ugy látszik, levele sajnos, tévedésből ke-
rült hozzám. Kegyed azt irja, hogy Titkos 
Hona imádója —, akkor miért küldi levelét 
az én cimemre ? Intézze sorait közvetlenül 
a művésznőhöz, mert én nem vagyok haj-
landó közvetíteni." 

• 

Arról beszélnek, melyik a Kékszakáll leg-
obb jelenete. Persze ilyesmit neház eldönteni, 

— Én azt mondom — kezdi Harsányi 
Rezső —, hogy a darab legjobb része a 
negyedik fölvonás egyik akkordja. Amikor 
széthúzzák a függönyt. 

Azt hiszik, ez vit c : nevetnek rajta. 
— Egészen komolyan gondolom Legjobb 

jelenet, amikor a negyedik fölvonásban szét-
húzzák a függönyt a színpadon és Brown 
meglátja, hogy Titkos Ica ott ül az ágy szélén... 

* 

Szenzációs Z. Molnár László nyikorgó ci-
pője. S azt mondják, tényleg szakasztott mása 
az igazi szerelmi detektivnek. 

Azt mondta Bérczy Z. Molnárnak : 
— Biztosan azért nyikorog a cipője, mert 

még az árával tartozik a suszternek I 
Z. Molnár a homlokéra csapott : 
— Tényleg! Sietek à contot kérni és kifi-

zetem a cipőt . . . 
Baráti, a főrendező szólt közbe : 
— Azt nem ! Nincs à conto, nem szabad 

elrontani a darabot ! Mert, ha egyszer kifi-
zeted a cipőt, nem fog nyikorogni és mi lesz 
akkor Savoir ötleteivel, amik a nyikorgó cipő 
körül forognak ? . . . 

Z. Molnár hallgatott az okos szóra és nem 
fizelte ki a cipőt. De azért à contot kért. 

Baróti pompás kis eseteket tud mesélni. 
Kár, hogy némelyik túlságosan intim és mi 
nem merjük leadni saját kékszakállúnkra. 
Aki azonban ott lesz a „Kékszakáll" első 
jubileumi bankettjén, az végigélvezheti az 
összes jókedvű apróságokat. Már a 25 ik 
előadásnál is van egy csomó : mennyi lesz 
majd a 150-ik előadásnál ! Egészen biztosan 
annyi, hogy egy uj darabot lehetne belőle 
irni . . . Természetesen ebben is Titkos Ilona 
játszaná a főszerepet, hiszen hozzánőtt a 
darabhoz, hogy nélküle a kékszakáll nem is 
lenne az igazi. 

Somlay mondta éppen a napokban : 
— Nincs azon semmi csodálkozni való, 

hogy Kékszakállnak csak nyolc felesége van. 
Nem hiszem, hogy Titkos után valaki még 
egy kilencediket is feleségül tudna venni . . 

Titkos Ica nem hagyja magát és visszavág: 
— En meg azon csodálkozom, hogyan lehet 

olyan darabot irni, amelyben el kell válnom 
Somlaytól ! 
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Unberufen ! — mondanák bizonyos nem messze, eső vidékeken, — szerkesztőkkel jól el .vagyunk láfva. Ha vala-
mely véletlen szerencsetlenség folytán a Szit házi Élei szerkesztőnek és munkatársainak kara akadályozva volna, 
csak be kellene hivni a vidéki szeikesztőket és olyan népes sznkesztőséget állítanánk ki, hogy még a New-York 
Herald is jöhetne hozzánk kölcsönkérni, ^zeikesztőkkel tehát bőségesen ki vagyunk staffirozva, ami azonban az ötle-
tei-et illeu, hát isten tud>a . . . Mindenesetre távol áll tőlünk, hogy elkeserítsük szerkesztőink szivét, hiszen egy kis 
erkölcsi elismerésen kivül más honoráriumot úgysem adunk, ezért elismerjük, hogy a beküldött ötletek között akad 
egy-két ügyes is. 

Most pedig térjünk át 

\ Í M , tí E . t»y /A. r 

heti anyagra. 
T. Szerkesztőség ! 
Ha én lennék csak egy 

hétre a Színházi Elet szer-
kesztője — akkor én az 
összes előfizetőim fény-
képeit közölném. 

Kiváló tisztelettel 
Rózsa Gabriella 

Békéscsaba 
(Azt hisszük, hogv egy heti munkaprogrammul sok volna 

az összes előfizetők fényképeinek leközlése. Mert anélkül, 
hogy dicsekedni ak-rnánk, legalább egy fél évig kellene 
közölnünk az előfizetők fényképeit.) 

Igen tisztelt Szerkesztő Ur ! 
Az én egyet-

len szerkesz-
tői intézkedé-
sem azvolna, 
hogy a végte-
lenül aranyos 
Popp Mancit 
.a Színházi 

Elet törvény-
széke elé állítanám. Kiváló tisztelője 

Hans Ralph „dollárkirály" 
(A kívánságot, ime máris teljesítettük.) 

T. Szerkesztőség ! , 
Ha én lennék a Színházi 

Elet szerkesztője, minden 
számban leközölném egy-két 
színésznő lábainak fényképét, 
hogy a közönség döntsön, kinek 
van szebb lába. Másodszor 

Erdélyi Színházak cim alatt rovatot nyitnék, 
melyben egy erdélyi tudósító utján tájékoztat-
nám a közönséget az erdélyi színházak sorsa 
f e l ô L Tisztelettel 

Benczel Béla, Gyulafehérvár 
IAz első már megvolt tavaly. Ami a második ötletet 

illeti, sohasem zárkóztunk el megvalósítása elől, csak 
lelkiismeretes tudósítást kérünk.) 

Kedves 
Színházi Elet I 
Ha én lennék a 

Színházi Élet szer-
kesztője, nyitnék egy 
rovatot, amelynek 
a címe : A Színházi 

Blet házasság közvetítési irodája. Ebben a 
rovatban fölszólítanám olvasóimat, hogyha 
férjhez akarnak menni, illetve, ha nősülni 
óhajtanak, küldjék be fényképeiket •> lapnak. 
Én leközölném azokat, természetesen név 
nélkül, mégpedig a lányokat páratlan, a 
férfiakat páros számmal és megengedném, 
hogy ezúton egymásba szeressenek s végül, 
hogy tőlem megkérjék egymás kezét. Én ezt 
is leközölném ebben a formában : 

2. szám kéri 1. számot, hogy jelenjék meg 
a Színházi Élet boltja előtt ekkor és ekkor. 

A többi aztán az ő dolguk. Az enyém még 
csak annyi, hogy meghivatnám magamat a 
a lakodalmi ebédre. 

Szíves üdvözlettel 
Kardosné Weisz Annuska 

(Az ötletet nem merjük alkalmazásba venni. Egyszerűen 
azért nem, mert eddig csak szeretik a Szinhá/i Életet 
Isten ments, hogy akadjanak olyanok is, akik e rovatot 
életbeléptetése folytán szidják.) 

(è 
T. Szerkesztőség ! 
Ha én volnék a Színházi 

Élet szerkesztője, autogramm-
délelőttöket rendeznék. 

Tisztelettel 
Machát Jennyke 

Budapest 
(Nyitott ajtón méltóztatik döngetni, tekintve, hogy ez 

úgyis rég csináljuk.) 

Tisztelt 
Kolléga Urak ! 

Ha mi volnánk 
a Színházi Elet 

szerkesztői, a 
színésznőket a 

legkritikusabb 
pillanatokban 
interjuvolnók 

meg. 

Kollegiális üdvözlettel 
Cox és Box 

(Cox és Box szerkesztő urak ötletét szívesen alkalmaz 
zuk gyakorlatilag, ha közlik velünk, mit értenek ők leg-
kritikusabb pillanatok alatt?) 
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S S 

A Szinnyei-társaság kiálli 
Iványi-Grünwald Béla 

A föld népének világa köti le kép-
zeletét. Annak fáradását nézegeti el, 
amint arat, termését behordja, meg-
csépli. Lefesti faluját, utcáját, nád-
fedeles házát, akácos udvarát. Áhí-
tatos költészet árad az árnyékos, 
csendes, néptelen udvarról, melyen 
csak egy-egy csirke, liba lézeng. Po-
ros föld barna variációjából üdén 
csillog ki a buja lomb zöldje. Az 
udvar nyugalmát nem bontja meg a 
cséplők munkája se. A gép zakato-
lását, dolgozó emberek sürgését és 
a szanaszét gomolygó kusza szalma-
tengert is Iványi lelkének szelid bé-
kéje enyhiti. Pedig a művész, hiven 
a divathoz, mely nyugtalanító érzé-

ása a Nemzeti Szalonban 
seket hajszol, a viharos, mozgalmas 
témákat is keresi. Magasan-magasan 
rakják a szekérre a búzakévéket sö-
tét emberek fantasztikusan elválva 
napnyugtakor hirtelen elboruló égtől. 

Iványi festése közvetlen, egyszerű, 
természetes. Mintha nem is lehetne 
másként festeni, oly biztos a dolgá-
ban. Nem törekszik arra, hogy minden-
nap ujat adjon, csak az a gondja, 
hogy a legjobbat adja. Egy szeren-
csés, boldog nemzedék tagja, mely-
nek lelkét még nem szállta meg ké-
tely és töprengés, nem dúlta fel for-
radalom. Intuíciója csorbítatlan. In-
venciója kiapadhatatlan, mert témáját 
onnan veszi, abból a forrásból, melyet 
nem lehet kimeríteni : a népéletből. 

IVÁNYI-GRÜNWALD BÉLA feslménye 
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Bäsch Andor 
Ülünk a műtermében, a falakon köröskö-

rül bájos képei, fiatal leányaktok, tarka 
mezei virágbokréták, egy-két portré, azok is 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ nők, fiatalok. 
Modelljét ; 1 

^ ^ K j ß ß r várja, szőke, 
^ ^ ^ ^ hosszú, me-

a 
^ ^ ^ m SÊÊ '9**- f l H stafelájon 
^ ^ B % f e k v ő készülő 

festményről} 
^ látszik. Ott 

^ ^ ^ ^ k m S T * dagad az áll-
vény mellett 

^ P C ^ r a redős bár-
sonydrapériá-
val bevetett 
pamlag, me-

lyen heverni fog. — Azt mondja Bäsch An-
dor : (Fölötte jóképű, nagy fiu ; már meg-
szoktam, hogy mozdulatai kissé lusták ;már 
szeretem, hogy hanghordozása icipicit nyegle ; 
a mesterségéért azért rajong, aztán a legköz-
vetlenebb gyerek és kedélyét mindennek dacára 
megtartotta.) Azt mondja hát : 

— Tudod, mi a baj ? Az a baj, kérlek, hogy 
még mindig nem tu-
dok festeni. Ez a 
modell oly szép, oly 
határtalanul finom, 
szőke teremtés, ha 
megfeszülök, se tu-
dom ezt a bájt utol-

BASCH ANDOR 

valójában senki se tért el tőle. Ellenben a 
természet oly fokozhatatlanul szép, hogy azt 
nem lehet visszaadni. Nézd ezt a bársonyt, 
nézd ezt az árnyékot, ezt nem lehet lefesteni. 

Nem látok semmi különöset. Furcsán ál-
* mélkodhatok, mert Andor elkacagja magát. 

— Ezt nevezem fantáziának, nevetek én is. 
A természet soha se szép, se csúnya. A termé-
szet közömbös; a szemlélő képzelete látja szép-
nek. De különben is, a természeti szépség-
nek (ha volna is ilyen) nincs köze a művészi-
széphez, amely egész más természetű. A 
művésznek ne okozzon gondot a természet 
szépsége, amelyről tudnia kell, hogy vissza-
adhatatlan. 

— Kisasszony, ne szégyelje magét bará-
tom előtt, szól Andor a modellnek, ki köz-
ben megérkezett és levetkőzött. A szőke me-
szelő lefekszik a díványra ; egy pillantást 
vetek rá és sietve elbúcsúzom. Az előszo-
bában nem tudom visszatartani kacagásomat. 

— Ördög bújjék a fantáziádba. Ennek a 
szépségét nem tudod kifejezni ? ! Hisz ennek 
a lirának foltos bőre és vöröskés lábai van-
nak. Mindketten nevettünk és otthagytam 
Andort az utolérhetetlen természettel.! 

Lehel Ferenc 

— Dehogy, kérlek, 
szó sincs róla, fele-
lem, a baj nem itt 
van. Nagyon is jól 
tudsz te festeni. 
Mindnyájan jól ér-
titek a dolgotokat. 
Inkább felesleges is 
ilyen jól festeni, hi-
szen a mai lélek ér-
zéseit ügyetlenül 
jobban ki lehet fe-
jezni. A baj az, hogy 
nincs meg a stil-
biztosságtok. Ez a 
nemzedék, mely fel-
rúgta a tradíciót, a 
földet rúgta ki a lába 
alól s most nem tud 
mibe kapaszkodni. 

— Tudom, tudom, 
ezt már ismerem,« 
eleget hallottam. Ezf 
kérlek, ha mindent 
tudni akarsz, frázis. 
Ki rúgta fel a tra-
díciót? Senkise bán-
totta. Voltak, akik 
hencegtek evvel, dt "„FÜRDŐZŐK" 

u' Ite,,- .. Bäsch Andor festménye 
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A legvidámabb színház, 
ahol mindenki jókedvű 

A huszonötödik előadás felé közeleg már 
a Városi Színházban Bús Fekete László és 
Jeszenszky Gyula nagy operetteje, a Raguza 
hercege és igy az első jubileum felé a színház 
tájékán már összeállítják az első statisztikát. 
Egy hónap alatt huszonöt előadás, repertoire 
színházban elég tekintélyes eredmény — még 
az úgynevezett en-suite színházakban is, 
hát még a Városiban, ahol kötelességszerűen 
hetenként kétszer-háromszor operát kell ját-
szani. Némileg jótékony hatású is ez az egy-
egy napos kényszerű szünet, mert a fősze-
replőket fizikailag alaposan kifárasztják a 
nehéz szerepek. így tehát a színháznak nem, 
csak a publikumnak van emiatt panasza, 
mert nem tud jegyet kapni az előadásokra. 
Legtöbbnyire hétfőn reggel elviszik az összes 
ülőhelyeket, ugy hogy a hét bármelyik napján 
csak szabad kézből és magas ázsióval lehet 
jegyet szerezni — természetesen illegális 
kezekből. 

Nem érdektelen Ieirni az első huszonöt 
előadás statisztikai adatait. Bár még három 
este hiányzik ehhez a számhoz, tekintettel 
arra, hogy már ezekre is elkeltek az összes 
jegyek, rendelkezésünkre állanak a számszerű 
tények. A Raguza hercegét eddig nem keve-
sebb, mint hatvanezer ember nézte végig, 
ami megfelel bármelyik szinház hatvan elő-
adásának. A jegybevétel kerek tíz millió 
korona. Ha valami álomkóros, aki csak két 
három év előtt aludt el, ma felebredne és 
hallaná ezeket a számokat, hitetlenül rázná 
a fejét és lefeküdne tovább aludni. És a 
Raguza hercegének eddigi előadásai arra 
engednek következtetni, hogy a további elő-
adások statisztikájának eredménye sem lesz 
kedvezőtlenebb, úgyannyira, hogy már most 
arról tárgyalnak Petráss Sárival, hogy ötven 
előadásra szóló szerződését hosszabbítsa meg. 
Minden bizonnyal szükség is lesz erre. * 

Petráss Sári különben a legszorgalmasabb 
és leglelkesebb tagja a diszes ensemblenek, 
amelynek kétségkívül ő a legnagyobb disze. 
Hallatlanul szereti a szerepét, de nemcsak 
a magáét — a partnereiét is. Ha nincs jele-
nése, a kulisszák mögött hallgatja az ének-
számokat és mindegyiket tudja. Szóba is 
került, hogy ha valaki hirtelen lemondaná az 
előadást Petráss ugrana be helyette — és 
két szerepet játszana egyszerre. A színházon 
kívül semmi egyéb nem érdekli Petráss Sárit, 
csak a politika. Ha most Angliaban élne, 
biztosan fellépne képviselőjelöltnek és biz-
tosan meg is választanák. Viszont ha ná-
lunk legközelebb képviselőválasztás lesz, 
nem mernénk esküt tenni rá, hogy Petráss 
Sárit nem-e halljuk valahol kortesbeszédet 
mondani — esetleg a saját érdekében. És 
ugyan hol is akadna választó, aki Petráss 
Sári érveinek, főképen pedig annak a két 

huncut grübellinek az arcán — ellent tudna 
állani. Már most is hallatlanul népszerű — 
nemcsak a színháznál, ahol mindenki imádja, 
hanem például a hotelben is, ahol lakik. A 
lohndinertől kezdve a hotel egész személy-
zete szerelmes Petráss Sáriba. Amikor elő-
adás után hazamegy, tizen várják, hogy szol-
gálatára legyenek, hogy csak rápillantsanak. 
És az étterem vendégei különösképen mind 
tizenegyórára tették át a vacsorázási időt -r-
amikor Petráss Sári is odalenn van. 

A Városi Színháznál sohasem fogy ki öl-
tözőjéből a friss virág, aminek roppant örül-
nek, főként a fiunövendékek, mert ebből a 
virágból hódolnak egy-egy szállal — ideál-
jaiknak a leánynövendékeknek. Alkalmas 
pillanatokban könnyű szerrel eltehetnek em-
lékbe egy-egy szálat Petráss Sári virágaiból 
és Sárika — igy hivja mindenki a színház-
nál — szívesen szemet huny a csalafinta-
ság előtt. 

A Raguza hercege sikereinek egyik legjelen-
tékenyebb tényezője Tisza Karola, minden 
este ujabb és ujabb tánctrükkel lepi meg 
Sziklai Jóskát. A második felvonásban nagy 
táncduette egyik részében érvényesülhetnek 
az egyéni figurák. Itt betanultak a próbákon 
egy nehéz lépést, amely azonban a második 
előadásra Tisza Karolának már nem volt 
elég nehéz. Sziklai Jóska meglepetve látta, 
hogy valami egészen uj, különös figurát tán-
col Tisza Karola. És egyre nőtt a csodálko-
zása, mert estéről-estére, mindig más-más 
figurát hozott a partnere. Igy ment ez vagy 
nyolc előadáson, amikor Sziklai Jóska meg-
sokalla a dolgot és — ő is uj figurákat ho-
zott. Ne hogy Tisza Karolának fórja legyen, 
minden előadáson két uj tánclépést hozott 
és igy öt nap alatt utolérte a kedves és fürge 
Karolát, aki egyébként arról is nevezetes, 
hogy ő viszont a színpadon kivül a lovakat 
szereti. Roppantul ért a lóversenysporthoz, 
tippel, magyaráz, ismeri a lóversenyparipék 
nacinonáléját és minden versenynapon — 
leég. Egyik legutóbbi verseny után is újsá-
golta a színháznál : 

— Gyerekek ma öt versenyt fogtam, a ha-
todikat is megfogtam volna, de arra már nem 
maradt pénzem ! 

Tisza Karola különben igen komoly nő, 
a kulisszák mögött csak a legritkább esetben 
látni nevetni, de abban a pillanatban, amikor 
meghallja a végszavát, felderül arca és olyan 
vidám lesz, mint a napsugár. A Raguza her-
cegében van bőven alkalma erre a vidám-
ságra, szinte nem is szubrett, hanem való-
ságos primadonnaszerep, amit játszik — ter-
mészetesen csak az ő bájos művészetén ke-
resztül. 

* 

A szerzőkön kivül Sziklai József a legbüsz-
kébb a Raguza herceg sikerére. A premier 
előtt egyszer azt kérdeztük tőle, hogy mint 
szinész, vagy mint rendező drukkol-e jobban. 
Nem is gondolkodott, habozás nélkül azt fe-
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lelte : mint szinész. Pedig alig hisszük, hogy 
rendező többet fáradt volna operette előké-
szítésén, mint Sziklai József a Raguza her-
cege előtt. Még most is gyakran jutnak eszébe 
rendezői ötletek, amelyeket jelenések előtt 
beinstruál a szereplőknek. Kollegái nem győ-
zik eléggé dicsérni és eléggé szeretni Jóskét, 
akinek egyik becsülésre méltó érdeme, hogy 
nagy szeretettel foglalkozik a fiatalokkal. 
Maga a bonvivant szereplő, Szentmihályi 
Tibor is a fiatalok közé számit, bár már öreg 
operai sikerekre tekinthet vissza első operette 
szereplésének kétségtelen eredményein felül. 
Szentmihályi külön ambíciója volt Sziklai 
Józsefnek, akit ő látott el az operette bon-
vivant tízparancsolatával. Könnyű volt, hiszen 
ő maga is sokszor eszi az operettebonvivant 
kenyerét. Szentmihályinak a színpadi sikeren 
kívül hallatlan szerencséje van a nőknél. A 
Városi Szinház most igen sok szenet takarít, 
mert Szentmihályi szerelmes leveleivel fűtik 
a kazánt. A bonvivánton kivül Sziklai József 
érdeme az a hat csodaszép szobalány, akik-
ről már egész Pesten beszélnek. Ilyen szép 
hat fiatal lény egy garnitúrában nem is olyan 
gyakori látvány. Közülök már színésznő is 
akadt, a kis Pártos Klári, aki négyoldalas 
szerepet játszik és mindenki megkérdi a néző-
téren a nevét. A színháznál különben szava-
zás utján fogják eldönteni; a hat közül me-
lyik a legszebb : Pártos Klári-e vagy a finom 
szőke Sződy Kató. a huncut szőke Ródossy 
Böske, a szelidszőke Babocsay Erzsi, vagy 
a fekete szépség Hajdú Ella vagy a barna 
Horváth Marietta ? 

