
Ö L B Á Z 





XII. évfolyam. 1923. január 14-től 20-ig 3. szám 

ELŐFIZETÉSI ÁRA • 
Budapesten 
és vidéken 

Negyedévre 600.— K 
EGYES SZÁM ÁRA 

Budapesten, 
vidéken K 
pályaudvarokon 80 K 
Amerikában .. 15 cent 
Ausztriában 3000osztr. K 

Hirdetések 
mm-soia 50 korona 

6 0 . -

S Z Í N H Á Z I E I i E T 
SZÍNHÁZI, IRODALMI ÉS 
MŰVÉSZETI HETILAP 

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP REGGEL 
Felelős szerkesztő: INCZE SÁNDOR 

Szerk>szt6s*i : 
Erzsébet-körut 24 

Telefon : 
József 129-35. 

Kiadóhivatal : 
Erzsébet-körut 29 

Telefon : 
József 121-73. 

A jegypénztár telefon-
száma : 

József 121-72. 

Érdemes költőnek lenni? 
Irta : HERCZEG FERENC 

A Petőfi-ünnepek még nem is értek véget, de azért 
nagyjában már tudjuk, mit várhatunk tőlük. Ha rossz-
májú ember volnék, azt mondanám : sok szót és kevés 
igazságot, sok gesztust és kevés szépséget ! Ugy látszik, 
ilyenkor csak arról lehet szó, több vagy kevesebb ünnepi 
beszéd mondassék-e, több vagy kevesebb alkalmi köl-
temény szavaltassék-e ? A mennyiség változik, a minő-
ség azonban körülbelöl ugyanaz marad. 

Nem vagyok azonban rosszmájú ember és azt 
hiszem : tökéletes és méltó ünnep csak az lehetne, amely 
egy,I Petőfi Sándorral rokon szellemű, költő lelkében 
folyna le. Mihelyt az ünneplő kedv a nagy nyilvános-
ság elé kívánkozik, a suly szükségképpen a külsősé-
gekre kerül, az ünnepi külsőségek pedig alig is lehet-
nek egyebek, mint ismert motívumok csoportosítása. 

Tehát nyugodjunk bele : téglából és malterból épül-
nek a templomok. Ha a költő szelleme tudomást vehe-
tett volna a neki szóló ünneplésekről, akkor — föltéve, 
hogy ma is ugy gondolkozna még, mint gondolkozott 
életében — akkor alkalmasint nem találna okot az elé-
gedetlenségre. Neki ugyan nem volt nagy érzéke saját 
életének értéke iránt, de a hirnév-értéket sokra becsülte 
és az ünneplések meggyőzhették, hogy dicsősége szét-
terjedt az egész világon. Jellemének egyik fővonása a 
fejlett önérzete volt és tapasztalhatta, hogy a társada-
lom összes rétegei köteles tisztelettel hajolnak meg em-
léke előtt. 

Az ünneplések egyébként is elérték a céljukat: nyil-
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vánvalóvá tették, hogy nálunk megbecsülik a költői 
lángészt és hogy a közvélemény tudatában van annak, 
ki volt Petőfi Sándor. A világ figyelme és érdeklődése 
ismét a legnagyobb magyar lirikus alakja felé terelődött 
és biztosra vehetjük, hogy olvasóinak serege a jövőben 
még nagyobb és lelkesebb lesz, mint volt a múltban. 
Mindent összevetve: ha az a költő vágya, hogy túlélje 
a maga halálát, akkor Petőfi Sándornak, aki száz esz-
tendővel a születése után nagyobb és életerőtől duzza-
dóbb, mint valaha, érdemes volt költővé lennie. 

i 
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Charlotte : „Én nem tréfálok ! 
Renaissance Színház : „Dupla vagy ! 

CSORTOS GYULA és SIMONYI MÁRIA 
ii" ( A n g e f o 
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Henri: „Mi törlénl veled? Hogy ragyog az arcod ? I" CSORTOS GYULA. RÉRCZY ERNŐ, SIMONYI MÁRIA 
Renaissance Színház : „Dupla vagy semmi" Anpe/o foto 

Alfréd Savoir héromfelvonásos vígjátéka,-
a francia vigjátékirodalomnak egyik legsike-
rültebb terméke, Végtelenül ötletes, mulatsá-
gos, fordulatos, lebilincselően mozgalmas cse-
lekményt tárgyal a darab, amelynek főalakja 
egészen újszerű könnyed, vidám typus. Annak 
a typusnak színpadi képviselője, amelyet az 
életben is szívesen látnak minden társaság-
ban és annál szivesebben nézik végig tréfáit 
könnyelműségeit színpadi játék keretében. > 

A darab tartalmát talán nem is lehet ösz-

A Renaissance Színháznak Bárdos Artúr 
igazgatása alatt első újdonsága, Alfréd Savoir 
„Dupla vagy semmi" című darabja, amely 
már nyolc nap óta készen várja a premiért. 
Csak természetes, hogy az uj igazgató minden 
tekintetben kifogástalan előadással akarta 
megkezdeni működését, ezért nyolc nap óta 
teljes díszlettel, valósággal előadásszerüen 
próbálnak, ugy, hogy alkalmunk volt már 
egyik házifőpróbán szinte premiérszerü han-
gulatban végignézni a darabot. 
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szefüggő szerves mese keretében elmondani, 
annyira átszövik az ötletek szellemességek, 
helyzetkomikumok, amelyek sok helyen hát-
térbe szorítják magát a cselekményt is. 

Az első felvonás egy kis franciaországi 
tengeri fürdőhelyen történik, a játék-kaszinó 
halljában. Charlotte négy nappal ezelőtt tért 
ide nászutjából, férjével, Lussac Alexandre 
gróffal, akinek mindössze két hónapja a fele-
sége. Négy napja vannak itt és a fiatal férj 
négy nap óta kártyázik. Ki sem jött a játék-
szobából. A fiatal asszonyka eleinte odahaza 
várt reá, azután eljött érte, beüzent hozzá, 
de minden hiába. A kártvaszenvedély erő-
sebb a szerelemnél, a férj szünet nélkül, 
éjjet-napot eggyé téve kártyázik. Felesége már 
az éjszakát is ott töltötte a kártyaszoba be-
járata előtt, ahová nem mehet be, mert férje 
intézkedett, hogy ne vegyék fel a kaszinó 
tagjai közé. így tehát nem is tud férjével be-
szélgetni. Jtt ismerkedik meg Delignieres Henry 
báróval, a fiatal vidéki földbirtokossal, aki 
nyomban beleszeret az asszonykába. Az 
asszonyka minden áron beszélni akar az 
urával. Már-már le ksll mondani erről az 
óhajtásáról, aínikor megérkezik a rendőrbiz-
tos és tudtára adja Charlottenak, hogy az ék-
szereit férje rabolta el, illetve nem is elrabolta, 
hanem elzálogosította. Charlotte arra is haj-
landó, hogy a rendőrfőnök letartóztassa az 
urát, csakhogy beszélhessen vele és hogy ezt 

Renaissance S/.inlmz 
RÉRCZY ERNŐ. SIMONI i MÁRIA 
„Dupla vfiRy semmi" 

elérje, azt állítja, hogy Alexandre nem is a 
férje, hanem csak a szeretője. Egy szom-
szédos helyiségbe vonulnak, mialatt a rendőr-
biztos a gróffal tárgyal, aki kijelenti, hogy 
igenis szeretője van, még pedig már négy 
esztendő óta. Természetesen nem gondolhat 
arra, hogy a rendőrfőnök feleségére gondol. 
Az asszony ilyen módon mindent megtud és 
elhatározza, hogy elválik a férjétől. A báró 
készségesen felajánlja, hogy ameddig a váló-
pört elintézik, költözzék édesanyjához és az-
után legyen a felesége. Charlotte elfogadja az 
ajánlatot. 

A második felvonás már a báró lakásán 
történik. Charlotte négy év óta a felesége 
Delignieres Henrynek, akit nem szerelemmel 
szeret A férj szenvedélyes vadász, ezenkívül 
nagyszerű hitves. Éppen vadászatra készül, 
amikor a cselédség jelenti, hogy az ország-
úton autóbaleset történt és egy perc múlva 
már jönnek is a sebesültek : Alexandre és 
barátja, a csokoládégyáros. Természetesen 
álnév alatt, éppen ugy, mint ahogy az egész 
autóbaleset semmi egyéb, trükknél. Alexandre 
négy év alatt hires pilóta lett, aki éppen fel-
készül az Óceán átrepülésére. Elmondja volt 
feleségének, hogy azért jött ide, mert a régi 
férj jogán egy éjszakét az ő házában akar 
tölteni. Ezért jött ide sok ezerkilóméter lég 
ut után és ennek a vágyának teljesülnie 
kell. Az asszony hallani sem akar erről, de 

arra se viszi rá a lelke, 
hogy urának mindent 
elmondjon. Hallatlanul 
kedves, komikus hely-
zeteken keresztül jut el a 
cselekmény odáig, hogy a 
régi férj mint sebesült ven-
dég mégis ott tölti az éjsza-
kát — a hálószoba fülö-
testjén. A bárónak közben 
el kell távoznia, mert a 
birtokon tüz ütött ki, ki-
gyulladt a termés. Felesége 
egyedül marad a gróffal. 
Az asztalon egy pakli 
kártya fekszik. A régi férj-
ben a kártya láttára feléb-
red a játékos szenvedély és 
azt ajánlja volt feleségé-
nek, hogy játszanak. És 
játszanak. A gróf a nász-
éjszakán tanította meg fe-
leségét kártyázni. A gróf 
mindenét elveszíti, még az 
apró értéktárgyait is, ame-
lyek nála vannak ; a vé-
gén még jó pár ezer frank 
adósságot is csinál, amikor 
az asszony, dupla vagy 
semmire felteszi az összes 
nyereségét. És vészit. Ad-
dig-addig kártyáznak, amig 
reggel kilenc óra lesz és 

Ang-e/o foto 
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a férj hazaérkezik. Előbb azonban szép, ko-
moly és őszinte szerelmes jelenésben mondja 
el Alexandre régi feleségének, hogy nem tud 
nélküle élni. És az asszonyka is még mindig 
szereti az urát. Szépen becsületesen elmon-
danak mindent a bárónak, aki mint igazi ga-
vallérhoz illik, visszaadja feleségét régi fér-
jének. 