* 

A kulisszák mögötti humorról különösen 
Boross Géza és Horti Sándor gondoskodnak. 
Boross előnevet is kapott a Városinál, min-
denki ugy hivja : a kis Boroska. Ez csak 
olyan becézés, mivel hogy hallatlanul szere-
tik Borcsát. Már most minden este kapaci-
tálják, hogy maradjon olt a következő ope-
rettre. Borcsa is pompásan érzi magát a 
háromfelvonásosban és a közönség minden 
előadáson alig várja, hogy a színpadon meg-
jelenjen. Hallatlanul összejátszott már vala-
mennyi partnerével, csupa ötlet, jókedv a 
szinpad, amikor jelenése van. Annyira szere-
tik a partnerei, hogy sokszor előadás után 
testületileg mennek Boross után, mert tudva-
levő, hogy még egynéhány helyen föllép. 
Borossról különben most az a hir járja, 
hogy házat akar venni. Megkérdeztük tőle, 
hogy igaz-e, szóval se tagadta : 

—r Persze, hogy akarok. Már kicsi korom-
ban is mindig akartam. A mamám megvert, 
ha nem akartam házat venni. Csak nincsen 
pénzem rá. 

Horti a világ Iegjókedvübb színésze. 0 az 
az ember, aki soha egy pillanatra ki nem 
fogyott még a tréfából. Se a színpadon, se 
a kulisszák mögött. A színpadon mindig 
van valami rpompás notabene-je, a kulisz-
szák mögött pedig állandóan nagy társaság-

nak meséli a legújabb vicceket, amelyeknek 
ő maga a szerzője. Ezek a viccek azonban 
nem mindig valók fiatal lányok számára, 
épen azért a hallgatóság leginkább — fiatal 
lényokból áll. Horti olyan közvetlen viccelő-
adó, hogy soha senki sem haragszik meg 
ró, szívesen elhallgatják, ha valami olyat 
mond, aminek egyáltalán nincs kétértelme. 
A napokban azonban mégis súlyos eset 
történt. Épen egy sereg növendék előtt tar-
tott Horti humoros előadást, amikor odaért 
Orley Flóra, aki nem csak pompás színésznő, 
de az Országos Szinészegyesület iskolájának 
tanárnője is. — Természetesen nyomban fel-
oszlatta az ülést, a növendékeknek pedig 
beirt magaviseletből egy négyest Hortit pedig 
felszólította, hogyha valami jó vicce van 
ne a növendékeknek mesélje, hanem — neki' 

LÁNYI ILONA 
a mult héten szép sikerrel vendégszerepelt a 
Várszínházban. A „Vasgyáros" Sophi szerepét 

játszotta nagyon tehetségesen 
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társaságot, amely felkerekedett és át-
ment a Zsigmond-utcába. Itt voltak 
délig. Akkor elmentek a Báthory-
utca 10. alá testületileg, mert itt lakik 
Kálmán Imre Ilonka nővére, aki a 
premiért követő napon ebédet adott. 
Az ebéd is jól elhúzódott, ugy hogy 
Kálmán Imre például innen ment át 
a darabja második előadására. Na-
gyon örült, hogy még mindig frakk-
ban van. 

— Meddig marad Kálmán Imre 
Pesten ? 

— Azt mondta, hogy nem tudja. 
Este olyan kedves társaságban van 
mindig a régi barátai között, hogy 
elhatározza : itt marad. De másnap 
délben borzasztó dühös magára, hogy 
megint lumpolt és reggel feküdt le, 
ennélfogva elhatározza, hogy este 
elutazik. Ezt csinálja már napok óta. 

— Ez már beszéd. Volt-e még más 
estélye is a héten ? 

— Még mindig Kálmán Imrénél 
tartok. A csütörtökönként szokásos 
Ruszt-vacsorák keretében, amelyeken 
a Lipótváros műértő mecénásai szín-
háziakat szokták vendégül látni, Kál-
mán Imre tiszteletére volt most estély 
Hoffmann Géza konzul Váci-utcai 
lakásán. Aztán nagy., vacsorát adott 
Spett Ferenc is, az Ötvös Gitta férje, 
aki nem nagyon lelkesedik érte, ha 
a szinház kiragadja az otthonából a 
feleségét. Nemes bosszút állott tehát 
és tönkre igyekezett etetni a Vár-
szinháziakat. Óriási vacsora volt, a 
havannaszivarok szabad forgalma a 
béke legszebb éveire emlékeztetett. 

— Mi van az államiakban ? Mit 
csinál a Városi Szinház ? 

— A Városi Szinház örül, hogy 
Pékár Gyula befejezte „Kisfaludy" 
cimü uj operett-librettóját, amelyhez 
Nádor Mihály fogja irni azenétKulinyi 
Ernő verseire. Három női főszerep 
lesz benne: Petráss Sárinak, Péchy 
Erzsinek és Tisza Karolának. Pékár 
Gyula különben nagyon büszke a 
„La revue contemporaine" cimü elő-
kelő párisi folyóirat legújabb számára, 
amely közli francia fordításban Pekár-

INTIM PISTA, hogy volt-e színházi 
vacsora a Bajadér után 1 

— Hogyne lett volna. Zsazsa látta 
vendégül kedves embereit. A vacsora 
két dologról nevezetes az utóbbi évek 
premiér-vacsorái között : szokatlanul 
későn kezdődött és szokatlanul sokáig 
tartott. Maga a bemutató félegykor 
végződött. Mire aztán Zsazsa kifújta 
magát, lemosdott, felöltözött, haza-
ment s a vendégek asztalhoz ültek, 
éjfél után két óra volt. De ehhez ké-
pest el is húzódott egy kissé. Reg-
gelire Molnár Ferenc hivta meg a 

Labori felv. 

„Az oroszlánvadász" 
RATKAI MÁRTON 

Király Szinház : „Bajadér" 
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FEDÁK SÁRI 
Király Szinház : .Bajadér" ' Labori felv. 

nak a Nemzeti Szinház Moliére-ün-
nepén játszott kis játékát „Molière 
devant le Roi" cimmel. Az egyfel-
vonásost még ebben a szezonban 
Párisban is be fogják mutatni. Viszont 
Bús Fekete is boldog, mert megvet-
ték a „Raguza hercegét" Olaszor-
szágban. Rómában lesz az első kül-
földi premiérje. 

— Belvárosi ? 
— Nagyon szépeket hallani a Hajó 

Sándor uj darabjáról. „Az álmok 
komédiája" ma játszik, a háborút 
követő jelen kellős közepén, a szerep-
lők mégis a hajdani gyönyörűséges 
békeidő nyelvét beszélik. De ezt nem 
nagyon szabad fejtegetnem. Nem-
csak Hajó haragudna meg, hanem 
Gombaszögi Irén is, a magyar szín-
pad negyedik Gombaszögi-leánya, aki 
nagy titokban tartja a neki jutott 
érdekes nagy szerepet. 

— Mi történt a szegény Apolló-
Szinpad utolsó előadásán ? 

— Ott voltam. Egész komolyan 
megható volt. Valóságos temetési szer-
tartást tartottak a színészek, akik 

közül nem egy bizony elsírta magát. 
— Szóval egy kabaréval kevesebb. 
— Nem. Egy kabaréval több. Mert 

az Apolló is segit magán ideiglene-
sen, az Erzsébet-körúti gőzfürdő he-
lyén pedig december tizenötödikén 
mégis csak megnyílik Nagy Endre 
és i f j . Feszi József kabaréja. Es ha 
valaha kabarét szeretetteljes érdek-
lődés várt, akkor ez az az eset. 

— Pletykát nem mond ? 
— Mondok. Azt hallottam, hogy 

egyik pesti szinház volt ifjú művész-
nője, aki férjhezment, most sürgő-
sen szerződést és válási okot keres. 
Es most kezeiket csókolom. 

— Hova ? 
— Gratulálni akarok Péchy Erzsi-

nek. Megállapodott a bécsi Stadt-
theaterrel, hogy Reinhardt rendezé-
sében ő( fogja ott játszani a „Szép 
Helénát". Viszontlátásra. 

FEDÁK SÁRI, KELEMEN LAJOS, NÁDOR JENŐ 
Király Szinház : .Bajadér" Labori felv. 



36 SZÍNHÁZI " É L E T 

Hangverseny-krónika 
A koncerl-szezon csak most kezd kibon-

takozni. Három-négy hangversenyt hirdetnek 
minden napra, vasárnap pedig a matinékkal 
hat-hét zenés előadás élénkíti a főváros mű-
vészi életét. A taps pedig csak ugy tombol 
ezeken a koncerteken. Az elmúlt hélen a 
Budapesti Ének- és Zenekaregyesület orato-
rium előadása emelkedik ki a hangversenyek 
sorából. A kitűnő Lichtenberg Emil vezény-
letevei finoman kidolgozott és hatásos elő-
adásban hozta a kar és zenekar Cherubini 
Requiemjét. A tartalmában és felépítésében 
egyformán nagyszabású műnek ez vo.t Buda-
pesten a bemutalója. A Requiem előtt Za-
lánt'fy Aladar orgonaművész és Kálmán 
Oszkár szerei eltek ßrahms-kompoziciokkal. 
A zongorázok közül Zs. habos I.onka remek 
Beethoven-versenyéi, a Kotányi nőverek igen 
szépen sikerüli Magyar estjét emliljük meg. 
Sajnos, Sauer Emil nem érkezett meg Bécs-
ből és egyelőre elhalasztotta ölömmel várt 
koncertjeit. A hegedűsök kczül Hemfeld 
Pannit, Beimel Györgyöt, Bárány Sziszyt em-
iitjük elismeréssel ; az énekesek közül Her-
cícg Stellenak, Reiner Katónak, Kocátsy Je-
nőnek, Nádas Margitnak volt szép sikere. 
A zenekari koncertek élén termé.-.zetesen a 
Filharmonikusok díszhangversenye áll, me-
lyet a nagy magyar karmester, Kerner István 
Vezényelt nagy vonalú művészettel. 

A harmadik rendes filharmóniai koncert 
Reznicek Emil, Schlemihl cimü szimfonikus 
életkepét hozta ujdonsagul. A dúsan hang-
szerelt és nagy zenei bőbeszédüséggel keresz-
tülvitt kompozíció kevés eredetit hoz. Annál 
jobban tetszett az est szólistája a Svájcban 
élő kiváló magyar hegedűsnek Szigethy Jó' 
zsefnek brilliáns Brahms koncertja. Szigethy 
egyébként önálló hegedüestélyén is emléke-
zetes sikert aratott. A hegedűsök közül még 
Senatra Armida olasz művésznő szerepelt, 
de bemutatkozása csak kevés sikert hozott. 
A zongorások közül Achron Isador lehetséges 
és érdekes fiatal orosz pianista keltelt feltű-
nést, de őszintén tetszett Zílzer Piroska finom 
játéka is. A Zeneművészeti Főiskola megrom-
lott orgonáján Kereszthy Jenő jeles orgona-
művészünk csak nagy ügyességgel tudott mű-
vészi hatást is elérni. Az énekesek közül ki-
magaslik Steiner Ferenc gyönyörű estélye 
mellet e Radnai Erzsi, Jakoby Antal. Forrayné 
Szandtner Ily, Szántó István és K. Kallivoda 
Olga hangversenyeiről emlékezünk meg. A 
zenekari koncertekhef csatlakozik a Szimfo-
nikus zenekar,első sikeres matinéja a Városi 
Színházban Ábrányi Emil vezetése alatt. 
Kamara muzsikéba pedig Welles—Pogány— 
Holló—Zsámboki vonósnégyes bemutatkozá-
sát emiitjük meg. (p. i.) 

Rózsavölgyi hangversenyei 
Thomán István rresleriskolájának Hang-

versenye. nov. 21. Z. '«9. Közreműködnek: 
Molnár Gizella, Róth Irén, Hajdú Juliska, Hirsch 
Sári, Klein / ál, Vdlecz Mihály, Márki Fái. 

Friedmann Ignác Chopin-estje népszerű 
helyárakkal nov. 23. Z. 1 26 

Ruffy József dalénekes zenetörténeti hang-
versenysorozata, To\dy László közreműködé-
sével nov. 22., 29. és dec. 5. Z. '/ü6. 

Szedő Miklós d-ileslélye, kéziratosDohnányi-
dalokkal, nov. 25. Z. 1 E6. 

We/sz Margit Beethoven-estje, nov. 26. 
Z. 1 6. 

Dohnányi Ernő az I. kamarazenekari hang-
versenyen M ozart A-dur versenymuv- t játssza. 
Vezényel : Komor Vilmos. Nov. 26. Z. '/--9. 

Beethoven hissa Solemnis, nov, 27. (Vá-
ro>i szinház 7 órakor), az idei évad legna-
gyobb zenei eseménye. Filharmóniai zenekar, 
Palestrinfi-kórus. Vezényel : Dohnányi. Szó-
listák : Tihanyi, Basiltdes, Pataky, Venczell. 

Róth Ernesztin, Mambriny Gyula és Zsám-
boki Miklós trióestje, nov. 29. Budai Vigadó 
7 órakor. 

Nilsson Johan, a legkiválóbb dán hegedű-
művész hangversenye, nov. 30. Z. 1 a9. 

Fehér Ilona zongoraestélye, dec. 13. Z. V29. 

A „Koncert" hangversenyei 
(Igazgatóság: Irányi-u. 21. Telefon 9—81.( 

Hegyi Emánuel Liszt-estje november 18-án 
^29 órakor a Zeneakadémiában. 

Fazekas Klári zongoraművésznő, Szendy 
utolsó, legtehetségesebb tanítványa hollandi 
hangversenye előtt november 19-én este 
Va9 órakor a Zeneakadémiában hangverse-
nyezik. 

Gy. Márkus Lily zongoraestje november 
25-én, este fél 9 órakor a zeneakadémián. 

Kentner Lajos, a kiváló fiatal pianista de-
cember 2-án rendkívül érdekes programmal 
szerepel este fél 6 órakor a Zeneakadémián. 

Albert Erzsi ária és dalestje december 3-án, 
este 7 órakor a Budai Vigadóban. 

Mirkovszky Mária, a legnépszerűbb pesti 
táncosnők egyike, nagyhírű iskolájának leg-
jobb növendékeivel prágai estje előtt decem-
ber 8-án adja táncestélyét. 

(Jegyárusítás : Váci-u. 10. Telefon 10—86.) 

Ujabb művészi sikert aratott az Erényi-
Rossi Rosina magánénekiskola László Andor 
nagysikerű énekművészetével a Szép Heléna 
reprizén. 
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Opera krónika 
Megérkeztek a héten Hubay Karenin 

Annájanak kottái is és megkezdették a héten 
a szerepezés't. A másik magyar bemutató : 
Poldini—Vajda Ernő Farsangi lakodalma 
előkészületei Kerner István vezetésével már 
szorgalmasan folynak. A reprizek közül leg-
előbb Strauss Saloméjához lesz szerencsénk 
Dömötör Ilonával, a s'.erep magyar kreálójával. 

Szinház és közönség nagy örömére végre 
és váratlanul megérkezett Burián Károly. A 
héten még nem lép fel ugyan, mert közben 
Unkel Ferenc berlini hőstenorral állapodtak 
meg néhány vendégszereplésben, de a hó 
végén már ismét ünnepelhetik régi kitűnő 
szerepeiben. A héten Tosca (Medek, Székely-
hidy), Tannhäuser (Unkel, Bihoy), Paraszt-
becsület (Walter, Pilins:ky) és Ilbak tánc-
este'ly, Bohémélet (Sándor, Pataky), Aida 
(Medek, Székelyhidy, Haselbeck, Palló) és 
Trislán és Isolde (Unkel, Sebeők Basilides) 
szerepelnek. (p. i.) 

Zenei hirek 
Valesca Gertnek, a világhírű groteszk 

táncosnőnek november 18-i táncestélye min-
denképen a koncertévad kiemelkedő esemé-
nyének ígérkezik. Még hiveit is bamulatba 
fogja ejteni Valesca Gerl uj műsorával, me-
lyen a legújabb és legérdekesebb tánckreá-
ciókat fogja bemutatni. A „Konzert"-rende-
zésü estélyre jegvek a Vác -utca 10. szám 
alatti jegyirodában és Bárdéknál kaphatók. 

Baán Zoltán, a nagytehetségű szavaló-
művész, az idén is gyönyörködtetni fogja a 
költészetkedvelő publikumot kiváló kéoessé-
geivel. Szavalóe-itje decern Per 13 án lesz a 
Vigadóban, ahol a magyar irodalom gyön-
gyeit mutatja be igen érdekes műsor kereté-
ben. így Kiss József „Nápolyi emiék"-ét és 
Váradi Antal „Legendá"-jat orgonakisérettel 
adja elő. Ugyancsak orgona szolgál majd 
kíséretül Ady ciklusához is, melyben a ko-
loratur betétszólamot Alpár Gitta fogja 
énekelni. 

Sas Náci szerzői dalestje. A legnépsze-
rűbb magyar dalszerző Sas Náci műveiből, 
december másodikán este felkilenc órakor 
szerzői dalestet rendeznek a Vigadóban. — 
P. Badanovits Mária, a m. kir. Operaház mű-
vésznője, H. Fényes Erzsi, a drezdai Opera 
v. tagja, Farkas Sándor, a m. kir. Opera kiváló 
énekese interpretálják Sas Náci gyönyörű da-
lait, amelyeket Berger Pál zongoraművész 
fog kisérni. A hangverseny rendezését a 
Harmónia látja el. 

Heumann Rózsi estélye. Zenei körökben 
nagy érdeklődéssel várják Heumann Rózsi 
operaénekesnő estélyét, amelyet e hó 22-én 
tartanak meg. A fiatal művésznő legutóbbi 
nagy belgrádi, zágrábi és szabadkai sikerei 
után tudása teljes fényében lép a budapesti 
hangversenydobogóra. 

Scala-hangversenyek 
(Jegyiroda Andrássy-ut 4.) 

Komáromy Pál az Operaház kiváló képes-
ségű bass-baritonislája november 19-én bal-
ladaestélyt ad, amely mér műsoránál fogva 
is különleges érdeklődésre számíthat. (Vi-
gadó ^aô.) 

Farkas Márta, Hubay mester egyik leg-
nagyobb tehetségű volt növendéke külföldi 
szenzációs sikereit november 19-én V-9-kor 
a Vigadóban tartandó hegedüestélyén fogja 
gyarapítani, melynek műsorán Lalo hires 
spanyol szimfóniáját is előadja. 

Hilgermann Laura kamaraénekesnőt, aki 
Operánknak és a wieni Hofo^ernek vo.t 
büszkesege sikerült egy hangversenyre meg-
nyerni, amely december 2-án lesz este 1 «9-
kor a Zeneakadémián. Az est műsorának 
kiemelkedő szamai Máhler dalai lesznek. 
Zongorán kisér Tarnay Alajos. 

Wehner Géza tanár a legkiválóbb jelenlegi 
magyar orgonaművész december 3-án ' 26-
órakor adja a Zeneakadémián Sándor Erzsi 
kamaraénekesnő közreműködésével orgona-
estélyét. 

Budaházy-Fehér Miklós, Hubay mester 
zseniális volt növendéke december 7-en 
126-kor a Zeneakademián adja hegedüesté-
lyet. melyet ugy a zenei körök, mind a nagy-
közönség szelesebb rétegei érdeklődessel 
várnak. 

Bodor Böske hegedüművésznő olasz túrája 
és nagysikerű bécsi koncertjei után, decem-
ber 8-án adja a Vigadóban 1 / - 9 órakor 
hegedüestjét. 

Baán Zoltán szavalóművész, a Scala fő-
rendezője, december 13-án a Vigadóban 
tartja szavalóestjét, melyen Alpár Gitta, a 
máris jónevü és kiváltságos hangú koloratur-
énekesnő működik közre. 

Pallós Tivadar, az Andrássy-uti Szinház 
népszerű karmesterének szenzációs szerzői 
sanzon-estélye Ilosvay Rózsi, Kökény Ilona, 
Németh Juliska, Szende Ferenc, Boross Géza, 
Sárossy Bandi stb. felléplével. december 
14-én este 1/s6 órakor a Vigadóban. 

A Művészeti és Kiállítási "rt. 
hangversenyei 

Sárossy Mihálx dal- és gitáros estje de-
cember 10-én Vi6 órakor, Radnay Erzsi és 
Kardos István közreműködésével a Zene-
akadémiában. 

Jászay Mari december 10-én a Zeneakadé-
mián 129 órakor Petőfi-verseket szaval, Bleyer 
Lilly magyar szerzők sanzonjait énekli. 

(Jegyek a Mék. rt. jegyirod íjában, IV., 
Váci-u. 30. és a Színházi Életnél.) 
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Puccini, Leoncavallo, 
Mozart, Auber, Halevy 

Soha még nem volt példa rá, hogy egy 
nagy és komoly pesti szinház két irányban 
tudjon olyan eredményes működést kifejteni, 
mint a Városi Szinház. Ki is merte volna 
elképzelni, hogy a könnyű műfajú operette, 
meg a súlyos opera ilyen testvéri egyetértés-
ben megférjenek egymással egy hajlék alatt, 
habár csak mostoha testvérek is. A Városi 
Szinház Ábrányi Emil igazgatása alatt az 
operaelőadások terén olyan hihetetlen mun-
kát végzett el, amelyet csak a legnagyobb 
csodálattal és elismeréssel lehet és kell föl-
jegyezni. 

RÁTKAI ÉS KUTYÁJA 
ftirály-Szinház : „Bajadér" 

Laborí felv. 

Ezen a héten ismét erős munkát végez az 
opera-együttes. Felújítják a mult esztendő 
nagysikerű magyar operáját, Clement Károly 
Trilby-jét. A Trilby tavaly csak a szezon 
végén kerülhetett szinre és előadásait félbe 
kellett szakítani, a német operatársulat ven-
dégjátéka miatt. A premiéren a sajtó és kö-
zönség osztatlan elismeréssel fogadta a Tril-
byt, igen üdvös gondolat volt tehát Ábrányi 
Emiltől, hogy a darabot újból műsorra ik-
tassa. A főszerepeket ezúttal is a bemutató 
kiváló színészei : Adler Adelina (Trilby), Kál-
mán Oszkár CSvengáli), Somló József (Billy) 
játsszák, az előadást Ábrányi Emil vezényli, 
dr. Dalnoky Viktor rendezi. Pénteken lesz a 
reprize, amely iránt a közönség körében élénk 
érdeklődés mutatkozik. A Trilby előrelátha-
tólag állandó és kedvelt műsordarabja lesz 
a Városi Szinház repertoirjenek. Az operát 
különben még ebben a szezonban be fogják 
mutatni Németország több nagy színpadján. 

A legközelebbi operaelőadások között sze-
repel természetesen a nagysikerű Auber-
opera : a Fra Diavolo is, amely a színház-
nak legkitűnőbb teljesítménye. Ábrányi Emil 
mesteri dirigálása, nemkülönben a főszerep-
lők : H. Csillag Erzsi, Ocskay, Somló, Páz-
mán, Sik, Gábor Ernő e héten is megismét-
lik pompás alakításaikat, amelyek a Fra 
Diavolo felújítása alkalmával oly nagy-
szerűen érvényesültek. Ez a víg opera, a 
rendkívüli érdeklődésre való tekintettel, e 
héten vasárnap este is szinrekerül. 

Ugyancsak a legközelebbi operaelőadások 
között szerepel a Zsidónő, Tosca, Bűvös 
vadász, Faust, Carmen, Traviata, Pillangó-
kisasszony, Bajazzók, nemkülönben Ábrányi 
Emil poétikus tavaszi intermezzója, a nagy-
sikerű és nagyértékü Ave Maria. 

Ezt a széles és tervszerű zenei program-
mot értékesen egészítik ki a Városi Szinház 
filharmóniai hangversenyei, amelyeket vasár-
nap délelőttönként tartanak a legművészibb 
programmal és a legkiválóbb dirigensek 
vezénylete mellett. Ábrányi Emil a lelke a 
filharmónikusoknak is és nagy része van 
abban az érdemben, amelyet ennek a 
pompás zenekarnak minden egyes tagja a 
magáénak vallhat. Tavaly tiz filharmonikus 
hangverseny volt, az idén még több lesz, 
amelyeken a világ zeneirodalmának vala-
njennyi klasszikus értékű műve sorra kerül. 
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A K I S V E R E S H A J U 
REGÉNY 

Irta: MÓRICZ ZSIGMOND 
Haior Henrik raizairal 

( 9 . ) 
kassai, de 

felvonásban, a má-
szolgálót kell ját-

há rom fiút bolondit 

— Ez nem lecke, ez szerep. 
— Azt is meg kell tanulni 
— Az igaz ; pedig nekem há rom szere-

pem is van. 
— Három ? 
— Igaz, hogy mindenik kicsi. 
— No, de három. 
— Az első bará tom Csinos Julcsa, aki 

az első felvonásban el akar ja vétetni ma-
gát mindenkivel. 

— Ugyan. 
— Ez épen nekem való, csak kacagni 

kell, egyéb semmi. 
— És a m á s i k ? 
— Ez van az első 

sodikban meg egy 
szani, aki egyszerre 
s kifő r ditott papucsban jár. Ez is nekem való. 

Hallatlanul kacagtak. 
— Olyan szutykosnak kell lenni, mint 

a mi cselédünk, a Boris. 
— Szép kis szerep. 
— Hát! én csak ilyen f igurákat szere-

tek, amin nevetni lehet. 
Margit nevetett, de saját magát nem 

tudta volna elképzelni efféléknek. 
— Te, mit szólsz hozzá, — bökte ol ' 

dalba Lila, — tavaly még előre köszön-
tünk a fiatalembereknek, hogy „kézit csó' 
kolom" és most ők már valósággal kezet 
fognak csókolni. 

Margit elpirult. 
Lila nem győzött eleget kacagni s 

jobbra-balra dőlt. 
Józsi már fent volt a színháznál, előre 

ment, hogy kisöpörtesze a termet, igy ők 
há rman mentek fel a kis Anival, a Lila 
kis húgával, aki egy vadóc gyerek volt. 

— És ez a harmadik szerepem, — 
mondta Lila, — ez az Ani fogja játszani 
az „egy leány"-t s nekem kell helyette 
megtanulni. 

— És nagy szerepe v a n ? 
— Egy szó se. 
Az utcán is folyton karatyolt s beszélt 

a kassai internátusról , ahol befalaztatták 
az ablakot, hogy a szomszéd iskolából át-
ne fíxirozhassanak a diákok 

— Most aztán sötétben fogunk tanulni , 
— nevetett. — De úgyis az a jó, mert sö-
tétben lehet hancúrozni, egyszer kialudt a 
villany, minden lámpa elaludt a házban, 
azt hallottad volna, hogy kezdett min-
denki lármázni, a tanári asztalon táncol ' 
t unk hopszasszát. 

Margittal is sok furcsaság történt már 
életében, biztosan az 6 iskolájuk is van 
olyan vidám s nagyszerű iskola, mint a 

ő nem tudna mit beszélni róla 
ennyit. 

— Te, volt má r neked kispap ideálod? 
— kérdezte Lila. 

— Oh, — pirosodott el Margit. 
— No, csak ne add a bankot, bará tom, 

az a legfinomabb, mert az teljesen ideális 
alapon megy. 

— Hogy ? 
— Hát úgyse lehet belőle házasság. 
Margit folyton pirul t . 
A vendéglő boltíves kapuján bementek. 
— Tudod mit csinál egész nap Anemrie ? 
Fel lestek a Ritter ház ablakára, ahol a 

virágok közt mintha most is ott mozogna 
valaki. 

— Leskelődik a fiatal emberek után. 
Margitnak eszébe villant a nagy srőke 

lány, aki az imént oly gyűlölettel nézett 
utána. 

A vendéglő udvara sötét volt s szennyes, 
a lépcsője azonban tisztára volt seperve, 
vaskorlátja volt, amelyre rá volt tapadva 
a fehér por, szívszorongva mentek fel a 
kongó folyosóra. 

Még ilyen óriási teremben Margitka so ' 
hasem volt, sokkal nagyobb volt, de sok-
kal nagyobb, mint az intézet díszterme, 
üres volt, a falon óriási nagy ablakok közt 
a ranyrámás tükrök, amelyekbe ha belenéz 
az ember megrémül magától, mintha zöld 
kísértettel találkozna, sovány és imbolygó 
kísértetekkel. 

Hirtelen a terem felső végében lárma, 
amely annyira visszhangzik, mintha ha-
rangoznának. 

A szomszéd ajtón kijönnek a fiuk, akik 
óriási üdvrivalgással fogadják a két lányt. 

Margitka hallatlanul szégyelli magát, 
hogy ő az első, még egy leány sincs. 

Egy csinos, kicsit borzas fiatalember pat-
tan elé : 

— Jónapot kisasszony, hát mi leszünk 
a partnerek ? 

Odanyúj t ja a kezét s Margitka kicsit 
pukkedlit csap, de el is pirul , ahogy é sz r e 
veszi, hopp vigyázni ! már nagy lány . . . 

Hallgat azért inkább s csak mosolyog ki-
pirul t arccal, csak nagy barna szeme csillog. 

— Én vagyok a Ferke, akit magának 
szeretni kell, kisasszony. 

Margitkának megvillan a szeme : Ferke? . . . 
— „Sebaj, Ferke, — mondja hirtelen a 

szerep egyik részét idézve, — azért Szilaj 
Kata maradok én, az a Szilaj Kata, aki 
sirni és nevetni tud egyszerre, akiről so« 
hase lehet tudni, mi van a lelkében, öröm-e, 
vagy bánat," 
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A segéjegyzőnek a torkán akadt a szó, 
csak bámult . 

— Hát maga már az egész szerepet tudja ? 
— s el kezdett torka szakadtából kiabálni, 
— halliátok-e, Szilái Kata már az egése 
szerepét tudja ! . , . Hujjj, ilyen Szilaj Kata 
kell énnekem, — s fo í ta a kalapját, ugy 
földhöz vágta, hogy nagy porfelhő csapott 
fel, a lányok nevetve fu to t tak előle. 

De a segédjegyző utánuk. 
— Kezét csókolom, kurjongatott , csóko-

lom azt az aranyos kis kacsóját, — s erő ' 
vei megfogta a Margitka kezét s megcsó-
kolta, — ne tessék nagyon megutálni, de 
én még egy árva betűt se tudok belőle, 
csak a nótákat, mert aztat mind tudom. 

Margit nevetett: 
— Én meg azt nem tudom, azt mind 

kihagytam, úgyse volt ott a kottája. 
— Jaj egyem azt az aranyos kis zuzzá 

ját, hát majd megtanítom én, arra hogy -
Is ten hozzád édes, i s t en hozzád kedves . . 
Együt t é l n ü n k n e m lehe t ! . . . 

S kieresztette zengő bari tonját , amely 
egy kicsit még köszörületlen volt, de oly 
erős, mint egy fiatal bikáé . . . s a nagy 
visszahangos teremben ugy zengett, ugy 
mennydörgött , hogy Margitkának elállott 
a szívverése, soha életében ilyen közelről, 
ilyen nekiszólóan, ilyen istenigazában való 
nótát nem hallott . . . 

Jöttek mások is, nyilt az ajtó s becsa-
pódott, a teremben agy kezdtek járkálni, 
mintha egy csudálatos nagy templomban 
mozognának, a recsegő kopott padlókon 
össze-vissza s a zsibongás összeolvadt, sen-
kinek a hangját külön hallani nem lehetett. 

Különös volt ez mind, s szívdobogtató. 
Józsi megállott a színpad emelvényén s 

harsogó hangon kiabált le : 
— Kérem az urakat s hölgyeket szün-

tessék be a povedálást s kegyeskedjenek a 
színpadra felmasirozni. 

Nagy nevetés lett a vicces parancsra s 
szíveskedtek felmasirozni egymásután a 
keskeny falépcsőn a színpadra. 

Aztán két teljes óra hosszáig ott ültek, 
mert Józsi felolvasta az egész darabot. 

Margitka volt az egyetlen, aki végig 
figyelte, a többiek csak a saját szerepü-
ket nézték, mert minduntalan elvesztették 
az esemény fonalát, csak mikor a Józsi 
muta tóuj ja rá juk intett, akkor füleltek, 
hogy mi is lesz a mondanivalójuk. 

Margitka fig) elt, de azért a legfontosabb 
érzése mindig az volt, hogy: íme itt ül, 
mint az iskolában, de mégse i skolában; 
nagy emberek közt, nagy emberek dolgára 
figyel, valahogy dagadni érezte a szivét, 
csudálatos volt neki ez az egész. 

2. 
A harmadik próbán már mindenki sze-

relmes voit a kis pr imadonnába S nem-
csak a fiuk, de a lányok is, mert az összes 

szerepet tudta s kivétel nélkül mindenkit 
minden pillanatban kész volt beleigazitani 
a helyes hangba. 

Bűbájosok voltak e napok. 
Minden reggel dallal ébredt minden lány 

s míg reggeli munká já t végezte, ragyogott 
körülöttük minden s kilenc órára, mint pil-
langók repültek a Nagyvendéglő felé, ahol 
borzongó, gy önyörtől zsibongó testtelzsong-
tak össze 

Józsi olyan volt, mint egy karmester, 
folyton ágált, dolgozott, rendezett : 

— Kérem szépen, kérem szépen, tessék 
ide állani, hát ra jobbra kimenés, csopor-
tok együtt tartani, ne tessék nevetni, ha 
nem muszály.tessék nevetni,ha jelt adok . A 

A tömegjelenetekkel sok baj volt, ellen-
ben egyes dialógrészletek már nagyszerűek 
voltak. Józá játszotta a falu bolondját, 
Veréb Jankót, aki Katába szerelmes s nagy-
szerű volt, mikor nagy kerek tökfejével 
fojtva, szerelmet vall Katának : 

Jankó (szemérmetesen megrántja a Kata 
szoknyáját). Igazán nem bánod ? 

Kata. Mit? 
Jankó. Amit ránk fogtak. 
Kata (nevetve). Hogy a szeretőd vagyok ? 
Jankó (pironkodva). Ühüm. 
Kata. Csak nem kívánnád tán, hogy igaz 

legyen ? 
Jankó. Nem is haragudnám érte. 
Kata (felkacag). Hahhaha ! . . . Ugyan ne 

bomolj ! . . . 
Oly nagyszerűen kacagott fel, hogy a 

hangja csengett s mindenki vele nevetett. 
Nem volt ez egy mükacagás, ahogy a prima-
donnák nevetnek, akik természetest tud-
nak játszani; kacagás volt, üde, csiklandós 
kislánykacagás, amely hasított és szivet ért. 

— Nahát ez elragadó — kiáltott fel lent a 
hallgatók közt Stróbl Jancsi, aki elkésve 
érkezett baza a szülővárosába s így kima-
radt az előadásból, csak _néző marad t s 
benfentes a próbákon. 

Fakó Feri is szivszorulva leste a „szín-
falak mögül" minden hangját „Katám"-nak 
s alig várta, hogy betoppanjon. De milyen 
betoppanása volt az uramisten, mikor Kata 
azon az édes, édes hangocskáján olyan 
szivből tiszta szívből dalolta, hogy : 
Kata. Vadgalamb szállt sajóparti füzesre, 

Odacsalja hü párját a fészekre. 
Oly epedőn hivom én-is galambom! 
Langyos szellő . . . langyos szellő . . . 
Langyos szellő vidd el hozzá a hangom... 

Ferke (sugár szép legény, pitykés posztó-
öltözetben, Kata éneke alatt megjelent a ház 
pitvarában s mintegy felelve az énekre, — 
előre jön). 

Langyos szellő meghozta mit rábíztál. 
Hogy mint galamb a párjára, ugy vártál ; 
Nem volt tovább maradása szivemnek, 
Oly jól esett . . . oly jól esett . . . 
Oly jól esett édes hangod lelkemnek. 
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Kata (ének után). Igazán olyan kedves 
az neked ? 

Ferke. Minek kérded, mikor úgyis tudod. 
(Ölelni akarja.) 

Kata (a kezére koppint). Csinnyán a kacsó-
val ! Nem legyeskedni való vagyok én ! . . 

Erre a híres szóra : „Csinnyán a kacsó' 
val" . . . erre mindenkiből kisikkant egy 
kis kacagás, mer t ez bűbájos és felejthet 
tetlen volt. 

— No Katám, — kiáltott bele maga 
Fakó Feri, — ha az előadáson is igy meg' 
csinálod, akkor leszednek a pódiumrui . 

De Margit kihúzta magát, már nem ment 
bele, hogy a szerep hangulata melegében 
letegezzék . . . 

— Nem mindenki olyan szedegetős, mint 
maga, — mondta hátat fordítva kicsit 
kackiásan. 

Fakó Feri a tenyerébe 
csapott s csárdásos moz-
dulattal rikkantott egy 
kedveset. Mindenki neve-
tett a szerelmén, csak 
Kraft Léne ült sápadtan 
s egy fokkal sápadtabban 
minden ilyen jelenet 
után egy padon, egyedül 
magában, mert neki csak 
a második felvonásban 
volt szerepe. 

Bár ott se lett volna, 
mert a kis Zsófi, akit 
játszott, bármennyire 
hasonlított is az ő ártat-
lan kis libaságához, de 
ahogy ő elmondta a sze-
repét, nem volt abban 
semmi élet, semmi friss 
közvetlenség. 

Zsófi (türelmetlenül). 
Akármiről dalolnak, min-
dig benne van a szerelem ; 
hát nem lehet már nóta 
sem anélkül ? . . . Ha nem 
hallom is ráfordul az 
eszem, hátha még szü-
netlen dongják körülöttem.. 
(Határozottan.) Nem lehet 
és vége. No bizony ! . . . 
tudnék magamnak parancsolni ! . 

Mindenki nevetett, de nem 
hanem savanyúan : ilyen kár . 
lehet segíteni . . . Mintha leckét 
fel . . . 

Margitka odalibbent : 
— Léne, Léne próbáld csak . , 
— Kérem a nótát, kérem a nótát ! kia-

bált Józsi a karnak, amelybe szereplőhi-
ány miatt , mindnyájan benne voltak s kint 
felcsendült a szerelmes nóta : 

Nem bánja ha elvész is a gulyája, 
Csak ölében lehessen a szerelmetes 

[babája.. . 
Margit a kis kosárban motozva, fél' 

. . a patikussegéd 
Langyos szellő . . 

Mintha én nem, 

örömében 
. . S nem 
mondana 

s leült. 

szemmel kifelé figyelt a karra s édes kicsi 
kis grimászt vágott s azon a drága kis 
hangián ártat lanul , csodálkozó hangon 
mondja : 

— Akármiről dalolnak . . . mindig benne 
van a szerelem . . . — s feláll . . . Hát 
nem lehet már nóta sem anélkül ? . . . — 
s kis idegességgel lecsapja a kötényéről a 
babhéjat ami ráragadt, (képzeletben pe r ' 
sze, mer t egyáltalán nem volt a kosará ' 
ban semmi). Azzal picit legyint az arca 
e lő t t : — Ei, ha nem hallom is, ráfordul 
az eszem, hát még ha szünetlen dongják 
körülöt tem . . . (Toppint picikét s szerény 
kacérsággal) Nem lehet és vége . . . 
Mintha én nem tudnék magamnak pa-
rancsolni í . . . 

Újra az a szivcsiklandó kacagás, ami 
minden játékát kisérni szokta, annyira 

természetes és köz vet' 
len volt, hogy ez nem 
volt játék már , egy vé ' 
letlen ellesett pillanat 
volt, közvetlenség, édes-
ség, erő s bűvészet. 

— Ez egy kis h e r ' 
cegnő ! — kiáltotta Stróbl 
Jancsi s két kezét ma-
gasra emelte lent a né ' 
zőtéren, mintha nem 
férne benne az elragad-
tatás . . . 

Léne elpityeredett s 
visszaült a helyére s 
elkezdte darálni, duZ' 
zadtan, gyerekmogor ' 
ván : „Akármiről is be-
szélnek, mindig1 benne 
van a dalban a s z e r e 
lem, hát nem lehet már 
egy nóta sem anélkül ? .." 
Mindenki elkezdett n e 
vetni, u jabb örömmel, 
mert Léne a maga sza-
vaival beszélt s e pil la ' 
natban saját magát adta, 
Margitka is ugy kacagott 
de ugy kacagott ö römé ' 
ben, mint egy csicsergő 

kis madár ; 
— Nagyon jó, nagyon jó, nagyszerű, 

remek ! 
S tényleg, Léne ugyan egészen más volt, 

mint ő, de élő hang lett a száján a han-
gocska, a kis sápadt leány szinte belepi-
rult , maga is megérezte. 

Józsi ugy dolgozott tovább, mint egy 
ekvilibrista, összes kezei s lábai s nyelvei 
szakadatlan munkában 

Kata ebben a felvonásban csak a tize-
dik jelenetben kerül ú j ra szinre, addig az 
összes f iuk körülvették s a színpadról ki-
szorították az úgynevezett művészszobába, 
ahol elhalmozták a bókoknak olyan gar-
madájával, csak ugy csőstül dült az áldás. 

(Folyt köv.) 

szivszakadva fújta, hogy 
. langyos szellő . . 

Major Henrik rajza 
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oo ' f W U û t - V C o î t u i & s ^ . 

Musztafa Kemál pasa két derék póttarta-
lékosa hétfőn este bevonult a Palace-Kaba-
réba s nincs az a földi hatalom, ami egy ha-
mar ki tudná őket űzni onnan. Világosabban 
szólva : Boross Géza és Ujváry Lajos, mint 
félelmetes török katonák esténként megszáll-
ják a Palace-Kabaré színpadát és a közönség 
nem akarja őket elengedni onnan. Még vilá-
gosabban Harmath Imre „Török duett" cimen 
uj énekes-táncos tréfát irt Boross és Ujváry 
Lojzi száméra és az a tréfa esténként olyan 
sikert arat a Palace-Kabaréban, hogy a szá-
mot nem is nevezik másként, mint török 
inváziónak. 

— No kezdődik a törökök offenzívája — 
mondják a beavatottak, mikor Ujváry direk-
tor bekonferálja a számot. Mert ez valóban 
offenzíva, amit ennek a tréfának a keretében 
elkövet a két kiváló komikus : hatalmas és 
ellenállhatatlan offenzíva a közönség nevető-
idegei ellen. 

Ilyen offenzíva szellemben játszódik le a 
Palace-Kabaré egész műsora. Ujváry Ferenc 
a körültekintő és pompás művészi érzékkel 
és Ízléssel megáldott direktor nemcsak arra 
helyezett nagy súlyt, hogy a főváros legkitű-
nőbb kabarészinészeit szerződtette a társu-
latához, de gondosan ügyel arra is, hogy a 
kabaréműsora valóban nívós és szellemes 
legyen. Ebben a törekvésében erősen támo-
gatják a kabaré háziszerzői, a leleményes 
és ötletekben kifogyhatatlan Harmath Imre 
és a népszerű komponista Hetényi Heidel-
berg Albert. 

Miként a török-duett, ugy a műsor többi 
számai és végtelenül mulatságosak. A „Fáraó 
hitwesche" cimü mozi-persziflázs vagyis sza-
batosan mozi-opera nemcsak ragyogó trükk-
jeivel és groteszk-helyzeteivel, de a szerep-
lők nagyszerű játékáyal is estéről-estére óri-
ási sikert arat. Minden méltatás helyett itt 
adjuk a filmopera szinlapját : 
Fáraó Boross Géza 
A hitwesche, szül. Rabsz Olga Antal Erzsi 
Kunitzer Hixos, testőr . . . Hercegh Jenő 
A rettenetes tömeg . . . . Ujváry Ferenc 

Még csak annyit jegyzünk meg, hogy a 
klasszikus filmopera a Bálvány-utcában ját-
szódik le. 

Humor dolgában nem áll messze a film-
operától a Messzehalló cimü bohózat, amely-

ben Antal Erzsi, Haraszthy Mici, Hercegh Jenő 
és Ujváry Lajos kaptak kitűnő szerepeket. 
A „Krondorfi" cimü tréfában, amelynek cím-
szerepét Hercegh Jenő játssza, egy Podlupka 
nevü, kissé korlátolt gondolkodású egyén bi-
zonyos üzenetet kell, hogy közvetítsen. Ez a 
Podlupka nevü egyén történetesen nem más, 
mint Salamon Béla, a legközvetlenebb és 
legegészségesebb humoru magyar kabarészi-
nész. Nem nehéz elképzelni, hogy ebben a 
szerepben Salamon mit produkál s milyen 
harsogó kacaj kiséri minden szavát és min-
den gesztusát. 