Ezt a mesét az ötleteknek kiapadhatatlan 
sorozata, a helyzetkomikumnak mulatságos 
jelenetei nagyszerű rendezés, pompás össz-
játék és egyéb alakitások dolgozzák fel a 
legkiválóbb színházi előadássá, amely a 
Renaissance Színház uj korszakának minden 
bizonnyal aranykorszakának kezdetét jelenti. 

Alfréd Savoir vígjátékát amelynek eredeti 
cime : Banco, Heltai Jenő : 'Dupla vagy semmi 
cimmel fordította magyarra. Már itt meg kell 
állnunk és papírra rögzíteni azt, hogy Heltai 
Jenő mesteri irótollának milyen hatalmas 
része van abban a sikerben, amelyet Alfréd 
Savoir Belvárosi szinházbeli darabja elért. 
A Dupla vagy semmi fordításánál is meg-
látszik, hogy Heltai nemcsak a maga szel-
lemességének és írói ötleteinek gazdag tár-
házát nyitotta fel, hanem az is, hogy lelki-
ismeretességgel adta vissza mind azt, amit 
a francia eredeti magában rejtett és ami a 

CSORTOS GYULA 
Renaissance Színház ; „Dupla vagy semmi" 

Ang-e/o foto 

SIMONYI MARIA 
Renaisasnce Színház : „Dupla vagy semmi" 

Ang-e/o foto 

szerzőnek célja is lehetett. A darab párisi 
nrgotja, amelyet a francia eredeti igen sok 
helyen elárul, kedves, mulatságos formában 
tükröződik vissza abban a magyar nyelvben, 
amelyen Heltai Jenő mindent ki tud fejezni. 

Az előadás másik főértéke az, hogy Bárdos 
Artúr, a színház igazgatója, mint rendező is 
teljes mértékben igyekezett gazdag színpadi 
tudását, univerzális rendezői talentumát a 
siker segítségére csatasorba állítani. Bárdos 
Artúr minden kétségen felül egyike a leg-
kiválóbb magyar színpadi rendezőknek. Szinte 
megszámlálhatatlan sorozata a színpadi si-
kereknek áll mögötte. Éppen igy kétségen 
felül áll az is, hogy a magyar színjátszásnak 
a modern stílusok felé való orientálódása is 
nagy mértékben Bárdos Artúr rendezői mun-
kájának köszönhető. 

A „Dupla vagy semmi" előadásán szinte 
koncentrált formában érezhető mind az, ami 
az ilyen darabok rendezésében érték lehet. 
Meglátszik az előadás egységes pont felé 
való törekvése és sehol sem vész el a sze-
replő színészek egyénisége, amelynek tág 
teret adni, mindig fontos törekvése volt 
Bárdos Artúrnak. 

A fordítás és rendezés két főtényezőjén 
kívül az előadás minden színészi vonatko-
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VIRÁNYI SÁNDOR 
Renaissance Színház : „Dupla vagy semmi" 

Angelo foto 

zása mélló arra, hogy elindítója legyen a 
Renaissance Színház sikerekben gazdag uj, 
hosszú korszakának. Minden szereplő egyé-
niségének tökéletes mértékben megfelelő sze-
repet játszik, mindenki a helyén van, a 
főszereplőktől kezdve a legkisebb epizódistáig. 

Csortos Gyula színészi talentumának nem 
tud elég pontos mérőszereket felállítani a toll. 
Még a legnehezebb feladatok sem alkalma-
sak arra, hogy mérőeszközül szolgáljanak 
Csortos Gyula színészi képességeinek fel-
becsülésére. Eddig — eseményekben gazdag 
színészi pályája alatt — a legkülönbözőbb 
alakok és szerepek széles skáláján keresztül, 
egyetlen egy olyan féladata sem akadt, 
amelyet ne a zseni könnyedségével oldott 
volna meg Csortos Gyula színészi zseni a 
szó klasszikus értelmében, akinek csak el 
kell olvasnia a szerepet és máris egy-hus és 
vérré vált vele az alak, akit játszania kell. 
Kétségtelen, hogy az istenáldotta intuíció mel-
lett dus akaraterő és elmélyedés cizellálja 
alakításait oly tökéletesekké, mint amilyenek. 
Gyakran látni, hogy Csortos Gyula a próbá-
kon egy-egy — mások számára jelentékte-
len — mondatnál vagy szónál gondolkodóba 
esik és nem nyugszik addig, amig valamilyen 
szembeszökő módon nem tud különös értel-

met és jelentőséget adni szürkének és kö-
zömbösnek tetsző szavaknak. 

A kinai porcellán-festő miniatűröket ked-
velő szenvedélye látszik meg egy-egy jelene-
tén, anélkül, hogy ez túlságosan elaprózná 
az egész alakítást. A Dupla va?y semmi ben 
tipikusan párisi könnyelmű, léha kártyás ala-
kot játszik, akinél a kártya, mindennél fon-
tosabb. Es a léha, súlytalan külső alatt mind-
untalan kicsillan az a sziv, amelyet a szín-
padon Csortos szivének kell nevezni. Bármi-
lyen szerepet is játszott eddig, a legridegebb, 
felületesebb típusoktól kezdve egészen a lelki-
ismeretlen nőcsábító gazfickóig, mindig meg 
lehetett figyelni, hogy a hangjában valaho-
gyan olt csillog a sziv : színpadi sikereinek 
egyedüli titka. Csak egy szót kell neki szól-
nia ezen a szivhangon és rögtön szinpa-
tikusra varázsolja negyedórás jelenések fölé-
nyes fickóinak pökhendiségét. Ugyanez tör-
tént a Dupla vagy semmiben is, amikor ked-
ves, léha jelenetek után a darab végére egyet-
len szcénában előretör: a szerelmes. Ha Alfred 
Savoir darabjának szüksége volna arra, hogy 
sikerét színészi alakitások támasszák alá, ugy 
Csortos Gyula kétségtelenül elvégezné ezt a 
feladatot. így, ebben a sikerben osztozik a 

RITTKA FERENC 

Renaissance Szinház : ..Dupla vagy semmi" 
Angelo foto 
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szerzővel, fordítóval és rendezővel elsöstprban 
pedig partnerével : Simonyi Máriával. 

Simonyi Mária számára olyan színészi 
feladat kínálkozott ebben a darabban, amelyet 
mintha már a szerzők is az ő testére szab-
tak volna. Simonyi Mária színészi kifejező 
eszközei éppen olyan finomak, disztingváltak, 
mint a darab. Szerelmes, fiatal párisi 
asszonykát játszik, akitől az urát elrabolja 
a kártya. Elrabolja, de csak két felvonás 
távolságára, bár ez a távolság ebben az 
esetben négy esztendő. Szinek és érzés-
hullámok dus sokasága tarkáilik Simonyi 
Mária'szerepében és ezeket a színeket üde 
ecsetvonásokkal, biztos eszközökkel a vér-
beli színésznő fölényességével adja vissza, 
Kedves, elragadó, ötletes, finom, sikkes, 
elegáns, szóval minden olyan tulajdonság 
együtt van, ami Charlotte asszonyt ennek a 
párisi vígjátéknak hősnőjévé avattatta. Simonyi 
Mária ebben a szerepében igen értékes 
gyönggyel szaporította azt az ékszert, amelyet 
eddigi sikereinek drágakövei fűznek egybe. 

A két főszereplővel pgy sorba kell megem-
líteni Bérczy Efnőt. Delignieres Henry bárót 
játszotta, az asszonyka második férjét, akit 
az első .kiüt a nyeregből. Kedves vidéki illatú, 
naiv, romlatlan figura a szerepe és ő mind-

BARDOS ARTÚR dr. 
a Renaissance Színház igazgatója, a „Dupla vagv semmi ' 

rendelője 
Angelo foto 

ezeket a tulajdonságokat hűségesen vissza-
adta. Közvetlensége olyan mértékben érvé-
nyesült ebben az alakításában, mint talán 
még soha és ugyanilyen szerencsés módon 
színesítette jeleneteit, humora és kedélye is. 

Virányi Sándor a csokoládégyáros alakjá-
ban bizonyította be újból, hogy egyike leg-
értékesebb és legsokoidnlubb színészeinknek 
Exponált vígjátéki helyzetét pompás ökonómiá-
val, színészi önuralommal tompította ; emel-
lett minden helyzetben volt egy-egy találó 
hangja, vagy mozdulata. 

Ugyancsak hálás szerep jutott a rendőr-
biztosalakjában a Renaissance Színház kipró-
bált jellemszinészének, Várnai Jenőnek, aki 
az első felvonás ügyesen megkonstruált jele-
netében szolgált rá a közönség lelkes elis-
merésére. Az előadás epizódszereplői közül 
elsőnek kell említeni Pap Jolánt, aki a szoba-
leányt játszotta kedves graciőzitással és te-
hetséggel. 

— Az előadás külső díszét Márk us László 
finom, elegáns, artisztikus díszletei adták 
meg. Mind a három felvonás egy-egy kis ter-
vezői remekmunka, megkonstruálásban és 
kivitelben egyaránt. Előbbi a tervezőt, utóbbi 
a szinház bőkezűségét dicséri. Simonyi 
Mária káprázatos toilettejeit dr . Vermesné 
műterme (Nagykorona-utca 34.) készítette. 

Mindezek a színészi és előadási kiválósá-
gok alkotják a darabnak azt a kétségkívül 
maradandó sikerre hivatott értékeit, ame-
lyek igazolni fogják, hogy miért választotta 
Bárdos Artúr a Renaissance Szinház igaz-
gatói székében bemutatkozásul ezt a darabot. 

c^Rákosi <§3idi 

A rivalda fénye, körülfonja lágyan 
Fehér királynőként mikor bevonul, 
Halk sóhajok szállnak a meleg homályból 
S a nézőtér lázban eléje borul. 