Kőváry Gyula is szerepel egy kis bohó-
sággal az élvezetes repertoáron. „Feleségem 
holdkóros" címmel ötletes és fordulatos há-
zassági dialógust irt, amelynek hálás szerepeit 
ő maga és Szász Ilona játssza. 

Friss és invenciozus magánszánjok fonják 
körül a kis darabokat. Kőváry Gyula szipor-
kázó aktuális konferansz-szal nyitja meg az 
estét. Antal Erzsi két bájos dalt ad elő egy 
érzelmest és egy pajkosat. Mindkettő alkal-
mas arra, hogy megcsillogtassa a kiváló dizőz 
szép hangját és fejlett előadó-művészetét. A 
külföldi útjáról hazatért Szász Ilonát, aki 
hosszú idő után lép fel ismét magyar szín-
padon estéről-estére lelkes ovációval fogad-
ják s két finom dalt ad elő, melyek közül 
különösen a „Pardon Madame" cíművel arat 
nagy sikert. Saásdy Alice és Krajnik Mária 
kitünö énekszámai erősségei a műsornak. 

A férfiszólók élén Boross Géza utolérhetet-
len angol kupiéját említjük. A „Búcsúlevél 
Lloyd George"-hoz cimü dalt Boross, mint 
valódi angol adja elő echt britt tájszólással, 
amibe csak néha vegyit egy kis budapesti 
zsargont. A kupié minden egyes strófája után 
külön hatalmas taps csendül fel a nézőtéren. 

Ujváry Ferenc ugyancsak nagy vihar kí-
séretében ad elő két dalt, nemkülönben 
Ferenczy Károly, akinek uj dalain kívül min-
den este egy régit is kell adni ráadásul. „Az 
orrom" címűt, amelynek eléneklése után 
szűnni nem akaró ovációban részesiti a kö-
zönség a népszerű Ferenczyt. 

A Palace-Kabaré grandiózus novemberi 
műsorának ismertetése után meg van fejtve 
az a titok, hogy miért van a kabaréban, 
ahol egyébként Ízletes vacsorát is szolgálnak 
fel — estéről estére telt ház. 

Minden szinházba kaphat jegyet a SzinházijÉlet boltjában 



SZÍNHÁZI E L E T 43 

Tizezer éljenző ember az Erzsébet"köruton 
Griffith „Ut a boldogság felé" cimü filmjének zártkörű díszbemutatója 

Szombat délelőtt 11 óra. Az Erzsébet-köru-
ton a Royal-Apolló előtt tízezernyi főből álló 
izgatott, kíváncsi, egymást lökdöső tömeget 
rendezgetnek a díszruhába öltözött gyalog- és 
lovasrendőrök. Minden pillanatban autótül-
kölés hallatszik, elegáns fogatok gördülnek 
elő, melyből csillogó egyenruhákba öltözött 
főtisztek, ekzotikus rendjelekkel diszitett dip-
lomaták, ragyogó eíeganciáju hölgyek száll-
nak ki. Most mozgás támad, a rendőrök fe-
szes vigyázzba vágják magukat. A Kormányzó 
autója érkezett meg és az embertömeg lelkes 
éljenzésbe tör ki. Azután egyre-másra talál-
gatják, hogy kik az érkezők ? Ott van gróf 
Bethlen István, a miniszterelnök, a honvé-
delmi miniszter feleségével, Rakovszky bel-
ügyminiszter, az amerikai nagykövet, Klebels-
berg Kunó kultuszminiszter, Bartha Richard 
kabinet irodai főnök, Széchenyi grófék, 
Almássy grófék, Bissingen grófné, Kohner 
Adolf báró, Petri és Bárczy államtitkárok, 
Sipőcz főpolgármester, Nádossy országos fő-
kapitány, Marinovich főkapitány, Tasnádi 
Czakó és Pantl államtitkárok, Nagy Árpád 
miniszteri tanácsos, Henrich Ferenc, Iványi-
Grünwald, Márk Lajos, Rippl-Rónai, Kisfaludi 
Stróbl, Lányi Dezső, ifj Vajda László, Hor-
váth Jenő, Odry Árpád, Gyenes, Kürti József, 
Drégely Gábor, Móricz Zsigmond, Babits 
Mihály, Osváth Ernő, Hevesi Sándor, Szirmai 
Imre, Párdány Oszkár és P. Márkus Emma, 
Mészáros Gizi és Paulette, Jászai Mari Góth 
Sándor és G. Kertész Ella, Váradi Antal, 
Váradi Aranka és Ili, Péchy Erzsi, Pécsi 
Blanka, Somogyi Nusi, Porzsolt Kálmán. 

A bejáratnál két mozgóképfelvevő gép mű-
ködik és a rendező kéri az érkezőket : mél-
tóztassék kérem egy kicsit erre fordulni ! . . . 
Az egész Erzsébet-körut izgatott és az embe-
rek kíváncsian kérdezik : mi az ? Mi tör-
ténl ? Hová vonul ez a fényes vendégsereg ? 

Némelyek azt mondják, hogy valami óriási 
horderejű diplomáciai konferenciáról van szó, 
mások fejedelmi házasságot sejtenek, ismét 
mások valamelyik diplomata, vagy politikus 
ünnepeltetésére gondolnak. Csak kevesen ta-
lálják el az igazságot, hogy ez az óriási fel-
vonulás, a társadalom előkelőségeinek ez az 
évek óta nem látott diszes összejövetele 
D. Griffithnek, „Az ut a boldogság felé" cimü 
film zseniális megalkotójának szól, melyet 
az Orion igazgatósága ilyen páratlan ünnep-
ségek közepette mutat be a főváros politikai 
és művészi képviselőinek. A film nagyszerű 
fejlődését semmisem bizonyitná jobban, mint 
ez a méreteiben páratlan bemutató. Ezelőtt 
csak a legnagyobb művészi események, va-
lamely ekzotikus operai csillagnak fellépte 
gyüjthették volna csak egybe az előkelő vi-
lágnak ilyen diszes koszorúját, egy-egy úgy-
nevezett „Théâtre paré" keretén belül és 
ma, ime egy film szépségének és művészi 
tökélyének hirére öltöznek ünnepi diszbe a 
társadalom legkiválóbbjai és verik össze lel-
kes tapsokra kezüket. Azok a lelkes dicsére-
tek, melyek az „Ut a boldogság felé" cimü 

A^Royat-Apoilo előtt a Griffilh-film díszbemutatója napján 
j „- Orion-film felvétele 
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"Jászai Mari : Ez a film meglepő és nagy-
szerű cáfolata annak a legendának, hogy 
Amerika csak a rikoltó szinek hazája. Csupa 
letompitottság és előkelő színészi teljesítmény 
ez a mestermű, amely igen nagy hatással 
volt rám. 

G. Kertész Ella : Amerika e*'filmmel is be-
bizonyította, hogy lassanként átveszi a mű-
vészetek világában is a vezetést. Annyi bi-
zonyos, hogy filmben több költészetet és 
szépséget, mint amennyit „Az ut a boldog-
ság felé" foglal magában, még nem láttam. 
A csak üzlet után rohanó Amerika ugylát-
szik, megtalálta már a szivét is. 

Odry Árpád : Az ut a boldogság felé a leg-
tökéletesebb filmremek, melynél különbet nem 
láttam. Nemcsak nagy trükkjei felülmúlhatatla-
nok, mint amilyen a zajló Niagara jégtábláin 
való halálbarohanás, hanem különös érdeme, 
hogy az egész filmen átvonul a halk költé-
szet finom muzsikája. A színészek közül 
mindenki a helyén van, valósággal élik sze-
repeiket. A rendezés pedig még a legapró-
lékosabb interiőr-részleteket is megható 
gonddal építette meg. A tudásnak, türelem-
nek és a tehetségnek kivételes értékű gyü-
mölcse ez a film. 

Péchy Erzsi : A legszebb élményeim közé 
sorozom a mai délelőttöt, melyen Griffith re-
mekét megismertem. Azt a mélységes meg-
indulást éreztem, melyet csak a legneme-
sebb művészet vált ki az ember lelkéből. 

Váradi Antal udv. tanácsos, a Nemzeti 
Színház volt igazgatója és a színiakadémia 
tanára: Griffith-filmjének költői szépségei 
mélyen meghatottak. Az egész idő alatt ugy 
éreztem, mintha gyönyörű mesét hallgatnék. 
Az egyszerűsége olyan közvetlen és lélekbe-
markoló, hogy az már maga a legmagasabb 
rendű művészet. Nagyszerű remekmű ! 

Griffith-film szombati bemutatóján a Royal-
Apollóban elhangoztak, nemcsak Griffithnek 
és Lilien Gishnek, a tüneményesen tökéletes 
színésznőnek szóltak, hanem világos kifejezői 
voltak annak az igazságnak, hogy a film 
fejlődése során elérkezett arra a fokra, ahol 
a legtisztább és legnemesebb értelemben vett 
művészet szférája honol. Az esztétikának és 
dramaturgiának, a színjátszásnak és rende-
zésnek olyan klasszikus kincses ládája ez a 
film, hogy abból akár két tucat nagysikerű 
színpadi drámára is telnék. 

Az elhangzott vélemények között első he-
lyen áll a Kormányzó ur őfőméltóságának 
nyilatkozata, aki Tasnády Szűcs András állam-
titkár előtt azt mondta : „Ennél megrázóbban< 
szebb filmet még nem láttam !" 

Az alábbiakban pedig a művészvilág meg-
jelent tagjainak véleményét közöljük: 

Hevesi Sándor, a Nemzeti Színház igazga-
tója : A film értékes és lebilincselő részleteit 
nagyszerűen emeli a színészeknek és külö-
nösen a vezető szerepet játszó Lilien Gish-
nek kivételes tehetsége. Ennél jobb rendező 
és színészi kvalitásokat egy filmen sem láttam-

Márkus Emilia : Nem szégyelem bevallani, 
hogy könyeztem. Griffith-filmje olyan szuggesz-
tív erejű és a színjátszás olyan magas ré-
gióba lendül, hogy egészen megfeledkeztem 
arról, hogy filmet nézek. Elkábított és lenyű-
gözött ez a bámulatos teljesítmény. 

A Royal-Apollo előtt a .Griffith-film díszbemutatója napján 
Oríon-film felvétele 
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Gál Gyula : Magam is rendeztem filmet és 
sokszor játszottam felvevő gép előtt. A leg-
felfokozottabb igényekkel jöttem ehhez a kép-
hez, amelyről már annyit hallottam. Nos, 
mondhatom, hogy amit láttam, az még sok-
kal több. mint amennyit vártam. Különösen 
Lilien Gish utolérhetetlen játékétól vagyok 
elragadtatva. Ennek a nőnek olyan beszédes 
és kifejező szemei vannak, amelyekhez ha-
sonlóak azt hiszem, a világon nincsenek. A 
rendezés nemcsak egészében, hanem finom 
és ötletes részleteiben is tökéletes. 

Góth Sándor : Vannak részletei Griffith-
filmjének, melyeket életre kelteni és filmre 
vinni csak a legkivételesebb tehetségeknek 
adathatott meg. Ilyen istenáldotta talentum 
Giffilh és a körülötte sereglett művészgárda, 
melynek minden tagja a legbravurosabb szí-
nészi teljesítményt produkálja. 

Szirmai Imre : Mint színész és rendező 
egyformán meghajtom zászlómat Griffith 
hatalmas tudása előtt. Mint színigazgató pe-
dig gyönyörködöm abban a virtuóz készség-
ben, mellyel Griffith színészeit egyetlen aka-
rat és művészi felfogás jármába tudja hajtani. 
Mint egy nagyszerűen hangszerelt zenekar, 
ugy szólal meg tökéletes harmóniában min-
den kis részlet a hatalmas egészben. Ez a 
film klasszikus példája annak, kogy az egy-
mást támogató játék, az összefoglaló erélyes 
kéz és a tehetség, a művészi lehetőségek-
nek milyen meglepő kincseit termelheti. 

Dr. Bánóczi Dezső : A Griffith-film bámu-
latba ejtett nemcsak rendkívül fejlett tech-
nikai felkészültségével és a rendezés preci-
zitásával, de elsősorban a szereplők kivéte-
les művészi teljesítményével is. Különösen a 
főszereplő Lillien Gish játszott csodálatra-
méltó tökéletességgel. Minden mozdulata, 
minden gesztusa a legpontosabban kifejezi a 
szenvedő hősnő érzelmeit. 

Somogyi Nusi : El vagyok ragadtatva. Ez 

A Royal-Apoljo előtt a Griffith-film díszbemutatója napján 
Orion-film felvétele 

Rátkai Márton : A filmet még New-Yorkban 
láttam, ahol barátaim már megérkezésem első 
napjában figyelméssé tettek rá. Ismetve az 
amerikaiaknak szélsőségekre hajló lelkesedé-
sét, kissé gyanakodva mentem a Capitol 
színházba, de mikor végignéztem az „Ut a 
boldogság felé" megkapó szépségű és bril-
liánsul megjátszott jeleneteit, a legkomolyabb 
művészi lelkesedés vett erőt rajtam is. Szíve-
sen osztom azok nézetét, akik ezt a filmet a 
legértékesebb művészi becsű alkotások közé 
sorozzák. 

Pécsi Blanka : Egy film, melyet a leg-
nagyobb művészi mértékkel lehet mérni és 
amely messze túlnő a napi szenzációkon. 
Rendezésben és megjátszásban egyaránt első-
rendű. 

Pásztor Árpád : Boldog vagyok, hogy New-
York után Budapesten is megnézhetem ezt a 
Griffith-filmet. Egyike ez a legkellemesebb 
találkozásaimnak, mert az „Ut a boldogság 
felé" azon kivételes filmek közé tartozik, 
melyek a napi szenzáción tul emelkedő ko-
moly gyönyörűséggel szolgálnak. Lilien Gish 
a legnagyobb művésznők' sorába tartozik. 
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Csata a József körúton 
és a hétpecsétes titok 

Budapest valamennyi kerülete között 
ma kétségtelenül Józsefváros a legidege-
sebb. Az ember azt hihetné, hogy a leg-
lázasabb választásokra készülnek, össze-
verődnek, beszélgetnek, magyaráznak 
egymásnak és a más kerületbeli embe-
rekre bizonyos fölényes gőggel néznek 
csak. Hát ha választás nem is készül a 
kerületben, azért kétségtelen, hogy a 
józsefvárosiaknak ezúttal minden okuk 
megvan arra, hogy izgatott örömmel 
várják a legközelebbi napok eseményét, 
amely kerületüket nemcsak Budapestnek, 
de az egész ország érdeklődésének köz-
pontjába állítja. Nem kisebb dologról 
van szó, mint arról a nagyszerű kultur-
ünnepélyről, melynek keretén belül a 
Corvin színházat meg fogják nyitni. Ez az 
ünnepélyes megnyitó, melynek programm-
ján már hetek óta dolgozik az igazgató-
ság, a legdíszesebb külsőségek között 
fog lefolyni és ezen az avató ünnepélyen 
jelen lesz mindenki, akik ma az ország 
politikai és kulturális sorsét intézik. Jelen-
leg azonban csak kedves és mulatságos 
apró csatározások folynak a József-körut 
és Üllői-ut sarkán álló deszkapalánkok 
körül, melyet a türelmetlen, kíváncsi em-
berek ál landóan szeretnének megmászni, 
hogy bepillanthassanak abba a ti'okza-
tos tündérvilágba, amelyről már annyi 
érdekes hir szivárgott ki. A telep őrei 
alig győzik elhesegetni ezeket az ostrom-
lókat, mert az igazgatóság súlyt helyez 
arra, hogy csak mikor már az utolsó 
szeg is helyére van verve, akkor bontatja 
le a palánkot és akkor tárja majd az 
elámult emberek elé Budapest legszebb 
ékkövét. 

De a titkok titka mégis csak Décsi 
igazgató szobájának páncélszekrényé-
ben van; tiz gondosan lepecsételt bádog-
doboz. Ebben őrzik a bemutató-előadás 
filmjeit, amelyekről még a direktorhoz leg-
közelebb állók sem tudnak semmit. A kí-

váncsi kérdezősködésekre Décsi direktor 
csak annyit haj landó elárulni, hogy ezek-
ért a filmekért valóságos árverés folyt a 
budapesti mozgószinházak között és a 
Corvin példátlan áldozatok árán tudta 
csak megszerezni, hogy mindjárt a meg-
nyitó műsorával élére kerüljön a pesti 
mozgószinházaknak. 

Hogy az illetékes körök mennyire bíz-
nak a Corvin szinház jövőjében és nép-
szerűségében, azt talán semmi sem bi-
zonyítja mint az a rengeteg kérvény, 
amely a buffet és ruhatár bérlete tekin-
tetében érkezik az igazgatósághoz. Buda-
pest legjobb nevü cukrászai, kávésai és 
vendéglősei pályáznak a buffet elnyeré-
sére, ami érthető is, mert a Corvin buf-
fetje, amely a látványosságnak Ígérkező 
előcsarnokban lesz elhelyezve, minden 
tekin'etben hivatva van arra, hogy a fő-
város legkellemesebb ötórai teázó helye 
legyen. Egy kiváló zenészekből álló ka-
marazene társaság fogja az uzsonnázó-
kat szórakoztatni és az igazgatóság a 
pályázat eldöntésénél a legnagyobb súlyt 
helyezi arra, hogy csak olyan vállalkozó 
kapja a bérletet, aki a legkitűnőbb ki-
szolgálás mellett a jutányosság elvét is 
megvalósítja. 

A megnyitás előtt álló Corvin színházat 
egyébként a főhercegi pár is meg óhajtja 
tekinteni és csak József főherceg ismert 
sajnálatos autóbalesete akadályozta meg 
eddig a magas látogatást. A fenséges 
pár ezzel a látogatással is hangsúlyozni 
kivánja azt, hogy mennyire érdeklődik 
minden olyan vállalkozás iránt, amely 
a magyar kultura erejét és virulását bi-
zonyítja. 

A november, amelyet a költők és mű-
vészek az elmúlást és fagyos borongást 
hozó hónapnak szoktak nevezni, ebben 
az esztendőben gyönyörű friss virágot 
fog hajtani a magyarságnak. A Corvin 
szinház megnyitása uj tavaszt hoz az 
őszbe : a magyar erő és tehetség nagy-
szerű kivirágzását. 
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A biblia legizgalmasabb 
legendája filmen 

Szodoma és Gomorrha, legenda a bűnről és 
bünhődésről két fejezetben. Bemutatja a 

Mo zgókép-Otthon és az Omnia 
Életre támasztani a tivornyás bűneiért tűz-

zel és vizzel elpusztított Szodoma legendáját, 
szinte hihetetlen művészi feladatnak látszik. 
És máris akadt iró és rendező, kiknek együt-
tes zsenije megteremtette ezt a csodát. Két 
évi szakadatlan munka és közel egy milliár-
dos pénzáldozat után elkészült az a film, 
melyre ma csodálkozással néz az egész vi-
lág és Amerika, a csodafilmek hazája volt 
az első, amely meghajtotta lobogóját a ma-
gyar lángész munkája előtt. Mert ezt a fil-
met magyar rendező: Kertész Mihály ren-
dezte magyar szerző : Vajda László, irta és 
magyar színészek játszották a főszerepeit : 
Lucy Dorain és Várkonyi Mihály ! A Sascha 
filmgyár, mikor a kép elkészült, a fejedelmi 
tiszteletdíjon kivül egy villát és egy automo-
bilt ajándékozott Kertész Mihálynak és most, 
mikor színről-színre láthatjuk ezt a bámula-
tos filmremeket, megértjük az elismerésnek 
ezt a szokatlan bőkezűségét. Olyan képek 
elevenednek meg a nézők előtt, melyeknek 
szépsége és tragikus ereje még a legunottabb 
embert is felrázza fásultságából és csodálko-

zásra, lelkes elismerésre készteti. Egy bibliai 
korbeli világ elevenedik meg előttünk, egy 
féktelen tivornyás társaság orgiája közepette, 
mint intő vizió. Egy különös és rejtélyes erejű 
apostol szavai lázas víziókban testet öltenek 
és a bűnösök elszörnyedve látják a tulajdon 
kicsapongásaik ősi képét Szodomában . . . A 
mámor és csók részeg, bachannáliás köde 
rettentő egyveleggé olvad össze a szennyes 
özönvíz szürke, hideg hullámaival és a fran-
cia illatszerektől terhes levegőben ott rémit a 
mindent elpusztító tűzeső. A modern, estélyi-
ruhás szalonnak és a barbár kor lengeruhás 
dőzsölőinek megdöbbentően merész találko-
zását látjuk a filmen, amely valósággal filo-
zófiai magasságokba ragad. Nemcsak a mű-
vészi alkotás nyűgöz le felejthetetlenül hatá-
sos jelenetek során, hanem a cselekmény fel-
építésének és elgondolásának költői szépsége 
is maradandó élményünk marad. 

Büszkék vagyunk rá, hogy az idei filmsze-
zon legkimagaslóbb eseménye magyar nevek-
hez fűződik és csak most látjuk, hogy hová 
fejlődhetett volna a magyar filmgyártás, ha 
kontár kezekkel fel nem dúlják nagyszerű 
talaját. A Szodoma-és Gomorrha hetekig fogja 
izgalomban tartani Budapest mozilátogató 
közönségét és nem lesz ember, aki ennek a 
forró és tikkadt levegőjű drámának monu-
mentális hatásától szabadulni tudna. A félel-
metesnek és izzón izgatónak sohasem láttuk 
még megragadóbb játékát. 

Jelenet s „Szodoma és Gomoriha"-ból 
Mozgókép-Otthon és Omnia. Radius-film. 
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Egy dráma, melyet a ter' 
iinészet irt . . . Ï 

( A h ó v i l á g c s o d á i . 
Természetrajz és sport hat felvonásban. 

Bemutatja az Urania.) 
Nincs nagyobb drámaíró az Életnél. A leg-

zseniálisabb emberi agyvelő sem találhat ki 
izgalmasabb drámát, mint amilyen abban a 
borzalmas szépségű harcban van, melyet a 
hegyóriásokkal vivott csatájában fejj ki a csú-
csok felé törő ember. Az Uránia uj műsorá-
ban egy hatfelvonásos film pereg le előttünk, 
melynek nem világszerte ünnepelt színészek 
a hősei, a meséjét sem nagynevű irók írták 
és amelyik mégis megrendítőbb és meg-
lepőbb a milliós költségekkel felépített leg-
nevesebb filmeknél is. Ennek a filmnek két 
hőse van : Az Ember és a Természet ! A 
világ leghíresebb három sportbajnokát látjuk 
ezen a képen, amely a berni- alpok örök 
hóval és jéggel fedett világában négyezer 
méter magasságban a tenger szine fölött ké-
szült és ennek a három férfinek : Schneider, 
dr. Baaders és. dr. Willingernek minden 
képzeletet felülmúló, haléitmegvető és a leg-
merészebb artistamutatványokat megszégye-
nítő bravúrjait mutatja be. Látunk szédítő 
szakadékok felett tizenötméteres ugrásokat, 
hihetetlen magasságokból a mélységbe ugrani, 
ugy, hogy az ugrók valósággal repülni lát-
szanak, látunk tükörsima jéghegyeket, melye-
ken csákánnyal törnek maguknak utat, látunk 
embert, aki egy gyorsvonat sebességével ro-
han végig szántalpaival a hómezőkön. Végig-
megyünk az alpesek fantasztikus tündérvilá-
gán, szemünk láttára indul meg egy borzal-
mas hólavina és látjuk a napfényben tündöklő 
fenséges gleccsereket. De talán legmeglepőbb 
felejthetetlenül szép és elbűvölő látvány, 
amikor a hegycsúcs alatt elvonulnak a fel-
hők, melyek már ilyen magasságba nem 
jutnak föl. Az ember a felhők fölé emelke-
dett és fizikai erejének, férfias ruganyosságá-
nak, feszülő izmainak gőgös érzetében mo-
solyog a gigantikus sziklák között ahol talán 
még sohasem jártak előtte. Elképzelhetetlen, 
hogy milyen rettentő fáradalmakkal járt ennek 
a képnek az elkészítése. Huszfokos hideg-
ben, félig megdermedve dolgoztak a rendező 
és operatőr, egészen különleges fénytörő 
lencséket kellett szerkeszteni és valóságos 
ekszpediciós felkészültséggel vágtak ennek a 
felvételnek neki, melynél különösebbet és 
meglepőbbet még alig produkált a kinemato-
gráfia. A nagyszerű természeti és sportfilm 
mellett még egy burleszk is szerepel a mű-
soron. Annyi bizonyos, hogy a szépség, tudo-
mány és érdekesség ritkán találkoztak még 
olyan tökéletes együttesben, mint az Uránia 
e heti műsorán. 

Jumper és ruhahorgoló tanfolyam Krisztina-
körut 10. III 39, Délután. 

Sealskin kabátok stb. jutányosán Breitfeld 
szűcsnél IV., Váci-utca 10. 

Loth IIa a Kamarában 
és egy gáláns történet ! 

Több, mint egy éve, hogy a külföld elhó-
dította tőlünk a legszőkébb és legbájosabb 
moziprimadonnát Loth Hát. Most hosszú idő 
után újra viszontlátjuk az Emelka-Konzern 
egy nagy filmdrámájának az „Ellopott dicső-
se'g"-nek főszerepében. Örömmel állapítjuk 
meg, hogy a fiatal művésznő tehetsége még 
fényesebben bontakozott ki, színjátszó skálája 
megszélesedett és szerepének nemcsak abban 
a részében jeleskedik, amelyben egy szerel-
mes, rajongó fiatal lányt alakit, hanem ott 
is, ahol az asszonyiság érett érzéseit, tragikus 
lelki összeomlását kell megjátszania : méltó 
partnerei ebben az értékes és költői szépsé-
gekben gazdag darabban Bánky Vilma és 
Fenyő Emil. Ez a nagyszerű együttes a ma-
gyar tehetségnek egy uj diadalát jelenti a 
film világpiacán. 

A másik érdekessége a Kamara uj műso-
rának a „Brigadéros leánya" cimü 5-felvo-
násos történet, amely a hírhedt gáláns idők 
dévaj szellemű idejében játszódik le. A film 
XV. Lajos korának legjellegzetesebb emberét 
vonultatja föl, közöttük Richelieu bíborost is 
és a legkáprázatosabb interiőrrel gyönyör-
ködteti a nézőket, A film, amely lebilincselően 
szines és érdekes korrajzot ad, nagy-érdeklő-
désre tarlhat számot. 
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Ifjúság, csók és szerelem a 
Helikonban és Tivoliban... 
Max Halbe világhírű drámája hat felvonásban. 

A fiatal vér zengő muzsikája Max Halbe 
megrázó erejű és szépségű drámája az „Ifjú-
ság" melyet egyszerre tűzött műsorára a He-
likon és Tivoli. Egy fiatal lány áll a dráma 
középpontjában, aki tiszta és érintetlen, mint 
•egy harmatos virágszál és a világtól eldugva 
nevelődik egy galambszivü ősz papnak a há-
zában. A pap njég a mások tekintete elől is 
rejtegeti, mert fél, hogy a leány is anyjának 
forró vérét örökölte és ez a szenvedélyesség 
csak romlásba vezethet. Tavasz van, a leány 
maga is olyan, mint a most fakadó barackfa 
virágok és ekkor toppan be a házba a pap 
rokona, egy jogász, aki együtt nevelkedett a 
leánnyal, akit testvérének 
tekint. De a testvéri ér-
zéketlenséget esakhamar 
lángra gyújtja a tavaszi 
mámor, az éjszakák és 
bóditó virágok. A leány 
ideges lesz megváltozik, 
türelmetlen, nem bir ma-
gával. Es egy hangulatos 
éjszaka bekövetkezik az, 
aminek' el kellett jön-
nie . . . a leány a fiu 
karjaiba szédül. Másnap 
reggelre egy bimbóval 
kevesebb van a pap vi-
rágos kertjében, a legked-
vesebbel, legdrágábbak 
Max Halbe irói bravúrja, 
hogy e pontnál még fo-
kozni tudja az izgalmat, 
amely végre is egy meg-
lepő és hatásos finálé-
ban csattan ki; A női fő-
szerepet Greté^Rheinwald 
játssza, megindító szép-
sége, gyönyörű, pompáza-
tos ifjúsága tökéletes illú-
ziót keltenek. Méltó osztá-
lyosa a sikerben Theodor 
Loos, aki egy intrikus 
káplán nehéz szerepét 
oldja meg, fölényes tu-
dással. A drámának külö-
nös bájt a rendkívül poé-
tikus bidermayer keret. A 
rendezés a legmodernebb 
trükkökkel dolgozik, igy 
egész utcák vannak a fil-
men, melyeket műterem-
ben építettek meg és a 
házak, szökőkutak, kapu-
aljak megépítésében olyan 
regényes hangulatokat vit-
tek bele, hogy azoknak 
hatása vetekszik a leg-

szebb költeményekkel.Tap-

sot érdemel ez a remek Heükon és Tivoli. 

rendezés. A megvilágítás is egészen újszerű, 
az összjáték meglepően preciz, ugy hogy, 
akik szeretik a bensőséges, finom részletek-
ben bővelkedő képeket, azoknak páratlan él-
vezetet fog nyújtani ennek a filmnek meg-
tekintése. Rendkívül hatásos részlet benne a 
kisértő múltnak megelevenitése, melyben a 
hősnő édes anyját látjuk, aki egy perzselő 
szerelmi regény után érzéseiből kifosztva, sze-
relem nélkül lett egy derék asztalosmester 
felesége. De a békés otthon sem tudta véle 
feledtetni a mámor gyötrő emlékeit és inkább 
öngyilkos lesz, semhogy szerelem nélkül éljen 
tovább . . .1 Ezt az anyáról leányra szállt 
végzetet megragadó erővel érzékelteti Grete 
Rheinhold kiváló játéka és szőke szépsége. 

E nagyszabású drámán még egy végtelenül 
mulatságos burleszk is szerepel, mindkét szín-
ház műsorán. 

Jelenet az „ÏFjusp.g"-bô 
Engel H. Emelka Konzern. 
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A Szodoma és Gomorrha 
díszbemutatója 

Szokatlan fénnyel mutatta be a Radius 
filmgyár az elmúlt csütörtök délelőtt a Szodo-
mát és Gomorrhát Ezen a bemutatón a leg-
fényesebb nevek viselői jelentek meg. Horthy 
Miklós kormányzóval és Bethlen István 
miniszterelnökkel az élükön. Ott láttuk : 
Ferencz József főherceget, Auguszta főherceg-
asszonyt, Belitska Sándor honvédelmi mi-
nisztert a nejével, gróf Klebeisberg Kunó 
vallás- és Jíözokt. minisztert feleségével, 
Rakovszky Iván belügyminiszter, gr. Batthyány 
Vilmos érseket, Bartha Richárdot a kabinet-
iroda főnökét, Nádosy Imre orsz. főkapitányt, 
az arisztokrácia számos képviselőjét. Méltó 
volt ez a diszes keret a nagyszerű filmhez, 
mely a magyar lángész diadalát hirdeti az 
egész világon. A jelenlévők egyébként fe-
szült figyelemmel nézték végig a filmet és 
megható volt látni, hogy ezekre a jellegzetes 
arcokra, amelyeket az országos gondok ko-
molyitanak gondierhesekké, mint ült ki las-
san a művészi izgalom hevülete. Egy óra 
tartamára ők is elfeledték életük pihenést 
nem ismerő lázas munkáját és egész jélek-
kel adták át magukat annak a gyönyö-
rűségnek, mely a művészet tiszta levegőjé-
ből áradt le a nézőtérre. A Szodoma és 
Gomorrha világkörüli diadalutjában falán ez a 
csütörtöki bemutató volt a legszebb és leg-
érdekesebb állomás, amikor egy szomorú, 
kifosztott ország ujraépitői néztek mély meg-
illetődéssel és szeretettel a magyar tehetség 
munkájára és gondoltak bizonyára.szomorún 
arra, hogy miért nem élhetnek ezek a nagy 
tehetségek idehaza ? Talán a legnagyobb 
diadala a Szodomának és Gomorrhának az 
a fogadalom, amelyet a magas látogatók 
magukban tehettek, hogy a magyar film-
gyártásnak hazai földön fogják uj renaissan-
ceát felépíteni. 

Rinoceros vadászat és 
aranyeső a Royal Apolloban 
„Vad Afrikában", természeti felvétel hat 
felvonásban és „Az aranyborjú" amerikai 

filmdráma hat felvonasban 

A legkülönösebb és legbizarrabb filmet mu-
tatja be szombattól kezdve az' Apollo. A 
Svenska-gyár ugyanis két év előtt egy expe-
díciót küldött Af.'ikának európai ember által 
még alig járt vadonjaiba és ott a helyszínén 
készíttetett olyan filmeket, melyeknél érde-
kesebbet és vakmerőbbet már képzelni sem 
lehet. Ezek a filmek, melyek orvaszarvuak, 
elefántok, keselyük, zebrák és oroszlánok 
vadászatát mutatják bé, össze sem hasonlít-
hatók az eddig látott efféle képekkel, melyek 
többé kevésbbé trükkök voltak, holott itt a 
vadászat minden szívdobogtató izgalmát látjuk 
szinről-szinre. A megsebzett fenevadak a fel-
vevő gép előtt lehelik ki párájukat. De nem-
csak Afrika őserdeinek állatvilága elevenedik 
meg előttünk, hanem az expedíció megleste 
és megörökítette Afrika legismeretlenebb néger 
törzseinek, vad bennszülötteinek intim életét 
is és nagyszerű képekben ismerteti azokat. 

A Vad Afrika mellett a Famous Player and 
Lasky Corporation hatalmas hatfelvonásos 
drámája, az „Aranybor jú" szerepel még a 
műsoron, amely az amerikai milliárdosok 
szalonjaiban játszódik le és a tőzsdefeje-
delemnek egy nőért vivott modern párbaját 
mutatja be, melyben a győző a legyőzött 
pénzét viszi el. A nagyhatású filmnek Edna 
Purviance és Charles Dalmores a főszerep-
lői. Nincs film, mely az elzárkózottan élő-
amerikai pénzfejedelmek életét ennyi erővel 
és kegyetlen őszinteségben mutatná meg. A 
nagyszerű rendezés csupa ötlet és lendület, 
amely egy pillanatig sem engedi lohadni a 
már első képekkel felfokozott érdeklődést. 

„FŐPRÓBA-VACSORÁK. " Ilyen 
csoda is van már : főpróba-
vacsora. Mint sok minden 
más eredeti ötletnek, ennek is-
Molnár Ferenc a keresztapja. 
Az Egi és földi szerelem házi 

főpróbái után születtek meg a főpróba-
vacsorák. A próbák ugyanis olyan soká 
tartottak, hogy késő este volt, amire szerző„ 
színészek elszabadultak a színháztól. Éhe-
sek, fáradtak voltak, amikor testületileg be-
vonultak a Vad na i-buffetbe (Erzsébet-körut 
37.), ahol még hat órakor is pompás friss 
ebéd várt reájuk. Es próba közben is akadt 
egy-két jó falat a Vadnai-buffetben, amely-
nek állandó vendége volt a próbák alatt 
Molnár Ferenc és felesége, Fedák Sári is. 
A Vadnai-buffet azóta legkedvesebb talál-
kozó-helye a színészeknek. 

r A P M P M B u d a p e s t , E rz sébe t -kö ru t é s 
D o h á n y - u t c a s a rok . 

November 20-tól 22-ig 
Kismet 

November 23-tól 26-ig 
Theodora 

November 27-től december 2-ig 
Zézé r e p r z , r agyogó u j példány 



Pyjama: Vékey kreáció. Papucs: Lafayette (IV., Véczi-u. 35-) cipőterméböl Mészöly / e / t . 

Divatrevü a Helikonban 
Pesti divatrevü ! Milyen izgalmasan érdekes 

látványosság! Valami érdekes vegyüléke a 
francia Ízlésnek és a magyar zsenialitásnak ; 
művészi és finom, a pompa és tehetség ezer 
szinben ragyogó kaleidoszkópja. Valóban Pest 
a maga formájára alakit át mindent anélkül, 
hogy elvesztené az internacionális bélyeget. 
Ez predesztinálja arra, hogy Péris után a di-
vat legelső irányítója legyen. És az is lesz. 
Aki vasárnap délelőtt ott volt a Helikonban 
a Véfcey-szalon előkelő divatrevüjén, ha nem is 
hitt eddig Budapest divatkreáló hivatásában, 
kell. hogy megtérjen és kalapot emeljen di-
vatszalonjaink villámgyors fejlődése, nyugati 
kulturája előtt. 

* 

Az emiitett vasárnap délelőtt autók, ma-
gánfogatok és fiakkerek tömege futott be szám-
lálhalatlan sokaságban az Eskü-térre. Aki 
végignézte a szokatlan látványt, a legnagyobb 
társadalmi események valamelyikére gondol-
hatott. Csakugyan társadalmi esemény volt a 
Helikonban, az Eskü-tér 6. szám alatti Vékey-
szalon rendezte itt divatrevüjét, amelyről még 
sokáig fognak beszélni a város előkelő kö-
reiben. De nemcsak Budapest előkelő körei-
ben, hanem Europa többi metropolisaiban is, 
mert a divatbemutatón jelen volt külföldiek 
egészen bizonyos, hogy hazájukba is elvi-
szik annak a sok csodás látnivalónak a hí-
rét, amelyet egy nagyszerű délelőtt keretében 
láttak itt egy vezető pesti szalon jóvoltából . . . 

Mert valóban nagyszerű volt ez a délelőtt 
ugy külsőségeiben, mint belső tartalmában. 
A fényárban uszó nézőtér első sorait előkelő 
külföldiek töltötték meg, angol, amerikai és 
francia tisztek, missziók tagjai, notabilitások. 
A publikum többi részeiben képviselve voltak 
Budapest mágnásai, pénzarisztokratái, a pol-
gári társadalom elitjei, irók, művészek, mű-

vésznők és mindazok akik a divat viselésére 
és megbirálására a leghivatottabbak. 

A divatbemutató művészi keretét egy vidám 
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énekes és láncos játék alkotta. „Oh szent 
divat..." volt a címe és két felvonáson át, 
mulatságos jeleneteken keresztül nyújtotta az 
alkalmat a toilettek felvonulására. Mikor a 
színdarabra felgördült a függöny és a zene 
első ütemei felhangzottak, a publikum már 
pompás hangulatban volt. Az „Oh szent di-
vat ..." cselekménye roppant ügyesen egy 
divatszalonba vezet, ahova a nagy prima-
donna premiértoiletljeit jön kiválasztani. Ber-
ger ur, a főszabász fogadja a művésznőt a 
szalonban és egymásután vonultatja elé a 
szebbnél-szebb toiletteket. 

* 

Ezekről a toilettekről külön kell beszélni. 
A legnagyobb élmény volt nézni a publikum-
ban csillámló szemmel felragyogó női arcokat, 
amelyek extázisban szemlélték a grandiózus 
ruhákat és hallani az elragadtatás spontán 
kitöréseit, amint egy-egy csodálatos darabnál 

Vadász sportöltöny : Vékey kreáció 
Ka'ap : Me yl Janka sz-tlonj'ihn1. Cipó. ' f 'avet'p ciiő-

terméból Mészöly felv. 

Estélyi ruha : Vékey kreáció. Fejdisz : Mergl Janka sza-
lonjából Cipő : Lafayette cipőterméből 

Mészöly felv. 

felzengtek a közönségből, mint egy végtelen 
mély sóhaj. Sok divatrevü volt már Buda-
pesten, sok divatrevünek volt sikere, de ily 
egyértelmű tetszéssel még nem találkozott 
divatbemutató. Szinte nehéz volt elképzelni, 
hogy ezt a rengeteg csudát mind egyetlenegy-
szalon állította ki. Hisz ami a helikoni dél-
előttön anyagban, díszben, kiállításban elő-
fordult, nemcsak milliókat érő kincset, hanem 
oly végtelen sok és súlyos munkát jelent, 
amelynek ilyen nagy siker mellett való elvég-
zése a legnagyobb dicséretet érdemli. 

A két felvonás divatanyaga öt fejezetben 
kristályosodott ki. Az első felvonásban reg-
geli, sport és délelőtti ruhák vonultak fel, 
míg a második felvonás délutáni és estélyi 
toiletteknek szolgált keretül. Az elragadtatás 
moraja üdvözölte mindjárt az első munkákat, 
könnyű otthoni pongyolák, művészien szép 
pyjamák lebbentek a színpadra és a nézők 
nem tudták, hogy mit csodáljanak bennök 
jobban, a finom anyagokat, vagy a nagy-
szerű kidolgozást, amely minden darabon egy-
formán művészi volt. Különösen egy pyjama 
aratott nagy sikert. A pyjamát hímzett pávák 
díszítették iparművészetileg is szenzációt al-
kotva. A reggeli ruhák után sportruhák kö-
vetkeztek. Először vadászruhákban lépdelő 
mannequine, majd korcsolya és ski öltöze-



Rokoko estélyi ruha : Vékey-kreóció 
Paróka : Pessl (IV. Váczi-u. 19.) fodrásztól 

Cipő : Lefayette cipőterméből 
(Mészöly felv.\ 
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(et hordó modellek vonultak végig a mű-
vésznő elölt, hogy aztán néhány pompás 
lovaglóruha keltsen szenzációt ugy a szín-
padon. mint a nézőtéren. Ezek között a sport-
szenzációk .közül különösen a vadász- és lo-
vaglóruhák voltak pompás szabásuak. Igazán 
nem lehet majd csodálni, hogy a télen min-
den elegáns pesti nő Ve'feey-féle sportkosz-
tümben fog járni. A felvonás harmadik 
pontját a délelőtti ruhák felvonulása képezte. 
Itt lehetett látni csak igazán azt a mesteri 
jzabászmunkát, azt a pompás kreálási kész-
seget, amely a Ve'fcey-szalon munkáját rég-
től fogva jellemezte. Lila, fehér, zöld francia 
délelőtti ruhák kergették egymást mint va-
lami tündér-álom, aztán egy barna angol dél-
előtti kosztüm következett. Ezt az utóbbit való-
ságos tapsvihar üdvözölte. 

A második rész divatkreációi először is a 
délutáni ruhakülönlegességeket hozták. Páris 
raffinait Ízlése vegyült itt a pesti művészet-
tel. a magyar tehetség mindent átfogó erejével. 

Lovagló sportruha, Vékey kreáció 
Kalap : Mérgl Janka szalonjából 

iizma : Papp József (tV.. Veress Pálné-u. 14.) cipőterméből 
Mészöly felv. 

Valósággal elragadta itt a publikumot a ruhák 
változatos különlegessége, az a százféleség, 
amely a legfurfangosabb kreálási zsenialitás 
jegyében jelentkezett. A délutáni ruhák után 
pedig alig ült el a tapsvihar, már megjelen-
tek a divatrevü legnagyobb meglepetései az 
estélyi toilettek Micsoda pompa, a divat-
művészet micsoda széles perspektiváju mély-
sége tárult itt föl, és vivta ki a legnagyobb 
tetszést 1 Pompás alakú mannequin-en fehér 
rokoko estélyi ruha kábit el az első percek-
ben ugy, hogy a publikum alig tud magához 
férni ámulatából. De már változik is a kép. 
Fekete, fehér, majd zöld és pirított kenyér-
színű estélyi toilettek kavarognak a színpadon 
az anyagok suhogó finomságában, a kidol-
gozás csodás gazdagságában, annyi Ízléssel 
és ötlettel, hogy szinte hihetetlen. Megjelenik 
egy lila szinü estélyi ruha is, magyaros stíl-
ben, magyaros motívumokkal, a közönség 
elragadó tapsait valóban megérdemelve. # 

Mert taps az olyan bőven volt, hogy olyat 
ritkán hallottak a Helikon falai. Már egyes 
ruhák után ellenállhatatlan erővel zúgtak fel 
a nézők tetszésnyilvánításai, az előadás végén 
pedig olyan tapsvihar keletkezett, hogy per-
cekig nem akart megszűnni. Nem is szűnt 
meg addig, amig az előadás, illetve a divat-
revü rendezői a nagyszerű Vékey ur és fele-
sége meg nem jelentek a függöny előtt. 