Fehér királynő. .. birodalma a sziv, 
Maga az édes, mulhatlan ifjúság, 
Aki egyszer látta sugaras alakját, 
Vonja utána örökös szomjúság. 

Lágy csipkék hullnak ezüstös hajára, 
Mesékből való drága alakjára 
Selymek fonódnak, halk, tiszta szinek, 

Varázslat csillan a suhanó fátylon, 
Halkan tovaszáll mint egy fehér álom 
És megbabonáz minden, minden szivet. 

PAPP MARGIT 
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Színpadi szerzők vacsotája 
Heltai Jenő tiszteletére, a Magyar Világ-kávéház különtermében 
A színpadi szerzők vacsoráján 
Díszhelyet néki az a juss ad, 
Hogy az őssz színpadi szerzők közül 
Heltai a legszinpatikusabb. 

A pecsenyék és húsok sorában 
A liba nagy sikert aratott, 
Mindenki vett magának a tálból 
Egy egész estét betöltő darabot. 

Az estéből minden szerző eltett 
Emlékül néhány drága percet, 
Szóval Heltai a többi szerzőknek 
így egy vidám estét szerzett. 

Ott volt minden szerző és diri, 
Aki némi tekintéllyel bír ma, 
Vicceikből egy szerényebb szerző 
Két-három vígjátékot irna. 

S beszélt légyen Beöthy, Szép Ernő, 
Vagy Molnár Heltai Jenőről, 
Kiderült, hogy ez estén mind 
Molnárral egy malomban őröl. 

írók, dirik és ügynökök kara 
Zászlaját meghajtotta mélyen, 
S ezt kiáltotta egyhangúlag, 
Heltai Jenő éljen, éljen ! 

KÁLMÁN JENŐ 

A HELTAI-BANKETT RÉSZTVEVŐI 
Fenn : 1. Jób Dániel. 2. Heltai Jenő. 3. Roboz Imre. 4. MoInárTFerenc. Lenn : 5. Drégely Gábor. 6. Marlon 
Sándor. 7. Lakafos Lász.ló. 8. Boros Mihály. 9. Csergő Hugó. 10. Faller Imre. 11. Zilahy Lajos. 12. Barabás 
Lóránt. 13. Földes Imre. 14. Halász Ernő. 15. P^kots László. 16. Orbók Attila. 17. Balázs Sándor. 18. Forró 

Pál. 19. Hajó Sándor. 20. Faragó Jenő. 21. Vajda Ernő. Harsányi felv. 
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Ikercsillag 

Szombaton, Vízkereszt napján tartotta 
az irók kísérleti színháza második be-
mutató előadását. Szirxi Gyula Ikercsillag 

BARANICS, 
RADOCZ, 
GÁRDONYI 

cimü kápráza-
tos, kinai szín-
művét hozta 
színre a Szin-

. ház, az eskü-
téri Helikon 
helyiségében. 

A nézőieret 
most is, mint 
az első bemu-
tatón, a fővá-

Nem az egzotikumával hatott Szini 
színpadja, hanem a figurák — mind kü-
lön-külön, mély analízissel megkonstru-
ált eleven ember — igaz, élettől s a 
Kelet fülledt levegőjével átitalott alakjaival. 

A két, megtévesztésig hasonlatos iker-
lány — a főpap két ikercsillaga — a 
császár s egy koldus mellett keresi a 
boldogság kék madarát. Három felvoná-
son át, az élet dühödt forgáséban ráz-
kódik, bukik és fel-felcsillan a két iker 
el-elhalványuló csillaga. 

Szini Gyula darabja 
nagy sikert aratott a szó 
tiszta értelmében. Sok-
kal több hely s idő kel-
lene, hogy erről a da-
rabról érdeme szerint 
szólhassunk. 

A szereplők a színészi 
játék legjavát adták. Ne-
héz, hosszú elmélyedést 
kivánó alakításaikat, ko-
moly, emberi motívu-
mokkal oldották meg. 
Makláry Zoltán, a fia-

r o s i r o - e s m ű -

v é s z v i l á g SZÍ- CONDA, ORRÁN VIOLA. 
. . . , . . . , , KEMÉNY ne-java töltötte 

be. A súlyos problémával foglal-
kozó háromfelvonásos, meseszerű 
színművel Szini Gyula egyszerre 
meghódüotta a színpadot is. A 
boldogság és boldogtalanság örök 
témáját boncoló színjáték, Kina 
pittoreszk miliőjében, a sárga em-
ber rejtelmes lelkén át világítja meg 
az emberi boldogság kereséséi. 

DÓZSA. MAKLÁRY, ORBÁN 
írók színháza : „Ikercsillag" 

Mészöly felv. 
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tal színészgárda kimagasló színésze, 
egyik legnagyobb alakítását produkálta 
Ming-Huang császár szerepében. Mak-
láry olyan finom művészi eszközökkel 
oldotta meg ezt a csupa ideg, rejtett vo-
naglásokban lihegő szerepet, hogy ma 
már a legnagyobbak között említhetjük. 

Orbán Viola egy fiatal színésznő — a 

táncosnő szerepéből csinált csupavér, 
groteszkségében is cizellált művészi fi-
gurát. A két iker- Baranics Anna és 
Gárdonyi Vilma, kedves, törékeny kis 
kinai babák voltak, akik a darab egy-
egy mély drámai örvényében nagy szí-
nésznőknek bizonyultak. 

A többi szerepben Dózsa István — 
aki egy eunuch figuráját játszotta 
igaz, komoly művészettel, — Radócz 
Ferenc, Gonda József, Kemény 
László mind művészetük legjavát 
adták. 

A közönség sokat tapsolt, ünne-
pelte az illusztris szerzőt és a lel-
kes fiatal művészgárdát. A darab-
ban sorakozó finom, költői képek-
hez Lányi Viktor, a kiváló zene-
szerző irt hangulatos, slilusos mu-
zsikát. 

Fenn : GÄRDONYI VILMA és BARANICS ANNA 
Lenn : GONDA. KEMÉNY, ORBÁN, MAKLARY. SZÍNI GYULA, DÓZSA, RADÓCZ, GÁRDONYI és BARANICS 

írók Szinháza : „Ikercsillag" Mészöly (elv. 



14 _ SZÍNHÁZI ÉLET 1 

I. felvonás 

Zaza 

lí. felvon-ís 

A Városi Szín-
ház egyre terebé-
lyesedő opera-

repertoirja a jövő 
héten ismét a ze-
neirodalom egyik 

legértékesebb 
gyöngyszemével 
bővül. Hetek óta 
készülődnek a Városi Színházban 
Leoncavallo Zaza-jának előadására. 
Ábrányi Emil igazgató és dr. Dal-
noki Viktor vezetése mellett Leon-
cavallonak ez a zeneileg tökéletes 
és szövegileg rendkívül érdekes, ro-
mantikus cselekményü operája ma is 
állandó müsordarabja a külföldi ope-
ráknak — nálunk évtizedek óta nem 
szerepelt az opera repertoireján. 

Ábrányi Emil igazgató fáradha-
tatlan zenei ambíciói szívesen keres-
ték ki ezt a par exemple nehéz karmesteri fel-
adatot, amely épen ilyen komoly próbája 
az énekeseknek is. Olyan operaénekes gárda 
áll az előadás élén, amelynek tagjai már 
ebben a szezonban is nem egy számottevő 
művészi feladatot oldottak meg, együttesén 
is és külön-külön. 

Walter Rózsi, Vermes, Palotai, Pázmán, 

Sik állanak a szereposztás élén, valamennyien képessé-
geiknek legjobban megfelelő szerepekben. Az előadás 
színpadi része különös gonddal vezetett próbák után várja 
a premiért. Dalnoki Viktor dr. a modern opera rendezés 
elveivel, de a szövegnek és miliőnek megfelelő stílussal 
állította be a cselekményt. Ábrányi Emil a zenekar éléri 
fogja gyarapítani karmesteri sikereit. 

A Zaza premiérje számára az operaház műhelyeiben 
teljesen uj díszleteket és jelmezeket készítettek, ezzel 
is szimbolizálva az igazgatóságnak a"zt a törekvését' 

hogv Leoncavallonak ez az operája 
épen ugy, mint a Bajazzok, a Városi 
Színháznak állandó műsordarabja ma-
radjon. 

A Zaza mellett természetesen más 
operákból is folynak a próbák a zon-
goraszobákban, igy a Hegyek alján-
ból is, amelyben Környey Béla fog 
vendégszerepelni a Városi Színházban. 
Ennek az előadásnak Környeyn kívül 
Pallay Anna, Kármán Gizi, Szemere 
Árpád, Vermes, Pázmán lesznek a 
főbb szereplői. 

Kétségtelen, 
hogy mind a két 
előadás ujabb di-

csőségére fog 
szogálni a Városi 
Színház eddigi 

opera-sikereinek. 

III. falvonás 

ÍV. felvonás 

DARVAS LILI 

MagyorSzinház . 
„Égi és földi 

szerelem"! 
Ange to 
fotográfia 
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v. r rxvo.NÂs Angeto foto 
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Tudunk egy lányt, 
akinek a hozománya 5 0 0 millió 

Még húsz centimes kurzusu magyar koro-
nát is számítva, tekintélyes kis hozomány 
500 millió korona. Talán nincs is ennyi pénz 
a világon — mondanák a pesszimisták, akik 
még nem tudják, hogy Csehszlovákiából, 
Jugoszláviából és a jó valutájú nyugati álla-
mokból megindult a menyasszonyimport. 
Ám akad belföldön, ha kis számban is — 
olyan lány, akinek a hozománya 500 millió. 
Mi is tudunk egyet Földes Imre a papája és 
rövidesen a Magyar Színházban fogják árulni — 
a jegyeit. Eredetileg csak 300 millió volt a 
hozománya, de Beöthy László a bőkezű 
keresztapa belátta, hogy pénzünk elérték-
telenedésével nem áll arányban a 300 millió 
és egy elegáns gesztussal felemelte azt 500 
millióra. 

Elhatároztuk, hogy elhallgatva a becses 
leányzó nevét, társadalmi állását, eltitkoljuk, 
hogy a Magyar Színházban van a lakása és 
körútra indulunk, hogv a nevesebb házasságj 
közvetítőknél megpróbáljunk egy férjet sze-
rezni hölgyünknek, akinek — és ezt nem 
győzzük eléggé ismételni — a hozománya 
500 millió. A budapesti házasságközvetitők 
a megváltozott viszonyok mellett sok gazdag 
lányt (nem tévesztendő össze a Belvárosi 
Színház sokat jubilált hölgyével) ajánlanak 
a nősülendő uraknak, de bizonyára ritkaság 
s?ámba megy egy olyan eladó lány, akinek 
a hozománya stb. 

Ezekkel a gondolatokkal mentünk a séta 
első állomására Rákóczi-ut 57. szám alá, 
ahol Nagy Jenő ismert házasságközvetitő 
irodája székel. A tágas fogadóteremben elég 
n így a sürgés forgás, de hölgyvendégeket 
nem látni, kizárólag férfiügyfelek sürögnek 
forognak az irodába Egy kedves kisasszony 
vesz pártfogásba. 

— Mit parancsol? — kérdi üzleti mo-
sollyal. 

Megnyugtatjuk, hogy nem nősülni óhajtunk, 
hanem egy eladó lényt óhajtunk kiházasitani. 
F.lmondja az eljárást. Önagyságának be kell 
jelenteni az adatait és a cég diszkréten gon-
doskodik arról, hogy megfelelő férjet találjunk. 

— Kérem, mondjuk — ez egy speciális 
eset, ne tessék sablonosén kezelni. Annak 

a hölgynek, akit én ajánlok, nem kevesebb 
mint 500 millió korona hozománya van. 

A kisasszony egyáltalán nem csodálkozik, 
csak azt kérdi : 

— Magyar korona ? 
— Nem, majd dán korona ! Persze, hogy 

magyar korona. 
— Azért, mert osztrák koronáról is lehet szó. 
— Kérem hova gondol ? Csak magyar ko-

ronáról van szó. 
— Hát kérem tessék az adatokat bedik-

tálni. 500 millió az nagyon sok pénz.? ínje 
Miután megígértük, hogy az adatokat más-

nap bevisszük, átmentünk Faragó Népszín-
ház-utcai irodájába. Rövidesen itt is adatokra 
kerül a sor. 

— A hölgy hozománya 500 millió. Magyar 
— tesszük hozzá, nehogy itt is osztrákra gon-
doljanak. 

— 500 millió? — kérdik. — Biztos? 
— De kérem, ha mondom. Csak azt sze-

retném tudni, hogy milyen férjre számithat 
őnagysága. 

— Hát kérem, h í az az ötszáz millió való-
ban megvan, akkor őnagysága a legreme-
kebb partiéra számithat. 

— Például ? 
— Például kérem disztingvált nagybirtokos 

3000 holddal. Az is megér 500 milliót. Bank-
igazgató. Dúsgazdag tőzsdés, esetleg többszö-
rös háztulajdonos. 

— Művész, iró nincs raktáron ? 
— Dehogy nincs kérem! Ha önagyságának 

megfelel ! Csak az adatokat kérjük-
Adatokat itt se tudtam szolgáltatni, igy hát 

ezennel közöljük az adatokat. A papa Földes 
Imre, a lánya Pécsi Blanka. Az ötszáz 
millió valóban megvan. Magyarban. Sőt a 
Magyarban, ahol a Földes darabból már ja-
véban folynak a próbák, amelyeken a «-zer-
zőkön kivül T. Forray Rózsi, Pécsi Blanka, 
Simon Marcsa, Uray Tivadar, Kertész Endre, 
Kabos és a többiek nagy szeretettel vesznek 
részt. Házasságközvetitő is van már Baráti 
József, a darab rendezője s igy egyelőre kö-
szönettel nem reflektálunk a házasságközve-
titők szolgálatára. 

— s 
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A Színházi Elet e heli vádlottja Adíor Ade/in». Súlyos az ellene szóló vád : percekkel hátráltatta a Bánk 
bén első előadásénak a befejezését, amennyibén olyan sikerrel énekelte a hires tiszaparti jelenetet, hogy a 

közönség negyedórával tovább tapsolta a Városi Szinház nagyszerű Melindáját. 
A biróság bevonul és megkezdi a vádlott kihallgatását : 

Neve ? Aquila-Adler Adelina. 
Becéző neve ? Adinka. 
Mikor született ? Még a békebeli időkben. 
Hol ? Budapesten. 
Foglalkozása ? Pacsirta. 
Kedvenc foglalkozása ? Sziveket hódítani. 
Hol énekelt többet, itthon, vagy külföldön ? 

Magam sem tudom. 
Budapesten kivül hol aratott sikereket ? 

Moszkvában, Berlinben, Bécsben, Genfben, 
Párisban, New-Yorkban és Vácott. 

Melyik a kedvenc szerepe ? A Bohémélet 
Mimije. 

Melyik a kedvenc operája ? Sába király-
nője. (A kerti jelenet miatt.) 

Ki a kedvenc partnere ? Minden jó teno-
rista. 

Milyen hangszeren játszik ? Verklin. 
És milyenen szeretne játszani ? Hárfán. 
Babonás ? Borzasztóan. 
Ideges ? Borzasztóan." 
Szereti a kritikusokat ? Borzasztóan. 
Mit csinál, mielőtt színpadra lép ? Imád-

kozni szoktam. 
Szokott dohányozni ? Ha nagyon zsírosat 

ettem. 
Mi a kedvenc étele ? Borjupörkölt nokked-

lival. 
És a kedvenc itala ? Tavaszi sör. 
Tud főzni ? Csak a szememmel. 
Ki a kedvenc irója '? Aki legjobban meg-

nevettet. 
Ki a kedvenc komponistája ? Clement 

Károly, 
Mi volt az első szerepe ? A szevillai bor-

bély Rozinája. 
Mi volt a legnagyobb sikere ? Ofélia, mi-

kor a Városi Színházban Titta Ruffoval 
énekeltem. 

Mit szeretne énekelni ? Szép magyar nó-
tákat. 

Van valamilyen szenvedélye ? Patienceozni. 
Szeret színházba járni ? Egyetlen boldog-

ságom. 
Hát moziba ? Ott nagyon sötét van. 
És az Operaházba ? Arról már leszoktattak. 
Ha nem lenne az, ami, mi szeretne lenni ? 

Husz gyermek anyja. 
Kap sok szerelmes levelet ? Ojjé ! 
Szokott rájuk válaszolni ? Gondolatban. 
Ki fedezte fel ? Anyuka. 
Mi a legfőbb erénye ? A szolidság. 
Es mi a legsúlyosabb hibája ? Túlságosan 

szeretem a hazámat. 
Szeret utazni ? Nem, mert mindig hon-

vágyat érzek. 
Melyik s kedvenc közlekedési eszköze ? 

A lift, mert azon könnyen feljutok a leg-
magasabb régiókig. 

Szeret autón járni ? De mennyire. • 
Mi a kedvenc sportja ? A budai hegyek-

ben mászkálni. 
Szereti a sajtot ? Amelyik mászkál. 
Volt-e már büntetve ? Csak társasjátékban. 
Mit tud mentségére felhozni ? Fiatalsá-

gomat. 
Hitelesítse a jegyzőkönyvet : Tessék. 
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Bánk bán a Városi Színházban 

S A ROSS Y ANDOR és ADLER ADEL'NA 
PAL0T4Y ÁRPÁD 

Alig ötnegyed esztendővel ezelőtt. 
Ábrányi igazgató installációja — 
és a Városi Szinház állami keze-
lésbe való vétele — alkalmából 
a Bánk bán ünnepi előadásával 
nvilt meg Budapest legnagyobb szín-
háza, amelyben azonban akkor tu-
lajdonképpen a M. Kir. Operaház 
vendégszerepelt, nemcsak a ma-
gánénekesek és énekesnők, hanem 
a teljes, mindkét nembeli énekkar, 
a balleikar, sőt technikai személy-
zete révén is. 

Több, mint egy esztendő szaka-
datlan munkája kellett hozzá, hogy 
Ábrányi igazgató és fáradhatatlan 
főrendezője, dr. Dalnoky Viktor is-
mét közönségüklelé vihessék Erkel 
örökbecsű operáját, de ezúttal mér 
kizárólag a^.Városi Szinház saját 
személyzetével. Nemes, igen nemes 
vetélkedés indult meg a büszke, 
arisztokratikus Andrássy-uti palota 
és a Tisza Kálmán-téri „Népopera" 
között és anélkül, hogy a döntés 
jogát vindikálnók magunknak, anél-
kül, hogy összehasonlításokat ten-

nénk a Bánk bán „itteni és 
„ottani" előadásénak egyes 
részletei között, örömmel kon-
statáljuk, hogy a gyönyörű — 
talán leggyönyörűbb — ma-
gyar dalmű mindenképpen ki-
tűnő előadásban került szinre 
a Városi Színházban és hogy 
a megérdemelt nagysikerre 
egyaránt büszke lehet a szin-
ház minden tagja, az igaz-
gatótól a legfiatalabb kóristáig. 

Márkus Dezső,"aki 'a zenei 
betanítást végezte és nagy-
szerű lendülettel vezette a 
mindinkább javulói zenekart, 
érdekes és nemcsak megbo-
csátható, de dicséretes javítá-
sokat végzeit Erkel Ferenc 
egyébként örökös értékű par-
titúráján azáltal, hogy egyes 
olaszos izü és ma már el-
avult részeket, meg-megismét-
lődő taktusokat és felesle-
ges cafrangszerü végződése-
ket kihagyott belőle. Helyes 
ötlete volt Dalnoky főrende-
zőnek, hogy Bánk bán a zene-
dráma befejeztekor öngyilkos 
lesz, ahelyett, hogy — az ed-
digi előírás szerint — tánto-

ADLI-R, OCSKAY és SEMMLER MANCI 
Városi Szinház .Bánk bán" Olofoto 
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HAINAL ELMA ésIOCSKAY 

rogva, mintegy gula-
ütéstől sújtva összeros-
kad, a következő sza-
vak kiejtése után : 

— Király, meghalok, 
bosszulva vagy I 

Bánk bán szerepé-
ben Ocskay Kornél, 
a Városi Szinházkiváló 
tenoristája eddigi, nem 
minden rögtől mentes 
művészpályájának leg-
kiemelkedőbb sikerét 
aratta. Ocskay, aki évek 
során át operetténekes 
volt vidéken és Buda- s o m l ô é s d r . DALNOKY 
pesten nem egyhamar 
tudott érvényesülni, lankadatlan szorgalommal 
tört előre, mig végre tehetségéhez méltó szerep-
ben mutathatta meg énekbeli tudását és nagy-
szerű színészi kvalitásait. Megrázó, bensőséges 
játékával, férfias, drámai erejű alakításával 
mindenképpen kiérdemelte Ocskay a közön-
ség elismerését, a zenei ínyencekét pedig azért 
is, mert a „grundlage"-ban, a ritkán hallott 
eredeti fekvésben énekelte a rendkívül maga-
san irt szerepet. 