Ennél a két névnél illik hosszabban időz-
nünk. A Helikon vasárnap délelőtti divat-
bemutatója végleges beérkezését jelenti a Vé-
key szalonnak, amely mostani produk-
ciójával a pesti divatkreáló művészek leg-
elsői közé futott be. Vékeyék már a legutóbbi 
Renaissance-beli „N. 0 . SZ." divatrevün óri-
ási feltűnést keltettek művészi elgondolásu 
toílettjeikkel, mostani szereplésük azonban 
még azoknak is meglepetés, akik a népszerű 
Eskü-téri szalont eddig is a legjobbnak tar-
tották. Az anyagok finomsága congeniális 
módon egyesül a Vékey toiletteken a művészi 
kidolgozással és a kreálási ötletek gazdag-
ságával. Ez a három főerény tette Véfeey-éket 
olyan elsőrangú márkává, hogy ma mér 
csaknem minden pesti mágnás, pénzarisz-
tokrata és társadalmi előkelőség náluk dol-
goztat, nem beszélve a művésznőkről, akik 
szintén mindig megtalálják a művészi Ízlé-
süknek megfelelő toilettet Vékey elegáns 
termeiben. 

A divatrevü nagy sikere kilenctizedrész-
ben a toilettek — és igy Vékey sikere, há-
látlanság lenne azonban meg nem emlékezni 
arról a három kedves és tehetséges művész-
ről, akik a bemutató keretét szolgáló „Oh 
szent divat. . ." cimü játékban adták tehet-
ségük javát. Dénes György, Székely Lujza és 
Pethes Sándor, előbbiek mint a Vígszínház, 
utóbbi mint a Nemzeti Színház tagja énekel-
tek, táncoltak és mókáztak a vidám színda-
rabban, hangulatot és kedélyt teremtve. A 
Helikoni divatrevü sikere az övék is. 
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Estélyi ruha,|Vékey-kreáció. Cipő : Lafayette cipőterméből 
Fésülést : Pessl fodrász végezte 

Mészöly felv. 

És még lehetetlen kihagyni a divatbemu-
tatóról szóló beszámolóban két ismert pesti 
cég nevét. Amint a függöny felgördülésénél 
a publikum áhítatos sóhajjal adózott a szín-
padon „szereplő" párnáknak, teritőknek, füg-
gönyöknek és egyéb iparművészeti csodák-
nak, öntudatlanul elismerését fejezte ki az 
„Eunisz" urinők iparművészeti szalonjának, 
ahol az emiitett diszpárna- teritő- és függöny-
csodák készültek. A Damjanich-utca 24. szám 
alatt levő szalon, amely mint köztudomású, 
dr. Makoldy Gidáné báró Geramb Alice ve-
zetése alatt áll, ez alkalommal is bebizonyí-
totta, hogy a legelső pesti iparművészi szalo-
nok egyike, ahol a legpompásabb iparművé-
szeti tárgyak és fehérnemű, jumper stb. 
divatkreációk kaphatók. A másik cég, melyet 
fel kell jegyezni, a Wesse/y-féle Váci-utca 
9. szám alatti hires sportüzlet, amely a 
revühöz finom minőségű sportcikkeket szállí-
tott. Korcsolyái, ski-i és egyéb sportkülön-
legességei csakugyan megérdemlik azt a régi 
jó hírnevet, amelyet a Wesseln-cég Pest elő-
kelő köreiben szerzett magának. 

Ugyancsak nagy meglepetést keltettek a 
divatrevün fellépő mannequin-ek pompás fri-

zurái, amelyeket egytől-egyig a Pessl-cég 
(Váci-utca 19.) kreált. Különösen a rokkoko-
ruhához készült fehér paróka aratott a frizu-
rák közül őszinte sikert, ami a Pessl fodrász-
szalon régi hírnevét tekintve, egyáltalában 
nem is csodálni való. 

Estélyi ruha, Vékey-kreáció. Kalap : Mergl Janka szalonját» 
Cipő : Lafayette cipőterméből Mészöly felv. 

Minden nő szép 
Ahol minden nő szép, ez a csodálatos 

hely a Rákóczi-ut 1. szám alatt van, ahol 
Bárdi Sándor hölgyfodrász és manikűr-üzle-
tét hirdeti egy feltűnő cégtábla. Bárdi Sándor, 
a modern varázsló, ahonnan minden hölgy 
megifjodva és megszépülve kerül ki. És ez 
nem frázis, mert hires pesti színésznők is 
bizonyíthatják, hogy a kozmetikai szalonok 
közül legelső a Bárdi-féle. A cég sok évi 
tapasztalattal biró személyzetének élén 
Vidor Jenő hajfes'ő-specialista áll, aki a 
hajfestés, ondolálás és arcápolás munkáit a 
legnagyobb szakértelemmel és tudással végzi. 
A Bárdi-cég nemrégen nyilt meg és hogy 
máris az első sorba küzdötte fel magét, 
pompás munkájának köszönheti, amely a 
nagyközönség legelőkelőbb köreinek támo-
gatását megérdemli. 
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Amire minden nőnek 
szüksége van... 

Mi lehet az, amire minden nőnek szüksége 
van ? Mi lehet az a fontos toilettdarab, amely 
nélkül nincs tökéletes szépség, amely nélkül 
nincs tökéletes alak ? és ha van, akkor sem 
örökös az a szépség, akkor sem tökéletes az 
az alak ? Kétségtelen, hogy ez a toilettcikk 
a fiiző. Olyan szükséges a divatdámának, 
mint egy falat kenyér, illetve mint a min-
dennapi Gerbeaud. 0 a karcsúság kútforrása, 
az örök szépség alkateleme, a női varázs 
titkos segítsége, amely minden rossz vonalat 
rendbehoz, minden antiesztétikus formát esz-
ményire változtat. Valóban elegáns nő el sem 
képzelhető fűző nélkül, ami viszont súlyos 
gondot is jelent a női nem részére. Mert 
amilyen fontos toilettrész a fűző, ugyanolyan 
fontos egy füzőkülönlegesség készitő cég, ahol 
diszkrét és pontos kiszolgálás mellett minden 
lány és asszony megkaphatja a maga alak-
jának és egyéniségének megfelelő fűzőt, le-
gyen az halcsontom régi rendszerű, vagy ujabb 
halcsont nélküli, a divatdámák újfajta kedvenc 
viselete, amely talán még jobban követi a 
formákat, mint halcsontos elődje. Ilyen úgy-
nevezett füzőszalon sok van a fővárosban, 
de keves köztük az igazán megbízható cég, 
mint amilyen például a Wamoscher es fsa 
féle, (V., Dorottya-u. 12.) ahova teljes biza-
lommal mehet vásárolni mindenki, akinek 
jó anyagból készült és jó szabású fűzőre van 
szüksége. Wamoschernál mindenekelőtt a 
külföldi füzőkülönlegességek vannak raktáron, 
de a leghíresebb külföldi készítmények mel-
lett meg lehet itt találni a cég eredeti kreá-
cióit is, amelyek párjukat- ritkítják a maguk 
nemében. 

A füzőáruk, füzőhimzések mellett női fehér-
nemük is kaphatók az előkelő cégnél, amelyet 
kitűnő munkájánál fogva a művésznők nagy 
tábora is előszeretettel vesz igénybe. 

"U. Q. 

Téli cipődivat 
Itt a tél és vele itt vannak a téli cipőgon-

dok. Az. uj kosztümhöz nem elég uj kalap, 
uj cipő is kell hozzá, még pedig olyan cipő, 
amely Őnagysága ízlését a legteljesebb mér-

tékben kielé-
gíti. Ma hosz-
szuszáru fe-
kete zsevró 
cipő kell Ö-
nagyságának, 
holnap már 
fél lakktopán-

ka, mig holnapután talán már barna anti-
lopcipőt követel a npi szeszély. A cipőcsinál-
tatás igy meglehetősen komplikált esemény, 
különösen a készitő mesterre nézve, akinek 
művészi Ízlése mellett a pszichologiához is 
kell értenie, hogy kiszolgálhassa előkelő vevőit. 

Az igazi és nagy téli szezon megindulásá-
val az arisztokrata és művészvilág valóság-
gal megrohanja Holba mestert, akinek Nádor-
utca 8. szám alatti szalonjában fentemiitett 
erények miatt a legkönnyebb elűzni a cipő-
csináltatás nehéz gondját. A színpadi, estélyi, 
báli cipők valóságos fejedelme Holba Tiva-
dar, ez a méltán közismert cipő-különleges-
ség készitő. Üzletéből a legformásabb mun-
kák kerülnek ki, pompás anyagról és kreá-
lási művészetről tesznek tanúságot. Hogy a 
pesti cipődivat az utóbbi időben oly nagy 
fejlődést ért el, abban elsősorban Holba mes-
ternek van része, aki elé ezúttal letesszük az 
elismerés koszorúját. 

Hol vegyünk szőnyeget? 
Aki szereti a szép lakást (már pedig ki 

nem szereti) annak nem legutolsó gondot 
jelent a szőnyegbeszerzés. Tisztelettel jelent-
jük, hogy Budapesten a legszebb szőnyege-
ket „Hungária" szövőművészeti műhelyben 
(Baross-utca 103.) lehet kapni, ahol valódi 
művészettel foglalkoznak szőnyegkészitéssel 
és eladással. A „Hungária" raktáraiban csu-
pán elsőrangú perzsa, szmirna szőnyegreme-
kek kaphatók, a lehető legkitűnőbb minőség-
ben és aránylag olcsó áron. Készít a műhely 
még pompás gobelineket is, a „Hungária" 
gobelinkreációi közül nem egy díszíti hires 
Íróink és művészeink lakását is. 

Gyermek-előadás 
November 26-án délután a Gyermek a Vi-

gadóban keretében rendkívül érdekes gyer-
mekelőadás lesz a Vigadóban. Az előadás 
keretében fel fognak lépni a gyermek-világ 
legismertebb kedvencei : Jaczkó Cia, Csendőr 
Etus, Braun bácsi, Hermann Ilii, Noirel Irén 
és külön érdekessége lesz az előadásoknak 
Jász Kálmán és Békéssy Antal pompás né-
zőtéri mókája a „Göre Gábor". 
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Gyermek a Vigadóban 
Méreteiben és jelentőségében nagyszabású 

művészi kiállítást rendez november 24-től 
december 3-ig a Vigadóban a Magyar Ide-
genforgalmi és Kiállítási Részvénytársaság. 
Annak a nagyszabású programmnak, ame-
lyet erre az időre kidolgoztak, gyűjtő címe 
Gyermek a Vigadóban, még pedig azért, 
mert minden, amit ezeken a napokon be 
fognak mutatni, a gyermek szolgálatában 
áll. Külföldön már hosszú idő óta intenziven 
foglalkoznak azokkal a kérdésekkel, melyek 
bármiféle vonatkozásban is összefüggenek a 
gyermek testi és lelki életével. A jövő nem-
zedék olyan történelmi feladatok megoldá-
sára hivatott, amelyeket előkészíteni legszen-
tebb, legfontosabb kötelessége a mai nem-
zedéknek. 

A Gyermek a Vigadóban cim alatt össze-
foglalt kiállítás, tulajdonképen egy sokfelé 
ágazó és mindenre kiterjedő gondosságu al-
truista csoport törekvése, hogy a magyar 
társadalom figyelmét az eddiginél fokozottabb 
mértékbén irányítsák erre az eléggé ki nem 
fejezhető fontosságú kérdésre ; a rendező-
bizottság egyik előkelő tagja mér másod-
ízben volt külföldi tanulmányúton és bősé-
ges tapasztalatokkal megrakodva érkezett haza. 
Ezeket a tapasztalokat mind teljes mérték-
ben értékesítették a kiállítás rendezésénél, 
természetesen a mi viszonyainkra alkalmazva. 

A Gyermek a Vigadóban minden egyes 
programmpontja a gyermekről szól, a gyer-
mekeknek szól és amennyiben csak lehetsé-
ges gyermekek is illusztrálják azokat. A ki-
állítás a következő főcsoportokra oszlik : 
A csecsemő, higiénia, a játék, a ruházkodás, 
a gyermekszoba, a gyermek tanulmányai, 
sport, táplálkozás, gyermekügyi jótékonyság, 
fényképek, képkiállítás, szórakozás. A kiállí-
tás minden csoportjában, annak megfelelően 
a kiállítás egész tartama alatt szórakoztató 
előadásokat rendeznek, amelyeken a legki-
válóbb művészek és a legismertebb gyermek-
művészek fognak fellépni. A kiállítás kereté-
ben külön Bábszínház is működik, amelyet 
félmillió korona költséggel állítottak össze 
a Vigadó épületében. Ennek a Bábszínház-
nak első előadása a megnyitást követő napon 
lesz és azontúl is mindennap a kiállítás 
egész tartama alatt. A kiállítás bezárásakor 
a rendezőség nagy művészi kivitelű Gyermek-
bált rendez, amelynek keretében lesz a 
Színházi Élet gyermekszépségversenye is. 
Ennek a szépségversenynek igen értékes 
dijait festőművészekből, esztétikusokból és 
Írókból álló bizottság fogja odaítélni. 

A szépségversenyen minden gyermek részt 
vesz, aki a kiállítást látogatta vagy aki a 
bíráló bizottság előtt a Vigadó helyiségében 
megjelenik. Az egész kiállításnak tendenciája, 
hogy a komoly dolgokra éppen ugy ráirá-
nyítsa figyelmét, mint a vidám részre. Az 
egyes csoportokon belül mindenki meg fogja 

találni az őt érdeklő vonatkozásokat. így pél-
dául a csecsemők csoportjában a legkiválóbb 
gyermekspecialista orvostanárok fognak hasz-
nos ismeretterjesztő előadásokat tartani, ame-
lyekben a csecsemők egészségének és neve" 
lésének a mai időkben annyira fontos részlet-
kérdéseire is kiterjeszkednek. 

A gyermektanulmányok csoportjában a ki-
állítás egy egész osztályt mutat be, padokkal, 
táblával, katedrával, épen ugy, ahogy az 
iskolában látható. A felmerülő kérdések is-
mertetése szempontjából itt is ismertnevü 
gyermekpedagogusok fognak naponta érde-
kes előadásokat tartani, amelyeknek a szülők 
igen nagy ílasznát láthatják. 

A ruházat csoportjában kedves kis gyermek-
sereg fogja élő modellként bemutatni a kü-
lönböző gyermekruházkodási cikkeket, ruhá-
kat, cipőket, kalapokat, sőt még fehérneműt is. 

Különösen érdekes lesz a gyermekjótékony-
sági egyletek kiállítása, amelyeken a hazai 
gyermekjótékonysági és gyermekvédelmi ala-
kulatok fogják szervezeteiket, működésüket 
és eddigi eredményüket bemutatni. 

Az ill felsoroltakon kivül is számos érde-
kes része lesz a kiállításnak, amelynek ren-
dezősége minden tekintetben gondoskodott 
a közönség kényelméről. Minden nap ujabb 
és ujabb meglepetés fogja várni a látogatókat. 
A programmon előre nem hirdetett számokon 
kivül, a legismertebb nevü fővárosi, művé-
szek szerepelnek, akik megígérték, hogy 
eljönnek szórakoztatni a gyermekeket. Ebben 
a szórakozásban azonban gyönyörűséget 
találhatnak nemcsak a gyermekek, hanem a 
felnőttek is. A kiállítás céljának komolysá-
gára mi sem jellemző jobban, minthogy annak 
védnökségét Klebelsberg Kunó vallás- és 
közoktatásügyi miniszter ur volt szives el-
vállalni. A kiállítás iránt a legélénkebb 
érdeklődéssel viseltetnek a szülők és a 
gyermekek egyaránt. A kedves apróságok, a 
jövő reménységei, alig várják már, hogy 
elérkezzék november 24-ike, a megnyitás napja. 

Kalapmodel! 
Neumann J (IV., Váczi-utca 23.) kreációja 

Angela felv-~ 
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„ D U C K Ó M í É N N E M T Ű R Ö M , H O G Y K Ö N N Y E L M Ű LÉGY \" 
A „Bajadér"-ban éneklik : Honthy, Rátkai és Latabár. 

Szövegét irta : KULINYI ERNŐ Zenéjét irta : KÁLMÁN IMRE 
(Utánnyomás tilos.) 
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Lehne 
A minap Berlinbe utaztam. Beülök a vo-

natba. Szemben két gyönyörű szőke nő. Kik 
lehetnek ? gondolom mint jó pesti ; amikor 
az egyik azt mondja a másiknak, hamisítat-
lan berlini dialektusban : „eridj nézd meg, 
mi van „Léne"-vel ?" Mi a fene lehet az a 
„Léne" ? Vámvizsgálat, tolongás, helyváltoz-
tatás, szóval Berlinbe érkezem, eltűnnek a 
nők és én nem tudom, ki a „Léne". 

Benn vagyok a nagyváros forgatagéban 
elfelejtettem a nőket is „a Lénet" is. Megyek 
be reggeli után a városi vasúton Grünewald-
ból a belvárosba házigazdámmal, H. Nándor 
hazánkfiával (Berlinben minden második ber-
lini „hazánkfia"). A második stáción beszáll 
két nő. Szemközt ülnek le. Az én nőim ! 
Odaszólok barátomnak : „te meg kell őrülni, 
most félre fogok beszélni ; de azért nem 
bolondultam meg". A két nő összenéz ; el-
mosolyodnak. Megismertek. („Léne" I) Berlin-
ben olyan ismerkedős a levegő. Hires volt 
valamikor a pesti aszfaltbetyár, de ő apró 
csirketolvaj a berlinihez képest, aki nagybani 
tyukász. Itt nem kell félteni a nőket, vihar-
edzettek. („Léne" i) 

Én tehát odafordulok a szebbikhez, mond-
ván : „Gnadiges Fräulein ! a minap Pestről 
jövet oly jól mulattunk, hogy elfelejtettem 
megkérdezni, mi az „a Léne" ? — Jó — 
feleli, de mért volt oly melák és mért ha-
gyott bennünket ugy unatkozni ? „Tetszik 
tudni — felelem — ez nálunk nemzeti szo-
kás ; nálunk a nők szólítják meg az urakat. 
De mondják meg mi az „a Léne?" „Miért 
érdekli az magát ?" „Azért, mert olyan lelke-
sedéssel beszéltek róla". „Ugyan ne tetesse 
ugy magát, ne vicceljen, maga biztosan 
ismeri !" „Esküszöm, hogy csak egy pesti 
képviselőt ismertem ilyen nevűt. Csak nem 
arról beszéltek ?" „Nem, a miénk az eáy 
regényíró, egy angyal, egy cukor, a legreme-
kebb ; mi berliniek megbolondulunk érte I 
Az a legmodernebb I" Alig várjuk, hogy egy 
uj könyve jöjjön ! Pesten is azt kerestük a 
pályaudvaron, de nem volt. Kicsit lelohad-
tam, mit tagadjam. „No és miben olyan 
kiváló ? Miben oly modern és érdekes ?" 
„Ja, kérem, ugy senki nem tud szerelmi iz-
gatottságokat leírni !"„Afféle Courths Mahler?" 
„Nem ! az egy ájtatossági iró ehhez képest. 
Ez páratlan! Ez sokkal érdekesebb!" „Afféle 
Marlitt vagy Eschtruth ?" „Nem vidámabb, 
ezek savanyu aggszüzek !" „Olyan Crooker-
féle ?" Nem I más ; különb ! Nézze én nem 
vagyok egy literaturaprofesszor. Vegyen meg 
egyet. Holnap elmondhatja igazam volt-e? Jó? 

Igen izgatott voltam. Már hazafelé a Stadt-
bahnon fölvágtam „a" Lehnet és alig vártam, 
hogy ágyba kerüljek. Reggeli '/í5-ig,.olvastam. 

Aki még nem olvasott Lehnet, az olvas-
son. Hallom, a napokban megjelenik ma-
gyarul is. Egy ügyes fiatal kiadóbarátomnak 
ugyanis elrajongtam az én Lehne-históriémat 
és megeskettettem, hogy kiadja. 

Levél—Amerikából és 
levél — Budapestről 
A Színházi Élet a mai postával a követ-

kező levelet kapta : 
Igen Tisztelt Szerkesztő Ur ! 

A napokban a posta a következő levelet 
hozta számomra Amerikából : 

Tekintetes 
Gerö cégnek 

Budapest 
VII.. Király-utca 69. 

(a Király Szinház mellett.) 

Mint a Szinházi Élet előfizetője nagyon szeretnék 
rendelni Önnél fűzőt, de mégsem fűzőt és öves harisnya-
kötőket, továbbá fehérnemüket is. Ha lehetséges volna 
egy képes árjegyzéket küldeni az árak megjelölésével 
természetesen a legjobb minőségben, ugy azt minél 
előbb küldeni tessék.. 

Én rögtön küldeném az érte járó összeget, a mérettel 
amit megrendelnék és Önök azt nekem elküldenék. 

Becses válaszukat mielőbb várom, 
maradtam teljes tiszteiette! 

Klein Lajosne 

Nagy örömömre szolgál, hogy Szerkesztő 
Urat értesíthetem e levéllel arról a hallatlan 
nagy és világraszóló sikerről, amelyet az ál-
talam kizárólag készített fűző és mégsem 
Fiiző aratott. Az óriási mennyiségű belföldi 
rendeléseken kívül immár teljes erővel meg-
indultak a külföldi rendelések is. Amerre a 
Szinházi Életet külföldön olvassák, onnan 
halomszámra kapom a megrendeléseket. És 
mostanában már nemcsak a világhírűvé vált 
fiiző és mégsem fűzőt rendelik, hanem az 
általam készített női fehérnemüket is, ame-
lyek mindegyik darabja egy-egy specialitás. 
Különös nagy örömömre szolgál annak a 
ténynek a megállapítása, hogy a külföldi üz-
letem nagyrészét a Szinházi Élet kitűnő és 
hatásos reklámjának köszönhetem. 

Maradtam Szerkesztő Urnák tisztelő hive 
Gerő Márkus 
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Kozmetika 
Mikor menjünk kozmetikushoz? 