Adler Adelina poétikus Melindájáról is csak 
a legnagyobb dicsérettel lehet megemlékezni. A 
tiszaparti jelenet hires koloratur-áriájénak bravu-

CSÖKA BÉLA és ADLER ADELINA 
Otofoto Városi Szinház: „Bánk bán" 

ros előadását szűnni nem akaró tapssal hono-
rálta a Városi Színház lelkes közönsége, de kü-
lön elismerést érdemel a művésznő második 
felvonásbeli megható játéka is, amellyel a tá-
gas nézőtér nem egy látogatóját ríkatta meg. 
Mimi és Ofélia mellett talán Melinda az a 
szerep, amelyben Adler Adelina leginkább 
érvényre juttathatja sajátosan megkapó hang-
jának minden szépségével együtt kiváló szí-
nészi képességeit is. 

Gertrud királyné szerepét Hajnal Elma, egyik 
legfiatalabb operaénekesnőnk énekelte máris 
kiforrottt drámai erővel, mig Biberachot a „lé-
zengő rittert" dr. Dalnoky Viktor személyesí-

tette, a tőle megszokott 
művészettel. Petur bán 
rövid szerepében Sá-
rossy Andor érces bari-
tonja érvényesült,Tibor-
cot pedig a még növen-
dék Csóka Béla éne-
kelte, feltűnést keltve 
szép hangjával. Endre 
királyt Palolay Árpád 
játszotla, két kis szerep-
ben pedig Hajagos és 
Vermes jeleskedett. Kü-
lön elismerés illeti meg 
Somló Józsefet, aki Ottó 
herceg szerepét vállalta 
el csak azért, hogy a 
Bánk bán jó előadás ba n 
kerüljön szinre. V. 0 . 



18 _ SZÍNHÁZI ÉLET 1 

DEDE ÉS TÁRSA 
c i p ö ü z l e t e 

S z e r e c s e n - u t c a 35 . 

A Dede, akiről a historikusok már meg-
állapították, hogy egyenes leszármazottja a 
Fifinek, rövidesen teljes díszben fogja várni, 
hogy bemutatkozhasson a közönségnek. A 
közönség nagy érdeklődéssel várja ezt a be-
mutatkozást és mi a „beavatottak" már jól 
tudjuk, hogy a Dede nem méltatlan utóda 
nagynevű elődének. Szerzői — a francia mo-
dern operett megteremtői — annyi bájt és 
v gjátéki derűt öntöttek a Dedébe, hogy a 
Blaha Lujza Színház igazgatósága nem is 
mint operettet, hanem mint megzenésített 
vígjátékot kezeli a francia uj irodalomnak 
ezt a kiváló remekét. 

De mit is tud ez a Dede, hogy olyan hi-
res ? Hát először is Heltai Jenő fordította. 
Ez maga a legjobb ajánlólevél még kevésbé 
sikerült gyerekeknél is. Willemetz és Chris-
tine urak azonban eleve nem irnak rossz 
darabot és ha rágondolunk azokra a sok 
százas sorozatokra, amelyeket a Dede Páris^ 
ban ért el, biztosra vehetjük, hogy az uj 
Willemetz-Christine operett is páratlan a maga 
nemében. 

Dedéről már most elárulhatjuk, hogy volta-
képen nem is Dede a neve, hanem Andre. 
Dede csak a becéző neve a finom és ki-
tűnő párisi gavallérnak, aki beleszeret egy 
kikapós menyecskébe és hogy legyen, hol 
találkozniok, megvesz számára egy cipőboltot. 
Szép kis cipőbolt lesz belőle ! Az elárusitó-
lányok csak a látszat kedvéért sétálnak az 
üzletben — illetve nem is sétálnak, hanem 
láncolnak. Mert táncosnők valamennyien és 
most csak szerződésben vannak Dede ur 
szive szerelménél, ahol ugyancsak többet 
táncolnak mint kiszolgálnak. 

Mint láthatjuk tehát a Dede és Társa cég 
üzlete valóban kitűnő üzlet és nem is lehet 
rajta csodálkozni, hogy a jókedvű Robert, 
Dede barátja, amint véletlenül betoppan az 
üzletbe, mindjárt kedvet is kap hozzá, hogy 
soká ott maradjon. És ott is marad. Üzlet-
vezetőnek. Ez nem lehet kellemetlen foglal-
kozás olyan helyen, ahol csinos táncosnők-
ből rekrutálódik a személyzet. 

Van ám az ál-elárusitólányok közöli egy 
igazi elárusítólány is Denise, aki kikezd De-

dével. Közben kiderül, hogy a cipőüzlet elő-
zőleg is az Odetté volt, aki ilyen ravasz 
trükkel jó áron eladta a boltját. Andre-Dede 
beleszeret Denisbe, az igazi elárusitólányba 
és Odette visszatér férjéhez egy derék és 
kitűnő lábtyüművészhez. 

Ez a mese nagyon miniatűr dióhéjban. Az 
operett olyan szellemes, hogy mint önálló 
darab zene nélkül kitűnően megállná a 
helyét. Helyzetkomikumai utolérhetetlenek és 
vetekednek bármelyik hires francia bohóza-
tával. A muzsika : finom, pikáns, francia. 

A Blaha Lujza Színház díszes előadásban 
akarja bemutatni Dedét. A színház kitűnő 
gárdája megerősödve Somogyi Nusival.Z. Mol-
nár Lászlóval és D'Arrigo Kornéllal méltó 
iriterpretálója lelt a neves francia operettnek, 
íme a színlap, ami ékesebben beszél min-
den szónál : 

Dede 
Operett 3 felvonásban. írták : Willemelz é 
Christine. Fordította : Heltai Jenő. Rendező : 
Vágó Géza. Díszlettervező : Básthy István. 

S z e r e p l ő k : 
Andre (Dede) — D'Arrigo Kornél 
Robert — Z. Molnár László 
Denise — — Somog>i Nusi 
Odette Vaály Ilona 
A közjegyző - Szirmay Imre 
Chor'on Tamás Benő 
Rendőrbiztos - Boross Endre 
Mici- — Dobrovits Márta 
Polelte — — -'— — Szvivtovics Dodo 
A zeneszámok betanítását Barna Izsó végzi 

nagy gonddal, a festői szépségű ruhák 
— különösen szép lesz a 12 táncosnő ru-
hája — Faragó Géza tervei szerint készülnek 
A táncok, melyeknek betanítását Tamás Benő 
végzi, meglepetést fognak kelteni újszerű-
ségükkel. 

Ikercsillag 
Az Ikercsillag szinlapján ez állt : 

Ikercsillag 
Színdarab 3 felvonásban 

Irta : Szini Gyula 
Rövidebben is meglehetett volna fogal-

mazni. Ilyen formán : 
Ikercsillag 

Szini-darab 3 felvonásban. 
Szenes ember 
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„Don Juan szelleme" 
Hosszú hónapok óta járja diadalmasan a 

világot a spanyol Angelo Cana hires víg-
játéka. Nagy, igazán nemzetközi sikert ara-
tott ez a darab, amely Németországban tünt 
fel, ahol „Werwolf" cimen került szinre. A 
Vígszínház hamarosan megszerezte a vígjá-
tékot lefordíttatta Kosztolányi Dezsővel és a 
közönség nagy érdeklődéssel várta a „Fene-
vad" bemutatóját. A nagy sikerek babonás 
előjele, a cimválság szinte krónikus formá-
ban jelentkezett. Eleinte „Tigris" azután „Du-
vad" néven szerepelt a próbacédulákon a 
nevezetes szörnyeteg. Természetesen a cimet 
megint megváltoztatták ; a nagyszerű bo-
hózat minden valószínűség szerint „Don Juan 
szelleme" néven kerül bemutatóra. 

Felkerestük Góth Sándort, a „Don Juan 
szelleme" geniális rendezőjét és a Színházi 
Elet olvasói nevében megkértük, meséljen el 
egyet-mást a darabról. A következőket mon-
dotta : 

— A „Don Juan szelleme" tulajdonképen 
Rudolf Lotharnak köszönheti világhírét. Az 
ismert némít író egy tengeri utja alkalmával 
ismerte meg a szerzőt, Angelo Cana — hajó-
orvost. A doktor átadta a nevezetes utasnak 
a kéziratot ; bizonyára maga sem hitte volna, 
hogy Európa első színházai versengenek majd 
a darabjáért. A szó legkomolyabb értelmében. 
A berlini diadal idején a bécsi sajtó keserű 
szemrehányással illette a Burgszinházat, mert 
elszalasztotté az első német bemutató dicső-
ségét. A berlini előadás különben mintaszerű 
volt, a női főszerepet, Capablanca herceg-
asszonyát, Lily Marberg alakította. Ez a nagy 
név már magéban is azt bizonyítja, hogy 
Berlinben tisztán látták : a Werwolfnak 
jövője, sőt, ami egy darabnál mégis csak 
nagyon fontos : jelene is van. Annyi szent, 
hogy a meséje rendkívül ötletes. Pajzán, friss 
jókedv önti e! az egész cselekményt, amely 
annyira élénk menetű és erőteljes, hogy sok-
szor egyenesen izgalmassá válik. A színhely 
Capablanca hercegnő kastélya, Barcelona 
vidékén. A gyönyörű hercegasszony autón jár 
Barcelonába, ízig-vérig modern teremtés, csak 
éppen babonás egy kicsit. Ez egyébként kitű-
nően áll neki, amiről alapos tanúságot tehet 
a fiatal Paulo Maréira. Ez az ifjú a barce-
lonai leánygimnázium tanára . . . de megjegy-
zem inkább olyan, mintha növendéke volna 
az emiitett intézetnek. A regényes szőkefürtü 
apródok szerelmével imádja a hercegnőt. 

A kastélyban érdekes társaság üdül ; ott 
találjuk Don Florencio de Viana államügyészt 
és Don Eliphas de Leonet, a hírneves szellem-
idézőt, aki a hercegasszonyt meglehetősen 
szokatlan módon mulattatja. Megidézi Don 
Juan szellemét . . . és ez nagyon súlyos dolog. 
Az élő Don Juan ezeregy asszonyt szeretett 
és természetesen ugyanennyit rázott le a nya-
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káról. A halott, a szellem azonban állandóan 
az ezeregy asszony társaságában kóvályog 
Most ez a szépszámú szellemvendégsereg. 
befészkeli magát a Capablancák ősi kasté-
lyába. Magától értetődőleg ez nem marad 
következmények nélkül. A környékbeli paraszt-
asszonyokat egy titokzatos valaki csábítgatja, 
botrányos módon. Hogy kicsoda, micsoda, 
azt nem tudja senki. A kastély lakóin kivül 
nincs férfi az egész környéken, mert a falu-
ban csupa vándorkpszörüs lakik, ezek pedig 
valamennyien a hegyeken tul járnak. . . Don 
Eliphas megfejti a talányt : a csábító Paulo 
tanár ur ! Paulo, aki soha életében nem 
merte a szemét nőre emelni, kétségbeesetten 
tiltakozik. Eliphas csillapítja. Nem ő maga a 
bűnös. Hanem a szelleme ! Ami alatt Paulo 
alszik, a szelleme kiszökik a rétre, és gaz' 
dája tudta és engedelme nélkül — hogy egy 
nem épen stíjusos szóval éljek — aszfalt-
betyárkodik. Es a kastély babonás, szerel-
mes levegője még más bajt is okoz. Az ezer-
egy szerelmes asszony közelléte fontos lépésre 
készteti a büszke hercegnőt. Ezt a lépést — 
sajnos — balfelé t e sz i . . . No de hála Don 
Florencio világos fejének és Camilla gróf-
kisasszony szerelmes szivének, rendbejő min-
den. A titokzatos dolgok meglelik a maguk 
természetes, de azért épen elég váratlan, nem 
közönséges magyarázatát és a szerző arany-
szive gondoskodott arról, hogy senki se jár-
jon rosszul a darab végén. 

— Ami a rendező feladatát illeti, arról 
csak keveset szólok, de annál többet dolgo-
zom a darab kifogástalan beállítása érdeké-
ben. Modern spanyol miliő . . . ez kényes 
dolog. Sőt, arra is tekintettel vagyok, hogy a 
vígjáték kataion földön játszik. És Katalonia 
nem egy Spanyolországgal. A külsőségekben 
nagy segítségemre van Málnai Béla, remekbe 
illő, mór spanyolstilü díszleteket tervezett. 
És müvésztársaim végtelen buzgalommal, 
önfeláldozással támogatnak. Hálásan köszö-
nöm nekik, elsősorban „kedves kolléganőm-
nek", Góthné Kertész Ellának. Ő alakítja 
Capablanca hercegnőt, hihetetlen ambícióval 
készül erre a nagy, nem mindennapi szerepre. 
A ruhái meglepetésszámba mennek majd ; 
egyelőre csak annyit szabad elárulnom, hogy 
egy csodálatosan szép mantillát szerzett a 
frappáns utolsó jelenethez. A finom és 
erélyes Camillát Makay Margit játssza, a 
hölgyek közül Gombaszögi Ella és Lázár 
Mária szerepelnek még az újdonságban. 
Don Eliphast Szerémy Zoltán alakítja, Lukács 
Pál brilliáns szerepet kapott, ő Vicentét, a 
csélcsap inast adja. Vendrey Ferenc sze-
mélyesiti meg a falu plébánosát. A „Fenevad", 
a Werwolf, Paulo tanár ur pedig a nagyszerű 
Berczy Géza lesz. Hja, igaz, még Don 
Florencio alakitójáról is kénytelen vagyok 
megemlékezni . . . tartozom ennyivel neki, 
hiszen talán senkinek az alakítását nem 
bírálom szigorúbban, kegyetlenebbül a pró-
bákon, mint Góth Sándorét . , . 



LÁSZLÓ ANDOR ós KONDOR IBOLYA 
Emkt'-pince : „Magda" Mészöly felv. 



Premiér az Emkében 
A népszerű Emke-Kabaré a mult hélen 

mutatta be uj műsorát, amelynek közép-
pontjában Kőváry Gyula Magda cimü bájos, 
kis énekesjátéka áll, amelyhez Losonczy 
Dezső szerzett csipkefinomságu, hangulatos 
muzsikát. 

Egy fiatal festő műtermében játszódik le 
az operett. A festő nagy zavarban van, mert 
annak az asszonynak, akit már hetek óta 
fest, meg kell végre 
mutatni a vázlatot, ame-
lyen pedig egy öreg sza-
kállas asszony rosszul 
sikerült portréja van. 
Mert mi tagadás benne, 
a festő nem is festő, 
hanem csak egy fülig 
szerelmes bankfiu, aki 
azért vállalta cl a 
festő szerepét, mert 
máskülönben nem tu-
dott volna a nő köze-
lébe férkőzni. 

Most azonban kisül 
minden és be kell 
vallani 

p á z m A n 
FERENCNÉ 

haragos asszony-
nak, akiahalloltak 
után, sietve akarja 
elhagyni az álfestő 
kikölcsönzött mű-
termét. Közbejön 
azonban egy várat-
lan fordulat — 
megérkezik a férj, 
aki szintén rájön 
az álfestő csalá-
sára. 

KOMLÓSSY EMMY A f i u n e m i s 

igyekszik tagadni. 
Sőt szenvedélyesen a férj szemére veti : 
egy ilyen öreg ember, mért vesz el felesé-
gül fiatal nőt. Majd könyörögve kéri, hogy 
váljon el a nőtől. 

— Egyszer minden apának meg kell válni 
leányától — hangzik a meglepő válasz. — 
Előbb vagy utóbb, az már mindegy. Áldásom 
rátok, gyerekeim. 

És a f.u boldogan szorítja magához Mag-
dát, aki ezzel a csellel akart meggyőződni 
arról, hogy igazén szereti-e őt. 

Magdát Kondor Ibolya az Apolló Színpad 
tagja játssza, aki vonzó egyéniségével, sok-

SIMAY ISTVÁN EmUe-pince : Uj műsor" Mészöly relv-



A gyönyörű hangú Komlóssy Emma ci-
gányzenekisérettel előadott népdalait 
nem győzi ismételni. Mezey Ilonka két 
Kalmár-Márkus kupiét ad megérdemelt 
sikerrel. 

Pál Piri, Simay István, Radó Sándor, 
Németh Nándor magánszámaikkal és Thu-
rányi Lajos Petőfi verseinek szavalá-
sával veszi ki részét a nagy sikerből esté-
ről-estére. 

Mindent összevetve, az Emke Kabaré 
uj műsora a siker jegyében született. A 

Wassermann örökösök 
megbízottja, Ganz fő-
mérnök ugyanabban a 
szellemben vezet a ka-
barét, mint boldogult 
elődje. 

' NÉMET NÁNDOR. KONDOR 
IBOLYA, LASZLÖ ANDOK 

oldaluan megnyilat-
kozó talentumával mél-
tán rászolgált a közön-
ség hálás tapsaira. 

Partnere László An-
dor — a Blaha Lujza 
Szinház, rövid pár hó-
nap alatt népszerűvé 
vált bonvivantja — volt. 

Az apa szerepéből 
Gabányi László — a 
Nemzeti Szinház tagja 
— csinált pompás ka-
binetfigurát. 

Az uj műsor másik ér- RADÓ SÁNDOR 

dekességeSa/amonBéla 
fellépése egy kacagtató Szőke Szakáll-tréfában 

Kővári Gyula egy bluettevel és egy kitűnő 
tréfával szerepel a műsoron- Az előbbi cime : 
Szervus du . . . ! és szereplői Pál Piroska, Kő-
vári, Radó és Simay, ötletes zenéjének össze-
állítója Márkus Alfréd. A másik Kővári tréfa 
címe : Szinésznépnél szógálok. A szerzőn kívül 
Pázmán Ferencné jóizü alakításán mulatott a 
közönség. 

A magánszámok közül elsősorban Kondor 
Ibolya két nagysikerű sanzonját kell megemlíte-
nünk. Mindakettő szövegét Harsányi Zsolt, zené-
jét Losonczy Dezső szerzette. 

PAL PIROSKA Emkc-pince : ..Uj műsor" Mészöly tels. 

Kölcsönös 
támogatás 

A Kölcsönösségről 
a színész 

Mutat példát az 
embereKneK. 

Hogyha egy szerep 
„ feKsziK neKi, 
0 is neKifeksziK a 

szerepneH. 



Hol a gyilkos? 
Irta : Stephen Vayda (New-York) 

— Színházi bűnügyi riport! — Szenzációs! 
— Legújabb ! ! — Az éleiből ! — Hiteles ! 
—A közönségnek : muszáj borzongni!! — 
A színigazgatónak : muszáj nevetni ! ! ! — 
A darabnak muszáj ezerszer menni ! ! ! ! — 

New-York, december végén 
Újságcikkek bűnügyi 

izgalma, detektivregé-
nyek ágasbogas rejtélye 
mától kezdve túlhaladott 
álláspont. New-York-

szenzációéhes sok milliós 
tömegei pár évig most 
csak a „Klaw Theatre" 
nézőterén keresik a gyil-
kost. A gyilkoskeresés 

szenzációja egy szenzációs színházi trükkel 
átköltözött a detektivregényből a színházba. 
Történt pedig ez a következő nem éppen 
mindennapi módon. 