Irta : Dr. Aczél Géza 
a Lipótvárosi Kozmetikai Gyógyintézet főorvosa 

Kozmetika : a higiénikus szépségápolás tudo-
mánya. Amennyire lehetetlen — mert indivi-
duális — a szépség fogalmának pontos elha-
tárolása, egy pillantás a tükörbe elegendő a 
szépség bármely zavaró harmóniájának megál-
lapításához. A test formátlanságai (széles száj, 
zavaró orr, puposság, stb.) nem egykönnyen 
korrigáihatók, de még egy kifejezéstelen arcot 
is szebbé varázsol, ha sima, üde, egészséges 
az ember ; mig a legszebb idomok sem jutnak 
érvényre beteg bőrnél, rossz teintnél. Ezért 
a test burka, a felbőr a szépség legfontosabb 
tényezője és ennek kisebb-nagyobb szépség-
hibáit meggyógyítani a kozmetikus leghálá-
sabb feladata. 

Bár a szépséghibákat nem tekintik beteg-
ségnek, tudjuk, hogy a bőr bántalmai java-
részt összefüggésben állnak az egész szervezet 
állapotéval ; így természetes, hogy csak egész-
séges egyénnek lehet egészséges bőre, szép 
teintje. A kozmetikus orvos nemcsak „szép-
ség-doktor", hanem a magukat egészségesek-
nek vélők orvosa is : a test edzésével, a 
szervezet ellentálló képességének fokozáséval 
igyekszik lehetőleg megelőzni a bőrbántalmak, 
szépséghibák fellépését ; tanácsaival segíti a 

szépség megőrzését és gyorsítja a gyógyulást. 
A modern kozmetika a természetadta gyógy-

tényezőkön kivül szolgálatéba állította a vil-
lamos készülékek egész sorát : a galvanizációt, 
diathermiát, magas feszültségű áramot, stb.; 
a sugaras gyógyeszközöket : Röntgen, quarz-
fényt és még számos sallangjét a modern 
gyógytényezőknek. De az egészség megtartá-
sára, az üde, friss bőr megőrzésére a levegő, 
víz és napfény még mindig a legjobb és leg-
olcsóbb segédeszköz. 

Most, tél küszöbén a napfény ritka vendég 
és hűvösebb napokon a többnyire vérszegény, 
gyengébb szervezetüek ismét kezdik érezni 
régi bűneiket : a fagyott lábakat és vörös 
kezeket. Mostanában ez a legdivatosabb 
betegség, illetve szépséghiba, amihez még 
ha az orrvörösség is társul, mór legfőbb ideje 
felkeresni a kozmetikust. Hisz ki-ki saját bő-

rén tapasztalhatta, hogy a végig próbált házi-
szerek és a nagy reklámmal ajánlott fagy-
balzsamoktól mégsem gyógyult meg. Inkább 
ajánlhatom a quarz-fény magas feszültségű 
árammal (Radio-lux) való gyógyítást kombi-
nálva egyéb gyógy el járásokkal, ezért engedjék 
el nekem a szokásos fagyás elleni recepteket, 
mert ezektől nem láttam még eddig teljes 
gyógyulást. 

Lipótvárosi Kozmetikai Gyógyintézet 
Budapest, V., Géza-utca 1. 

Telefon : 148-04. Rendelés 10—6-ig 

A Színházi Élet olvasói részére levélbeli 
kérdezősködésekre mindenkor a legnagyobb 
készséggel adok kozmetikai szakfelvilágo-
sitésokat. 

Fiatalságot és üdeséget kölcsönöz ! 
Kétségkívül ártalmatlan p ú d e r igen 
f i n o m a n i l l a t o s í t v a . S z á m o s 
utánzat van forgalomban, miért is 
a jánlatos a v a l ó d i csomagolásra 
ügyelni, amelyen a cég neve „L. 
Leichner" a „Lyra" védjegy és a 
doboz aljén „Bu. 3 3 " bélyeg látható. 

L. LEICHNER 
I L L A T S Z E R G Y Á R . 

Pude r , pirosi tó , a rc t t rém, parfőmöK 
Gyári lerakat Budapes ten: Molnár 
M. gyógyszerésznél, VII., Aréna-ut 
68 szóm. Telefon: József 26—30. 
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VI. Szinrekerül a Vigszinházban (Utánnyomás tilos.) 

No. 5. Kvartett. 

Pas de Vis, a hercegnő, Jean, Melanie 

(Ének után.) 

A hercegnő. De mi csak fecsegünk, csak 
fecsegünk ! 

Pas de Vis. Zenekisérettel. 
A hercegnő. Szeretném tudni, hová lett a 

lányom ! 
Pas de Vis. Szeretném tudni, hová lett a 

fiam ! 
A hercegnő (a három fiatal lányhoz, akik 

ebben a pillanatban keresztül mennek a szí-
nen). Kisasszonyok, nem látták véletlenül a 
lányomat ? 

Marguerite. De igen, arra ment. 
Pas de Vis. Nem látták a fiamat ? 
Marguerite. De igen, ő is arra ment. (Ki-

mennek.) 
Pas de Vis. Bizonyosan találkozott ennek 

a kalandornőnek a lányával. 
A hercegnő (félre). Remélem, nem talál-

kozott ennek a koldusnak a fiával ? (Fenn.) 
Tehát kedves gróf, viszontlátásra ma este ! 

Pas de Vis. Ma este, a kaszinóban !. . . Ha 
megengedi, jelentkezem egy shymmire. 

A hercegnő. Az a kedves táncom. Majd 
meglátja, egészen egyéni módon rázom a 
vállamat. (És miközben mutatja a vállrázást. 
félre.) Majd megrázlak, vén gazember ! (Fen.) 
Tehát viszontlátásra ma este ! 

Jean. Viszontlátásra kedves gróf. . . Viszont-
látásra kedves grófné . . . A napokban egy kis 
vizi-ünnepélyt akarok rendezni . . . Remélem 
lesz szerencsém ? 

Pas de Vis. I a u i 
Melanie. I 0 hogyne ! 

Jean. Öt frank a vizi. 
A hercegnő. Hozom nincs. (El Jeannal.) 
Pas de Vis. Ma este ! (Mélyen meghajol, 

félre.) Azt lesheted, te konzervtyuk ! Grófnő, 
szabad a karját ? 

Melanie. Megyek ! Mit szólsz az egyéni 
vállrázáshoz ? 

Pas de Vis. És a vizi-ünnepélyhez ? (El-
mennek.) 

Nyolcadik jelenet 
Pierre e's Éva visszajönnek 

Pierre. Hiába ! Nincs szebb, mint amikor 
az ember vőlegény és menyasszony ! 

Eva. Szeretlek ! 
Pierre. 

Kisért megint a régi nóta, 
Lángra gyúlt a kihűlt parázs. 
De most Pierre a nóta más, ujjat tanultam én 

[azóta 
Szabadon kivirult a vágyad, mohón ölelsz 

[te drága lány 

M ű v é s z i f é n y k é p é s z e t 
„ M O N A L I S A " 

E r z s é b e t - k ö r u t 2 0 . T e l . 

P E R F U M 
POWDER 
C R E A M 
S O A P 

M A R V E L PERFUMERY 
CO LTD BUDAPEST, 
V . NÁDOR-UTCA 30. 

F ehérnemü, kelengye, vászon, asztalnemű, 
intfrba°n FENDRICH IMRE ÉS TÁRSA (Mode n és Breitner pa 'ota) . 
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Mártöbbet tudok talán, mióta téged ugy imádlak 
Föltüzelt a végy, forr az ifjú vér. 
Régi szép időnk újra visszatér. 
Az ősz a régi szenvedély, az ősz a mámor 

[és a kéj. 
Szebb most a nyár, mint volt, drágább a perc. 
Másként szeretsz most mér, másként ölelsz. 
Forróbb az ajkad már, jöjj édes s add már 
Együtt elégnünk; ez kell nékünk 
Szebb most a nyár, mint volt, drágább a perc. 
Másként szeretsz most már, másként ölelsz. 
Senki sem tudja titkunk, hogy mi hány csókot 

[ittunk, 
Mig a vágyunk ugy ég. Nincs, nincs szebb 

[részegség. 
(Ének után.) 

Éva. Boldog vagyok ! (Hirtelen elsötétül az 
arca.) De hisz ez rettenetes! Most jut eszembe ! 
Te már férj vagy, tehát nem lehetsz a vőle-
gényem ! 

Pierre. De a kokottod vagyok . . . Izé . . « 
én szeretőd vagyok ! 

Éva. És te az enyém ! 
Pierre. Abba belenyugszol, hogy a meny-

asszonyom légy, de abba nem, hogy a sze-
retőm vagy ! Szemérmetlen fráter ! Igazad 
van ! Te vagy az igazi feleségem. A másik-
nak kiadom az útját ! 

Éva. Nagyon helyes ! De hogyan ? 
Pierre. Ugy, hogy a faképnél hagyom. Csak 

ürügyet kell találnom ahhoz, hogy elválhassak. 
Éva. Százat is fogsí találni ! 
Pierre. Egy is elég. Nézzük csak ! A nőm 

olyan csúnya, hogy le kell mondanom arról 
a reményről, hogy megcsal és rajtakaphassam! 
És amellett olyan csúnya, hogy a szégyen 
túlságosan nagy volna, ha megcsalna. Bár 
azt se bánom ! De légy nyugodt, majd ki-
eszelek valamit. 

Éva. Siess ! 
Pierre. Számithatsz rám ! . . . Nekem még 

sürgősebb, mint neked! Annyi mondanivalónk 
van. Ez a második eljegyzésünk nagyon felü-
letes volt ! Figyelj ide ! Ma este tiz órakor 
találkozunk az úszómester kabinja mellett. 
A nap süt és hevit a nyár, itt nyár, itt a nyár 
Időnk bizony hamar lejár, jaj de kár, jaj de kár 
De addig is vidáman élünk 
A nap kacérkodik mivélünk 
A tenger és a nyári ég tiszta kék, tiszta kék 
A part homokja csillogó, élni jó, élni jó ! 
A sport, a flört a szenvedélyünk 
Mi vigan élünk, szó mi szó, élni jó ! 

Pierre. 
Nehéz e nagy kabát, meleg van, vesd le hát 

Eva. 
Be furcsa lám. lám, nem enyém e nagy kabát 

Pierre. 
Épp ma nőmön volt ily kabát . . . Övé ! A réz-

[angyalét 
0 mily furcsa találkozás, Jó nőm most a 

[Hotelba volt 
Három lány. 

Pompás fogás. 
Éva. 

Miért volt ma ott ? 
Pierre. 

És véle volt egy ur, a kis Lipót (4-szer) a kis 
[Lipót 

Pas de Vis. 
Ki örökölt egy milliót. 

Eva. 
Miért volt ma ott ? (Három lány) A kis Lipót 

[ (Éva) a kis Lipót 
Eva. Három lány. 

A párok itt, a párok ott, történni ez mór igy 
[szokott 

Drága nőd felszarvazott. (Pierre) felszarvazott. 
Éva. Három lány. 

A nőd, a nőd az átkozott Lipóttal ott barét-
[kozott 

M me Gabriella 
divatszalonja 
Váci-utca 16 az elôkdô  

hölgyközönség rendelkezésére 
áll ismét és vállalt munkájá-
nak kitűnőségével csak 

jutányos árai 
versenyezhetnek 

Használt g l acée keztyiiket f e s t t i nn . 

Illyés TesfuM vcgytisztitók 
Budapest, Hárs fa -u tca 9-11. 
F i ó k o k : Baross-u . 32, Rákóczi tér 
10, Karpfenste in-u . 31, Cserhát -u . 11 

: i Z 5 

Palatínus 
ásványvíz 

Üdít, 
Járványoktól 

Megrende lhe tő : K f i e g Ó V . 

II!., Margitsziget. Tel. : 36-52. 
szr J 

A S Z L O ÉS 
NŐI ÉS FÉRFI DIVATKELMÉK ÉS 

F E K E T E 
SELYMEK ÁRUHÁZA 

BUDAPEST, IV. KER., 
(A FŐPOSTA MAL SZEMBEN) 

KORONAHERCEG-UTCA 14-16. 
TELEFONSZÁM 16S>9I 
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És fejedre gyászt hozott. (Pierre) fölszarvazott. 
Eva. Három lány. 

Az, ki ily pofont kapott, elfelejt csapot, papot. 
Mily keserves állapot, hogy ott a nőd 

fölszarvazott. 
Mag. 

Jó gyorsan elfeledni az ily csapást, ha fáj. 
Marguerite. 

Kár folyton emlegetni a bajt, ha nem muszáj 
Margot. 

Ki fognak itt nevetni Pierre, Pierre megállj. 
Éva. 

Az, hogy igy esett, talán haszon csapás helyett 
Végre válni fogsz, a terv nem rossz, 
Most van ok reá, hát ne késs soká 
Gyorsaság ez itt a fő. Megcsalt ő. 
Gyerünk tovább légy okos, felejts. 

Pierre. 
(Ne felejts tönkre szarvazott) 
Nem kérem ezt nem feledjük mi el 
Megcsalt a nőm, egy senkivel 
Nem szivem ezt nem felejtjük mi el 
Ehhez nagyobb sziv kell 
Ha más ölében ül a drága nő 
Csókjait csak másnak adja ő 
Ha fuccs a hűség, ha néki más ember kell 
Nem kérem ezt nem felejtjük mi el. 

H A R M A D I K F E L V O N Á S 
Búcsú-Csókfüred. Ugyanaz a szin, mint az 
első kettőben, de a fák, bokrok, stb. megint 

máskép vannak csoportosítva.) 
Első jelenet 

Jean, Melanie 
Jean. Mire emlékeztet ez a környék an-

gyalom ! 
Melanie. Semmire, angyalom ! (Csókolódznak.) 
Jean. Nem emlékeztet a fürdőre, ahol elő-

ször találkoztunk ? Most három éve . . . 
Melanie. Egy csöppet sem. Az egy elegáns 

fürdő volt ! Már tudniillik annyiban elegáns, 
hogy az a csőcselék, amely ott összegyűlt, 
addig nézte egymást, amig kölcsönösen el-
hitte egymásról, hogy elegáns. Búcsú-Csók-
füred viszont nagyon uri fürdő, itt nincsenek 
szélhámosokéin mi vagyunk! 

Jean. Az már igaz ! Az a pár ember, aki 
itt van, folyton ugy néz ránk, mintha bocsá-
natot kérne azért, hogy ide mert jönni. Mintha 
azt mondaná : „Bocsánatot kérünk, csak át-
utazóban vagyunk itt." Szegény ördögök ! 

Melanie. Mit akarsz tőlük ! Nem lehet min-
denki milliomos. 

velem találkoztál. 

Jean. Ha elgondolom, hogy mi is voltunk 
szegények I 

Melanie. Addig, amíg 
Éppen örököltem akkor. 

Jean. Már előbb is szerettelek: örök szere-
lemmel. Szerelmem örökös volt . . . 

Melanie. De csak aztán vettél el. 
Jean. Amikor te is örökös lettél. Elválasz-

tottalak az uradtól. A házasság szent köte-
léke füz minket egymáshoz. Elragadó pár 
vagyunk. 

Me/cmie.Bevallom, nagyon boldogok vagyunk. 

Megnyilt BRISTOL Megnyílt 

s e l y e m h ü l ö n l e g e s s é g E k á r u h á z a 
t u , K o r o n a h e r c e g - u 16. (Szapáry-uflvar) Telelőn: 5 3 - 1 9 . 

Eredeti francia ós svájci selymei* 
a napi áraknál soHbal olcsóbban. 
K8T~ Tessék a cimre üny»inl ! 

A D L E R síücs. VI., Király-utca 94. 
S z ü r k e r ó k á k , a l a s k a r ó k á k , s z ő r m e k a b á t o k 
= a I—I a l e g j u t á n y o s a b b á r b a n < = i < = • 

1 1 C 7 t n o r I f i i 7 n a m- kir. Operaház volt szólóUn 
RUSMIICI L U j t d cosnőjének, a balletiskola voll 

balletiskolája I^eo'Ívös-utca 26/c. i. em. 
Felvétel egész évben. Értekezni reggel 9-től d. u. 4-ig 

f , Ruhák 
t e m B l U Z O k 
Pongyolák 

B u d a p e s t , V. kerü le t , Mária Va lé r i a -u tca 3. 

„Henna" 
hajfestésben 

specialista 

VAGÓ VIKTOR 
h ö l g y f o d r & s z , 

Rpest, Vltl., Ráknczi-ut 57. 
FésfilÉi, lejmosás, balmunka, manicure. 

RRflHV És E Z U S T B E U f l b T f l S , V á r m e g y e u t c a h é t - H i v a t a l o s ó r á k 9 - 5 l g 

„ L U X " DROGÉ«*»** 
Ö kir. fensége József ffiherceg ur kamarai szállítója 
BUDAPEST, IV., MUZEUM-KÖRUT 5. SZÁM. 

Francia és angol illatszerek, kozme-
tikai különlegességek és az összes 
színházi kellékek eredeti beszerzési 
f o r r Asa. Telefon József 103-21. 

ÜÚI KAMP RRRTT SflRílíiTfl "Öl KAbAPTEK PIE BEN 
KÜLÖNLEGESSÉGEK U H U 1 1 U f l I I U U I f i i v . , P Á R I S I - U T C A 2 . IV., V Á C Z í - U T C A 9 . 
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Jean. És ahhoz, hogy boldogok legyünk, 
nem kellett több, csak egy kis becsületesség. 
Te ott hagytad azt a maradék grófodat, én 
pedig kitettem a hercegnőm szűrét. 

Melanie. Szép kis hercegnő volt ! En nem 
szenvedek nagyzási hóbortban, én nem aka-
rok hercegnő lenni, én Hercegné vagyok, 
Herceg Jánosné. Beérem a polgári jómóddal 
és kényelemmel. 

Jean. Erről jut eszembe ! Irt a közjegyző ? 
Melanie. Igen. Szombaton fölvehetem a 

pénzt. Mégis csak jó az a sok örökség. Az 
ember nyugodtan ül Búcsú-Csókfüreden, aztán 
egyszerre táviratot kap, hogy a nagybátyja, 
akit életében soha sem látott, meghalt és 
rám hagyta a vagyonát. 

Jean. Nem tudod, mikor örökölsz leg-
közelebb ? 

Melanie. Nem én ! 
Jean. Mivel most már negyedszer örökölsz, 

azt hittem tudod már, mikor esedékes a leg-
közelebbi ? 

Melanie. Belejöttem az öröklésbe, csak a 
dátumokat nem tudom. 

Jean. Kár! 
Melanie. Még boldogabb lennék, ha egy jó 

szobalányt találnék. 
Jean. És egy jó inast ! De a mai cselédek! 

Micsoda isten csapása ! 
Jean. 

Mennyi munka, mennyi baj, 
Följegyezni mennyi vaj, 
Mennyi liszt van és cukor, jaj-jajj. 
A gond elég ! 

Melanie. 
Tudni kell : a háj, a só. 
Lencse, szóda hány kiló ? 
Mert lop és csal, ó csak erre jó 
A sok cseléd, 
Nincs biztonság. 

Jean. 
Mily disznóság ! 

Melanie. 
Tolvaj bagázs ! 

Jean. 
Ó mily csapás ! 

Refrain 
Melanie. 

Ki dühöng, ha este főzni kell ? 
Jean. 

A derék szakácsnő. 
Melanie. 

A tojást, a zsirt ki lopja el ? 
Jean. 

A derék szakácsnő. 

I minden! 
otpö-

Jsz inbenl 

m i m w Â 
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Melanie. 
Ha te sirsz, ki vig. ki énekel ? 

Jean. 
A derék szakácsnő. 

Melanie. 
Hja, a sors cibál. 

Jean. 
No de sirni kér. 

Melanie. 
A cseléd az ur ma már ! 

(Csukott szájjal.) Ah ! 
De sirni kór, cseléd az ur ma mér. 
Ur ma már. 

Jean. 
Vig a konyha, áll a bál, 
Eltörött a csésze, tál, 
Elveszett kilenc ezüst kanál. 
No most beszélj ! 

Melanie. 
Bármi gonddal őrzenéd, 
Ellenünk ki véd, mi véd '? 
Átkozott,5 cudar, zsivány cseléd. 
Örök veszély ! 
Nincs biztonság. 

Jean. 
Mily disznóság ! 

Melanie. 
Tolvaj bagázs ! 

Jean. 
Ö mily csapás ! 

Refrain. 
Melanie. 

Ki dühöng, ha tisztogatni kell ? 
Melanie. 

A derék komornyik ! 
Jean. 

A finom szivart ki szivja el ? 
Melanie. 

A derék komornyik. 
Jean. 

Ha te sirsz, ki vig ki énekel ? 
Melanie. 

A derék komornyik. 
Hja a sors cibál. 

Jean. 
No de sirni kár, 
A cseléd az ur ma már ! 

(Sóhajtva.) Ah ! 
De sirni kár, cseléd az ur ma már, 
Ur ma már. 

(Ének után.) 
Jean. No, ez óriási ! 
Melanie. Micsoda ? 
Jean. Megint itt van az a három kislány I 

L e g j o b b sza lámi a 
' r » I » « 
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Melanie. Óriási ! De csak ketten vannak ! 
Jean. Igazán ? Nekem hárman lesznek ak-

kor is, ha egy se lesz már itt. 
(Marguerite és Mag belépnek.) 

Második jelenet 
Voltak, Marguerite és Jean 

Melanie. Jó napot, angyalkáim ! Mit csinál-
nak ebben az istenverte kis fészekben ? 

Mag. Jaj de furcsa ! A mama azcrt jött az 
idén ide, hogy ne találkozzunk senkivel. 

Marguerite. És itt a grófnő I 
Melanie. Nem ! Már nem vagyok grófnő ! 

Egyszerűen tekintetes asszony vagyok. (Jeanra 
mutat.) hs itt az uram ! 

Jean. Igen. Lemondtunk rangunkról, ahogy 
jó köztársaságiakhoz illik. 

Marguerite. És hova lett a hercegnő ? 
Mag. És Pas de Vis gróf? 
Jean. A hercegnő és a gróf kivonultak éle-

tünkből. 
Mag. Jaj de furcsa ! Az ember már azt sem 

tudja, ki kinek a felesége és ki kinek a férje ! 
Melanie. Borítsunk fátyolt a múltra ! Mi 

van magukkal kicsikéim ? 
Marguerite. Még most sem mentünk férjhez. 
Jean. Most magukon a sor ! Szerezzek ma-

guknak férjet ? Tudják, hogy a baiátnőjüket 
is én adtam férjhez ? 