Egy visszautasított színdarab 

Egyszer volt, hol nem 
volt, valóban az Ópe-
renciás tengeren tul, 
mert a W. Savage ne-
vezetű hires színpadi 
kiadócég newyorki iro-
dájában volt egyszer 
egy visszautasított szín-
darab. Háromfélvoná-
sos rendes, jámbor, 

derék, szenzációs dráma. A szerzője világ-
sikernek tartotta. A Savage-cég előadhatatlan 
szamárságnak tartotta. És nem adta elő. Iste-
nem ! Az ilyesmi mindenütt előfordul. Még 
New-Yorkban is. 

Két okos kifutófiu 
Volt azonban a Sa-

vage irodában két ki-
futófiu. Rendes, jámbor, 
derék, szorgalmas kifutó-
fiuk. Kéziratokat vittek, 
leveleket, nyomtatványo-
kat, szinlapokat hordtak, 
csomagokat cepeltek És 
amikor ráértek, olvas-
gatták az irodában he-

verő színdarabokat, is. Elolvasták a vissza-
utasított színdarabot is. És egy cseppet 
se osztották a gazdájuk véleményét. Sőt 
ellenkezőleg. A szerzővel voltak egy vélemé-
nyen. A darabot szenzációsnak tartották, 
világsikernek tartották. Tehát elhatározták, 
hogy élőadják. Ők kelten. A kil'ulófiuk. Ma, 
guk. A saját szakállukra. Istenem ! Az ilyesmi 
másutt nem igen fordul elő. De New-Yorkban 
előfordul ! 

Tízezer doHár 
Két kifutófiu talpa 

alá vette a világot. Ló-
totlak, futottak, kunyo-
ráltak. Rokonoktól, is-
merősöktől, jóbarátok-
tól összekapartak ötven 
és százdolláros köl-
csöntételekben tízezer 
dollárt. Erre is* csak 
két newyorki kifutófiu 

fáradhatatlan talpa képes. A tízezer dollár-
ból megvették a darabot, szerveztek egy 
társulatot — Savagenél látták, hogyan kell 
csinálni az ilyesmit — bérellek egy színházat 
és expressz premiért rendeztek. Sietni kellett, 
mert mire a premiér megkezdődött, éppen 
elfogyott az utolsó cent is. De mire a pre-
miér véget ért, a két újdonsült direktor már 
tudta, hogy milliomosságuk, dollárban, biz-
tos. A premiér estéjén — és azóta már száz 
estén eddig — a darabnak olyan káprázatos 
tömegsikere volt, amilyenhez még New-York-
ban sincsenek hozzászokva a legöregebb 
szinházdirektorok se. 

Az elátkozott színház 

A darab cime : „The 
last warning" (Az utolsó 
intés ) De jobban il-
lene ciméül : „Az el-
átkozott színház". Van 
ugyanis New-Yorkban 
egy elátkozott színház, 
amelyben öt esztendő 
óta nem mernek ját-
szani, mert a színház-
ban kisértet jár. Öt ev-

vel ezelőtt ebben a színházban megölték a szí-
nészt, aki a főszerepet játszotta. Azóta a szí-
nész szelleme ott kisért a színházban és nem 
engedi, hogy játsszanak benne. Öt év óta 
üresen, sötéten, elhagyottan áll a színház 
épülete. Végre akad egy merész vállalkozó, 
aki kibérli a szinhá2at és elhatározza, hogy 
előadja ugyanazt a színdarabot, amelyben a 
színészt megölték és amelyet azóta se mer-
tek játszani sehol. Félreértés ne essék : ez 
persze a színdarab meséje az első és máso-
dik felvonásban ! Két felvonáson át beszél-
nek erről, két felvonáson ét szuggerálják a 
közönségbe, hogy csakugyan létezik egy ilyen 
elátkozott színház, hogy csakugyan megöltek 
benne titokzatos módon egy színészt, két fel-
vonáson át izgatják azzal a nézőt, hogy mi-
lyen vakmerőség lenne abban az elátkozott 
színházban játszani. Mikor aztán a második 
felvonás végén teljes az izgalom, akkor kö-
vetkezik — oh nem, még nem a harmadik 
felvonás, hanem előbb következik: 
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Hatvan rendőr 

Szünet után a közön-
ség megdöbbenve lát a 
nézőtéren hatvan rend-
őrt. ;Nem a színpadon, 
a nézőtéren. Hatvan 
rendőr, szálas, hatalmas, 
izmos legények, unifor-
misban, komolyan, re- • 
volverrel ! Elállnak min-

den kijáratot, minden harmadik sor szélén ott 
áll egy rendőr,földszinten,emeleten,mindenütt. 
A függöny előtt pedig hirtelen megjelenik a 
a rendező és amikor beszélni kezd, a közön-
ség dermedten ébred tudatára annak, hogy 
az elátkozott színházban ül ! Most tudja meg 
a közönség, hogy becsalták ide, hogy ez a 
színház az, amelyben az a régi gyilkosság 
történt, most tudja meg, hogy harmadik felvo-
násul rögtön látni fogja annak a régi tragikus 
drámának az első felvonását. De megtud még 
mást is az egyre jobban ijedező nézőtér. A 
direktor szenvedélyesen kijelenti, hogy ő nem 
hagyja megijeszteni magát. Kapott ugyan egy 
titokzatos, névtelen levelet, amelyben utolsó 
intésként közlik vele, hogy ha el meri kez-
deni a felvonást, az uj színészt is meg fog-
ják ölni annál a mondatnál, ahol a régi meg-
halt. Da a direktor mégse fél. Csak azért is 
játszanak ! A színházat azonban rendőrség 
szállta meg. Most gyilkoljon, aki mer 1 A gyil-
kos ott ül ismeretlenül a közönség között. De 
ha megmozdul, lefogják. Ne tessék félni, 
nagyérdemű publikum, egy cseppet se tessék 
félni, igazén nincs mitől félni, kezdődik a 
harmadik — azaz első felvonás. 

Mikor a publikum játszik 

Mióta szinház a new-
yorki szinház, olyan hatás 
még nem volt, mint ami-
lyet ez a ragyogó trükk, 
ez a nagyszerű tömeg-
szuggerálás kivált. A pub-
likum megbűvölten engedi 
szuggerálni magát. Elhi-
szi, hogy becsalták az el-
átkozott színházba ! El-

hiszi, hogy a gyilkos ott rejtőzik közöltük 
a nézőtéren. Elhiszi, hogy a rendőrök igaziak ! 
Szívszorongva ül mindenki, mozdulni senki se 
mer, köhögni nem mernek az emberek, mert 
akkor mindenki odanéz és azt hiszik,hogy ott a 
gyilkos. Tömegpszichológusok tanulmányára 
méltó ez a nézőtér, csupa reszketés és iz-
galom és sápadtság és kimeredt szemek és 
ökölbe szorult kezek az egész nézőtér. Min-
den ember detektív, egymást nézik, lesik, 
mindenki a szomszédjában sejti a gyil-
kost. Iszonyatos, siri csöndben, 'komor 
rendőri asszisztenciával kezdődik meg 
a felvonás. Siri csendben játszanak a szín-
padon, míg a tragikus mondatnál a csendet ' 
szét nem durrantja : 

egy revolverdörrenés 

Revolver durrant a 
nézőtéren, a főszinész 
lehanyatlik a színpa-
don, a hatvan rendőr a 
gyilkosra rohan! Iszonyú 
zűrzavar, sikoltások, a 
gyilkos menekül, hat-
van rendőr üldözi a 

nézőtéren, bekeritik.harc, lefogják. Fantasz-
, tikusan pontos rendezés, csodálatos artista-
trükk, de a legnagyobb csoda: a közönség 
között nem keletkezik pánik ! A lelkek mélyén 
mégis ott a tudat: mindez csak szinház, csak 
játék, borzongani jó, félni szabad, de 
megijedni nem ! A gyilkost elviszik, a 
főszinészről kiderül, hogy csak megsebesült, 
a régi gyilkosság is kiderül, az átok megtört, 
a szerelmesek — mert persze, hogy van 
szerelem is közben — egymásé lesznek és 
a publikum boldogan távozik, rajongva 
hirdetve szét New-Yorkban: barátom, siess, 
azt az idegizgalmat muszáj megpróbálnod 1 

Hol a gyilkos? 

De a trükk-sorozat-
nak még mindig nincs 
vége. Nem lehet ám 
az, hogy ma láttad a 
darabot és aztán el-
mondod a barátodnak : 
te, a gyilkost játszó 
szinés2 ott ül a hetedik 

sor szélén ! Mert a gyilkos minden este más-
hol ül I Földszinten, emeleten, páholyban ! 
És minden este más ruhát és más maszkot 
visel. Tízszer akarja megnézni mindenki a 
darabot, aki már látta. Csak nem könnyű 
dolog. Egyelőre pár hónapra minden jegy 
elkelt. Majd két év múlva sor kerül min-
denkire újra. 

Jótanács hölgyek számára 
Érdekes, hogy a new-

yorki kritika,amely egyéb-
ként szigorú, irodalmi és 
nagyigényű, a legnagyobb 
elragadtatással fogadta a 
darabot. Olyan ragyogó 
tömeglélektani tudást lát-
nak benne, amely már 
művészet. Csakabban hu-
morizálnak, hogy taná-

csokat adnak a közönségnek az izgalom ellen. 
A legjobb tanácsot a hölgyek kapták : ok-
vetlen a férjükkel nézzék meg a darabot, 
hogy legyen mellettük valaki, akinek a har-
madik felvonás alatt a kezét szorongathatjuk, 
Mert különben, óh borzalom, még megtör-
ténhetnék, hogy egy idegen férfiú kezét talál-
nák megszorongatni. a b a j ? 