Mag. Tudjuk ! Egy utálatos emberhez ! 
Marguerite. Aki ráadásul hülye is ! 
Jean. Semmi hibája se legyen ? 
Melanie (Jeanra mutat). Nem lehet mindenki 

szép, okos és fiatal ! Igaz-e, angyalom ? 
Marguerite. Köszönjük szépen. Mi mér csak 

magunk keressük ki a jövendőbelinket. 
Jean. Van már valakijük ? 
Marguerite. Csak afféle kis flörtök ! 
Mag. A jó erkölcsök és az illendőség ha-

tárain belül ! 
Marguerite. Mag a kaszinó croupierjába 

szerelmes ! 
Mag. Imádom ! . . . Olyan elegánsan huzza 

be a pénzt . . . 
Melanie. Egy croupier, nem is olyan rossz ! 

Erre a mesterségre nem fizet rá az ember ! 
Mag. Meg aztán egész nap szmokkingban 

van és amikor azt mondja : „Mindenki tett ? 
Nincs tovább !" . . . ugy néz az emberre, 
olyan izgatón . . . 
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Jean. És a másik ? . . . Marguerite kis-
asszony flörtje ? 

Marguerite. Csendőrfőhadnagy. Imádom az 
uniformist ! 

Jean. Ez mér butaság ! A csendőrséghez 
csak a végső esetben folyamodik az ember ! 

Marguerite. De olyan ozép fiu ! 
Melanie. Szereti ? 
Marguerite. Imádom ! . . . Nem szeretem a 

kis fiukat. Csak azokat a férfiakat, akiktől 
félek egy. kicsit ! 

Jean. És férjhez mennek hozzájuk ? 
Mag. Azt már nem ! . . . Csak flörtölünk 

velük, mert unatkozunk. A házasság komoly 
dolog. 

Jean (Melaniehoz). Nézd csak! Kijön itt?... 
Melanie. Jól látok ? . . . Hisz ez Pierre ! . . . 

Bizonyosan idejön ! 
Jean. Pierre ! . . . Jaj de kellemetlen ! . . . 

Hiába gömbölyű a föld, mégis lépten-nyomon 
találkozunk azokkal, akikkel nem akarunk 
találkozni. (A két leányhoz.) Bocsánat, höl-
gyeim, hogy itt hagyjuk önöket, de várnak 
minket a fogadóban. 

Melanie. Viszontlátásra kisasszonyok ! 
Marguerite e's Mag. Alászolgája ! 
(Jeun és Melanie el.) 

Harmadik jelenet 
Marguerite, Mag, majd Pierre 

Marguerite (Maghoz). Mit szólsz a fiatul 
házasokhoz? 

Mag. Szerettem volna ezt a Melaniet látni 
mirlusíkoszoruvai a fején. 

Mag : 
Ez a» drága Jean, Don Juan, 
Három feleség neki nem elég, 
Egy jó nőt, ha lát a betyár, 
Flörtöl vele már 
bs el is veszi rögtön. 

Marguerite. 
F.s a drága Missz, fura hölgy ő is, 
Három férje még neki nem elég. 
Mert szivében több a lakás, 
A férje minden percbe más. 

Együtt. 
Drága hölgyek ó bocsánat, 
Mert e kis malidénak, 
Célja ma semmi, semmi más, 
Mint a mulattatás. 
Rosszat mi senkiről se szoktunk beszélni 
Elvünk igy élni, élni, cini, élni, élni. 
Rosszat mi senkiről se szoktunk beszélni, 

Mol-Henne!! 
F E S T É S 
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Csuk dicsér szavunk, 
Mivel mi jók vagyunk. 
Noha suttogunk, 
Ehhez talán van is jogunk. 
Es ha jár u szánk, 
Azért ne dobj követ ránk. 
Köll a pletyka néha 
S nem árt a könnyű tréfa, 
Mi néha suttogunk. 
De bajt csinálni nem fogunk. 
Nem fogunk. 

(Ének után. Pierre belép.) 
Marguerite. Nini, Pierre ! 
Pierre. Ez aztán a véletlen ! Önök is itt 

vannak, hölgyeim ? 
Mag. Amint látja ! 
Marguerite. Maga is ? . . . 
Pierre. Igen. Én is ! . . . De hova lett a 

harmadik pajtásuk ? 
Mag. Elvesztettük ! 
Pierre. Szegény kicsike ! 
Marguerite. Nem ugy vesztettük el ! . . . 

Csak számunkra veszett el ! A világ számára 
megvan még. Férjhez ment ! 

Pierre. Vagy ugy ! 
Marguerite. Hát maga mit csinál itt ? 
Pierre. A magányt keresem. Ennélfogva ezt 

az ismeretlen uj kis fürdőt választottam ki. . . 
Mag. Erre ugyan ráhibázott ! Mindenki itt 

van ! 
Pierre. Fájdalom, nem mindenki ! 
Mag. Mit csinál a felesége? 
Pierre. Elvesztettem. 
Marguerite. Lehetetlen ! 
Mag. Ilyen fiatalon ! 
Pierre. Nem ugy ! . . . Elvesztettem, ugy, 

ahogy az ember a pénztárcáját szokta el-
veszteni . . . 

Mag. Igen. Tudjuk ! 
Pierre. Tudják ? . . . Nagyon mulatságos !. .. 
Marguerite. És az édesapja ? 
Pierre. Elveszett. 
Mag. Tavaly még olyan egészséges volt ! 
Marguerite. Borzasztó ! 
Pierre. Nem ugy veszett el . . . elveszett . . . 

hgy szép napon fölkerekedett, a kalapját 
vette és azt mondta : megpróbálom . . . 
hátha még mindig tetszem a nőknek ?" Azóta 
nem láttam ! 

Mag. Ilyen az élet,! 
Marguerite. Hát Éva ? , . . Mit hall róla ? 
Pierre. Éva. az más ! . . . Azt aztán igazán 

elvesztettem végképen. 
Marguerite. Fogadja részvétünket ! 
Mag. Szegény Éva ! 
Pierre. Nem ugy ! . . . Saját hibámból vesz-

tettem el. 
Marguerite. Saját hibájából ? 
Pierre. Egyszóval . . . valakinek a hibájá-

ból. És csak azért jöttem ide, hogy elfelejt-
sem Évát és ne találkozzak vele ! 

Marguerite. Haragszik rá ? 
Pierre. Nagyon ! 
Mag. Miért? 
Pierre. Mert jelen volt akkor, amikor meg-

tudtam, hogy a feleségem megcsalt ! 
Marguerite. Hát aztán ! . . . 
Pierre. Nevetséges voltam és ezt nem bo-

csájtom meg neki. Éva meg én imádtuk egy-
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mást . . . A szeretője voltam . . . és aztán 
egyszerre kiderül, hogy a feleségem megcsal 
a kis Lipóttal. Képzeljék el, egy csúnya asz-
szony csalt meg . . . Még ha szép lett volna, 
azt értem . . . De miféle ember lehetek én, 
akit egy csunva asszony is megcsal ! Sirni 
való! 

Mag. Ez bizony elég szomorú ! 
Marguerite. De mi köze ehhez Évának ? 
Pierre. Éva szép ! . . . Most képzeljék el, 

hogy ha már a csúnya feleségem is megcsalt, 
mit csinált volna velem a szép ! . . . Azóta 
bolyongok bánatommal. Lehet, hogy kolos-
torba megyek. Hát maguk mit csinálnak? 

Mag. Éppen most meséltük el a közön-
ségnek. 

Marguerite : Holnap este újra elmeséljük, 
jöjjön valamivel korábban. 

Pierre. Az nem lehet, mert különben át 
kell dolgozni az egész darabot. 

Mag. Marguerite, nézz csak oda ! 
Marguerite. Az ám ! Mi most elmegyünk. 
Pierre. Csatlakozni akarnak ahhoz a két 

úrhoz ? Ismerem őket. Az egyik croupier . . . 
Marguerite : A másik pedig csendőrfőhad-

nagy. 
Mag. Kérdezni akarunk tőlük valamit. 
Pierre. Itt hagynak egyedül ? 
Marguerite. Hiszen éppen most mondta, 

hogy a magányosságot keresi. 
Pierre. Keresem, keresem, de nem akarom 

megtalálni ! 
(Elmennek. Pierre leül e's cigarettatárcájá-

ból cigarettát vesz elő.) 
(Éva megjelenik.) (Folyt, köv.) 

Szenzációs könyvújdonságok I 
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Újhelyi N á n d o r : A szerelem forradalma 
Erdős Renée : A nagy sikoly. 
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Az itt felsorolt műveket, valamint minden 

más megjelent könyvet azonnal 
és pontosan Szállít : 

a SZÍNHÁZI ÉLET könyvesbolt ja 
VII., Erzsébet-körut 29. 

Dús választék k ö t ö t t a jándékművekben ! 

É R F I I N G E K 
3500 

frakk, piké és szegélyes 

jUhács és Pásztor 
IB> es t , Egye tem u. 11. 

gr.Klrolyi palotával szemben k o r o n a 

T r o t t e u r ő k , t o q u e o k , e s t é l y i k a l a p o k 

Brachfeld kalapszalonban, 
B u d a p e s t , IV,, K i g y ó - u t e a 5. s z á m . 

FÜZÖKÉSZITŐNŐK 
kellékeiket legolcsóbban és legjobb kivitelben 

B Ä K S A Y és B I R Ó cégnél 
IV, SÜTÖ-UTCA 2. (DEÁK-TÉR MELLETT) 
szerezhetik be . — Ugyanott nöi divatcikkek, 
csipkék, szalagok, har snyák és keztvük. nagy 
válasz1 ékban kaphatók. TELEFONH1VÓ 8-ti7 

Létszereket 
fényképezőgépeket vesz.eiad, cseréi 

Hatschek 
Nándor 
Erzsébct-kürut 33 
Telefon: ] . 129-2C 
Royal Ort. mellett 

SIKLÓS-HLAVÁCS Iparművészeti Iskola 
és "élsorulfa*KabÍívar- BpßSt, VI, 0-UÍCfll8. 
rás, luxus-munkík, baba-áliatkészités, batik, bor, 
kalap, müvirágszövés. lámpaernvő, rajz és tervezés. 

Ki fizet * 
bélyegért • 
gyűj teményér t , rég i levelekért annyit 
m i n t B á t o r l b é l y e g O z l a l e , 

Budapest , IV, Városház-u . M . 

E Í D K E P i n C E 
ÉTTEREID 

fI)Ű\7ÉSZE5TÉbyEK 
R Ó Z 5 f l B E G y i K Á M l f í n 

uezeféséuel. 
szc m 

M t í v i o á w £ « , < 1 ; c v » A 1 I T Ó T H S Á N D O R é l PIA (ezelőtt Jttnker Henrik.) 
r i U V i r a g es ttlSZtOII l . d i p n t , TI., U r á l r - I . M. T e U f o n : 118-09. 
Férfi é s női t a l a p o k átalakí tása. Hoio t t kelméből virágot é s ruhadisxt készit , használ t v i rágot é s tollat f es t , 

frissít és átalakit. Menyasszonyi kosborok é s fátyolok nagy vá lasz tékban . . 
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Szerkesztői üzenetek 
(E rovatban készséggel adunk felvilágosí-

tást 5 színházi vonatkozású kérdésre. Kéz-
iratokat, rajzokat nem adunk vissza s azok 
megőrzésére nem vállalkozunk.) 

Dixi. 1. Visszaszerződött Erdélybe. 2. Nőtlen. 
3." 19. 4. Egy pesti nagykereskedő. 5. Nős. — 
F. A. Pásztó. Mai számunk apróhirdetései 
közt hirdetjük. Ha eredmény lesz, értesítjük. — 
M. Viola. Megvan. Ára 450 korona és a 
portó. — Olga. Pallay Anna táncakadémiája, 
Koronaherceg-utca 3. — L. L. „Az utolsó 
szimfónia" volt a cime. — Jánosháza. Saj-
nos, nem áll módunkban szives kérésére 
részletes felvilágosítást nyújtani, ha azonban 
I) nevezett céghez*,!fordul, feltétlenül meg-
adják majd a bővebb választ. — Harry. 
1. Nem halt meg. 2. Friedenau, Fehlerstrasse 
12. 3. Berlinben tartózkodik, de csak ideig-
lenesen. 4. Az autogrammdélelőttöt jelezni 
fogjuk a Színházi Élet-ben. — P. L., Győr. 
Tessék ez ügyben a Színházi Élet jegy-
pénztárával érintkezésbe lépni. — Kislány. 
Tessék Rózsahegyi Kálmán iskoláját fel-
keresni, VIII., Népszinház-u. 22. — Zs. B. 
Velika Beckerek. 1. Dahlem, Parkstrasse 76. 
2., 3. Nincs meg. 4. Charlottenburg, Kur-
fürstendamm 70. — Mohácsi bakfis. 1. 
Erzsébet-körut 50. 2. Albrecht-ut 31. 3. 
Sarkantyus-utca 3. — Gy. J. Méltóztassék 
Rózsahegyi Kálmán iskolájánál érdeklődni. — 
S. Sz. 1. Hegedűs Tibor játssza. 2. 26 éves. 
3. A Sas Ede—Szabados Béla „Bolond Istók" 
cimü operettjében. 4. Pihen. 5. December 
6-án. 6. Wilmersdorf, Duisburger-Strasse 6. — 
Várszeg. 1. Elkésett vele. 2. A leveleket a 
főszerkesztő veszi át. — V. 0., Szekszárd. 

1. 1894. január 1-én született. Budapesten. 
2. Nem hagyta el. 3. Legközelebb megírjuk, 
amig az adatokat beszerezzük. 4. 1887. áp-
rilis 23-án született. — Maca. 1, Személy-
nök-utca 16. 2. A „Bajadér"-ben. 3. Címe : 
Vígszínház. 4. 18 éves. 

Aranyszőke lesz £ Eisncr-f éle EAU RADIEUSE 
használja (TOO.— K), barna vagy fekete hajat nyer az 
Eisner-féle dió-kivonattól. (100 K). Eisner>drogéria , 
l'őh. kam. száll., Budapei t »I., Andr&ssy-ut 37. 

O Y O X G Y V I R Á G » " " " ' ; ? 

/ffjjx 

májfoltos, mitesszerei és >siros 
arcnaK kitűnő. As arc szép matt 
és ilde lesz, mindent eltüntet, a 
kenőcsöt és pudert is pótolja. 
Fontos használati utasítás mellé-
kelve. Vidékre diszkrét szétküldés. 
Ara 150 korona. 
Botár Regina, Erzsébet-körut 34 

tf chaf fer Eb d f v a t t e r m e 
m Podmanlczky-u. 77., m /3 . Tel. : 5 0 - 4 3 . 
Kíszit modell és saját kreációja után legújabb 
francia toiletteket, köpenyeket i s kosztümöket. 

Révay-u. 18. KIS KOMÉDIA Tel. 14-22 
Rott «9 Steinhardt felléptivel : Aki azt nam látta . . . és 
Dar Waharadja von D|eaorg. Kezdete pontban 7V» órakor 

GROSZ JÓZSEF 
modern cipész 

József-körut 25. 
(üzlet) 

Házvezetőnőt, SSSEEPÄ 
kodónfit vagy gyermekkisasszonyt ha keres vagy ha ilyen 
illást óhajt elnyerni, ugy forduljon bizalommal „A Ház-
vezető* kiadóhivatalához, Budapest, Rákóczi-ut 53 Tele-
fon József 30-59. Válaszbélyeg. Kérjen mutatványszámot 

T e l e f o n o n I s m e g r e n d e l h e t i 

A Z U J S Á G - o t 
Telefonszámok : József 16-26, József 13-53 

A f u z ö í o 
r ^ 

W A S * 0 7 0 * ~ M £ U t * * T < £ ^ „ 

HARSÁNY!-NÉ. 

Zománcedény, háztartási és konyhafelszerelési 
Cikkek I e " o b b bevásárlási forrása, szállodai LÁSZLÓ KÁLMÁN Cégnél és vendég-lói edények nagy választékban Budapest, Klrály-u.76. Király Színházzal szemben 

Hová siet 

Teleion 174-93. 
9 Hegyek a Clty-drogérlába, 

•hol a legjobb eredeti illatszerek, kölnivizek, szappanok 
s az összes színházi kellékek nagy választékban kaphatók 

• Esktt-ut 5. sz. (Klotild-palota) 
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Színházi rejtvény 
Megfejtési határidő : november 25. 

A megfejtést lapunk 1922. évi 49-ik számá-
ban közöljük. 

A megfejtők között a következő dijakat sor-
soljuk ki 

I. dij : Feciúk Sári autogrammos fényképe. 
II. dij: Egy doboz „Floris" csokoládé-

bonbon. 
III. dij : Egy üveg Eau de Cologne „Feé"-

Wittek. 
IV. dij : Egy doboz 

csokoládé. 
A Színházi Elet 44-ik számában közölt rejt-

vény megfejtése: „Uj rokon". 
Helyesen fejtették meg 3250-en. 
Az első dijat Kovács Böske (Miskolcz, 

Vörösmarty-utca 4.), a második dijat Dulovics 
Rózsi (Budapest), a harmadik dijat Kelemen 
Jolán (Budapest), a negyedik dijat Pollatschek 
Lajosné (Budapest) nyerték meg. — A vidéki 
előfizetőknek postán küldjük el a dijakat, a 
pestieket kérjük: fáradjanak fel értük a 
szerkesztőségbe 4—6 óra között. 

Régiséggyűj tők I ves»k, .í.dok, 
becse ré lek műtárgyakat , HAMBURGER 
réff iség-üz et , Rökk Sz i lárd-utca 3 9 . az. 

H A R I S N Y A J A V I T Ó 
Budapest , Bálvány-u. IS az udvarban (i kirlsDyi-
kftutt. scIjcmturUi»« izenszed<st vállal olcsó árban. 

lakát-,felll-

Bútorok 
Legolcsóbban vásárolhat 

csak ugy jók. ba azok 
fíehr-t%\ valók. 
Teljes lakberendezések 
állandó kiállítása. 

Cimre Dgyellen. 

K k M k a mflaiztalosnál, Andrássy-ut 60. n e n r r Csengery-utca tarok. 
Fióküzlet nincs. 

Vaságyak, rézágyak, gyermekägyak, 
sodronyágybe té tek , gyermekkocs ik l e g o l c s ó b b a n 
besze rezhe tők : K L E I N A D O L F gyárában , VIII., 
M a d á c h - u . 34. Baross-utca mellett . Telefonszám : 
Józse f96—60. Javí tások é s fénvezés mérsékel t á rban . 

Legszebb Legjobb Legolcsóbb 

PAPu, PA PIA, PAPU, 
K á r p i t o s á r a , vas- í s rézbntorgyára 

S z S n y e g , p o k r ó c , f ü g g ö n y . 
Agy- és asztalterítők, gyermekkocsik, nyűg-
székek, leányszoba, eloszob.t-és kertibutorok 
ernyők és sátrak minden kivitelben kaphatók. 

GICHNER JÁNOS 
Badapast, TU., Erzsibat-KSrat 20 

Nagy katalógust 30 korona elleniben postán kflldSk 

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

Igazgató : KIRÁLY JENŐ 
Hirdetési vezérképviselet külföld részére : Annoncen Expe-

dition Rudolf Masse. Berlin S. W. 19. és fiókjai 

Egy szó ára 
16 korona, vastagabb 

betűvel 20 korona APRÓHIRDETÉSEK Apróhirdetéseket 
felvesz a kiadóhivatal 

Erzsébet-körut 29 

A u t o m o b i l v e z e t é s r e színésznő-
ket, sz ínészeket kitanít Idrányi, 
Práter-utca 59/c. I. 20. 

P a p l a n t sokan hi rdetnek, o lcsón 
csak Szalai a paplankirá lynál vá-
sárolhat , Kertész-utca 35 . 

A r a n y a t , ezüstöt , bril l iánsokat 
l egdrágábban vesz SCHWARTZ, 
Muzeum-körut 21. s z á m . 

„ A r t e s " szövőmüvészet i iskola 
tarvit ur inőket é s urakat Gobelin-
perzsa szövésre , valamint az ösz-
•szes keleti t echnikákra . VI., Sziv-
utca 54. szám. 

F é r j h e z m e n e n d ő k , nősülen-
dók bizalommal fordul janak Nagy 
Jenő legszolidabb házasságkoz-
vetitő i rodájához, Rákóczi-ut 57/b. 
(Cégnélküli levelezés). Telefon. 

P a p l a n o k jól , olcsón csakis 
Oorsc/ioH'rYzpaplankészitönél í.flp 
hatók. Garay-u tca 43 . 

M a g á n n y o m o z ó . T h u r ó c z y 
nyűg. detekt ivföfelügyelő bizal-
mas természetű ügyekben nyo-
moz, megfigyel, informál. Rá-
kóczi-ut 57/b. Főlépcsőház . Tele-
fon : József 52—73. 

H a m i s f o g a t , ékszer t l egdrágáb-
ban veszek: Gross Antal , József-
körut huszonhárom, félemelet . 

H a j f e s t é s Hennával párisi mó-
don, na jmunkák legszebben Grün-
feldnél . Belváros, Ha jó -u tca 3. 

T á r s a s á g b e l i úr iasszony leg-
diszkré tebben közvetít házassá -
goka t . Doktorné, Rákóczi-ut 64 . , 
II. 20. Telefon : József 7 3 - 9 3 . 

H a m i s f o g a t 170 kor.- ig, a ranv-
ér t , bri l l iánsért , ezüs té r t legtöb-
bet fizet : L e i n m e i ékszerész , 
Dob-utca 47. 

BÉLYEGVILÁG lASZAI HSSSRS 
a lagjobb szaklap gyár bélyegeket lOrgősan karaaak. „ " B B B i p s i l , 

Elflflsetéil ára a g y évre: 40 K. L e g m a g a s a b b árakat fiaetem. = I V . K O Z B U t h L l J O I - U K I D 

Fhália műintézet r.-t. Felelős igazgató : Deutsch Géza, Budapest, V., Csáky utca 12 14 