Közönség rajong. Szerző boldog. Direkció 
boldog. Világsiker. Milliók. És a végén mégis 
baj van. Mi ? New-Yorkban ezidőszerint min-
den színházi kifutófiu direktor akar lenni. 
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Beethoven szonáta 
Irodalmi értékű, rendkívüli "színpadi 

és előadási érdekességü darab teszi 
nivóssá az Intim Kabaré uj műsorát, a 
darab cime Beethoven szonáta, fősze-
replője Edmund Fritz, a magyar szár-
mazású külföldi drámai szinész, akinek 
nevét Bécs és Berlin legelőkelőbb ka-
maraszinpadjain ismerte meg a publi-
kum s aki nálunk a Belvárosi Színház-
ban tarló pantomim rendezésével is 
tanúságot lett mély színpadi intelligen-
ciójáról. 

A Beethoven szonáta egészen külö-
nös szeikezetü, valóban megkapó tárgyú 
kis dráma, témáji messze elüt attól a 
sabloniól, amelyet az ilyen színdarabok 
keretében megszo1.-
lunk. A szereplők : 
művészek. Szinész, 
énekesnő és hegedű-
művész. A drámai 
ütközőpont, termé-
szetesen a szerelem, 
a szerelmi féltékeny-
ség, amely azonban 
ebben a miliőben 
egészen exlrém cse-
lekmény kifejleszté-
sére ad alkalmat. 
Lindelof Atfel szi-
nész lakásán játszó-
dik a történet. A 

FRITZ ÖDÖN 

r 

SZÊCSI BÖSKE, BALLAI MANCI. SZENTIVÁNYl KALM\M 
Intim Kabaré — ..Beethoven szonáta'* « a S u . < ' ' a p p 1 

színész legjobb barátja, Engenief hegedűművész 
hegedül, a feleség, aki valamikor énekesnő 

SZÉC^BÖSKF. és 
I FKiTZ ÖDÖN 

volt, énekel és Vera 
zongorázik. A szinész 
az ének és a hegedű 
hangjaiból a férj lelki 
ösztönével megsejti, 
hogy felesége és a he-
gedűművész szerelme-
sek egymásba, meg-
csalják. A barát belelát 
a férj lelkébe és annak 
gyanakvó szavai után 
megnyugtatja, hogy gya-
núja alaptalan, mert 
nem felejti el. hogy 
Katja az ő'legjobb ba 
rátjának felesége. A 
férj látszólag megnyug-
szik és eltávozik, de a 
következő pillanatban 
ismét megjelenik vizs-
gáló szeme, annak a 
Beethoven maszknak a 
helyén, amely az imént 
még hallgatagon tekin-
lett le a szobára. A 
szinész kimaszkirozta 
magát Beethovennek, 
hogy megtudja az igaz-
ságot. És megtudja. A 

csábító és a feleség szerelmes jelenése közben 
megszólal Beethoven maszkja, majd előlép. 

íelv.) 
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Ballay Manci. Andai Béla, Hermann 
Bösk e.Somlay Károly tréfájában A 
multimilliomosban Németh Nándor, F. 
Halász Anna, Ballay Mancy és Varga 
Lenke, Kalmár Tibor tréfájában a Ház-
mesleri nászéjben pedig Andai Béla 
és Szécsi Böske játszanak kitűnően. 
Szólóznak : Szeles s Elza, Feld Irén, 
Varga Lenke, Hermnnn Böske, Füredi 
EHy, Szentiványi Kálmán, Solti Ernő, 
Németh Nándor, Andai Béla ; Kulcsár 
Böske és Berendey Stefi táncolnak. 

Az Intim Kabaré népszerű gyermek-
előadásain Szécsy Ferkó Lenkei Gyön-
gyi, Lovászy Hedi, Bársony Rózsi, 
Édes Rózsi, Magyar Ági, Nádasi Magda 
aratnak sok sikert a darabokban és 
magánszámokkan. Csupa napsugár, 

és derű egy-egy 
ilyen gyermek-
előadás az Intim-
ben. Száz és száz 
gyerek taphol, 
kacag, boldog 
ezeken az elő-
adásokon. 

ANDAI BÉLA ós 
SZELESS KLZA 
inlim Kabaré 
„A jó vidék" 

(elv ) 

SZEI ESS ELZA és 
SZENTIVÁNYI 

átnyújtja revolverét 
a hegedűművésznek 
azzal, hogy vagy ön-
magát, vagy a fele-
ségét lője agyon. A 
hegedűművész a lel-
kikompressziók ha-
tása alatt lelövi az 
asszonyt . A sz ínész SZELESS ELZA 
pedig ráront ve-
télytársára, meg-
fojtja, aztán sirva, halálos szerelemmel bo-
rul a feleségére. Ahogy ezt Fritz Edmund 
csinálja, az a legteljesebb elismerést köve-
teli. Minden hangja és minden gesztusa meg-
rázó, a szivekbe tép. Partnerei Balla Kálmán, 
Szentiványi Kálmán, Szécsi Böske, Ballay 
Manci és Solti Ernő, mind kiválóak. 

Másik igen értékes száma a műsornak 
Mihály István énekes bóhozata A jó vidék. 
A vidéki városkába az erényegylet központi 
kiküldöttnőjét várják, de ugyanerre az időre 
esedékes egy Zozo nevü színésznő érkezése 
is. A jó vidékiek összetévesztik a két hölgyet 
s ebből aztán annyi kacagtató helyzet, annyi 
bonyodalom keletkezik, hogy a publikum 
alig győzi a nevetést és a tapsot. A főerény-
csősznő szerepében Szeless Elza a kabaré 
primadonnája ad tökéletes alakítást. Csupa 
kedvesség és finomság a tánca, éneke, pró-
zája egyaránt. Partnerei : a nagyszerű Szent-
iványi Kálmán, Németh Nándor, Hugó Lajos, 
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Kivel cserélne? 
A Színházi Elet legújabb társasjátéka. 

Ebben a mai búval bélelt világban a legtöbb ember nincs megelégedve azzal, 
a micsoda. Mig a népdal is azt mondja, hogy rosszabb dolgunk van, mint a 
kutyának, . . mert a kutya belebuvik 

Szénába, szalmába, 
Mi meg csak ugy busulunk a világba. 

Az emberiségnek ezzel a busuló kategóriájával szemben csak igen kevesen 
vannak, akik jól érzik magukat jelenlegi mivoltukban. Hogy ilyenek csak kevesen 
lehetnek, erre vonatkozólag elég bizonyság, hogy rendesen csak harmadik személy-
ben esik róluk szó. Például, ha társaságban valakiről beszélnek, akinek jól megy 
a dolga, arról azt mondják : 

„Hja, az nem cserélne magával a római pápával sem ! 
Első személyben már régesrég nem hallottunk hasonló elbizakodott kijelen-

tést. Részben, mert senki sem tartja az életben elért eredményeit arányban állónak 
azzal a szerencsével, amit szerinte kiérdemelne, részben pedig azért, mert az em-
berek általában óvatosak. Hiszen csak merné valaki azt mondani, hogy ő nem 
cserélne a londoni Rotschilddal sem, nosza, nekiesnének az éhes ismerősök, bará-
tok, rokonok és ismeretlen koldusok. Olyan ember tehát nincs, ^aki nem cserélne 
valakivel. De hát kivel ? Ez épp a kérdés, amit a Színházi Élet a mai napon 
olvasói elé tálal : „Kivel cserélne ?" 

Ki az a boldog, irigyelt ember, akinek jelenlegi szituációját fölcserélné a saját 
egzisztenciájával. A kérdés azonban igy fölvetve szimplán hangzik, mert nincs 
ember, aki előtt ne lenne, vagy amint finomabban kifejezhetnők, ne lebegne egy 
irigyelt lény, akivel gondolatban«már ezerszer fölcserélte a maga sorsát. A kérdést 
tehát megtoldjuk egy pótkérdéssel : 

Kivel cserélne és miért ? 
Tulajdonképen az indokolás az, ami az uj társasjátékot életképessé és vidámmá 

teszi. Mert nem elég az, ha Karpfenstein János halasi mészárosmester azt mondja, 
hogy ő Kemál pasával szeretne cserélni, meg is kell indokolni a dolgot. Lehet, 
hogy Karpfenstein mészárosmester azzal indokolná, hogy azért, mert Kemál kedve 
szerint mészárolhat. Ez természetesen egyéni dolog. Mint ahogy minden ilyen 
kívánság teljesen egyéni. A mi föltételünk a pályázókkal szemben csak az, hogy 

minden pályázó köteles jelezni a fog-
lalkozását és mellékelni a fényképét. 

Mi ugyanis minden egyes esetben megpróbáljuk az elintézést, ami a legszüksége-
sebb adatok ismere'e nélkül nehezen menne. 

Meg kell jegyeznünk, hogy olvasóink ne csak a színházi világra gondoljanak, 
amikor válaszaikat beküldik hozzánk. Vannak színészeken, színésznőkön kivül 
ezen a világon más teremtmények is, mint például politikusok, bankigazgatók, 
született milliárdosok, kereskedők és a jó is'en tudja, hogy micsodák és kicsodák, 
akikkel érdemes cserélni. Hogy végül példával is szolgáljunk az olvasóközönség-
nek, ilt van egy : 

Válasz a Kivel cserélne pályázatra. 
En Rockefellerrel cserélnék. Tisztelettel 

Columbus Kristóf 
hajóskapitány 

Indokolás : Mert én fedeztem föl Amerikát, de ő araija a dollárokat. 
* 

Szóval valahogy igy. Ami nem azt jelenli, hogy az indokolásban muszáj 
szellemesnek lenni, bár semmiesetre sem árt, ha valaki szellemes. Az elintézés 
módjai esetenként változók. Itt nem közölhettünk elintézést, mert a példában a 
szemléltetés kedvéért egy nem élő, de ismert személyiséget vettünk föl. S azért 
nem vettünk élő személyt, mert nem akartuk, hogy a válaszból és az indokolásból 
sablon legyen. Chaquun a son gout ! Mindenki izlése, tudása és tehetsége szerint 
válaszoljon. 

Ezzel szárnyára bocsájljuk az uj társasjátékot és a közönségnek sok kedvel 
kívánunk hozzá. Reméljük, hogy a befutó válaszok! nekünk is örömet fognak okozni. 
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INTIM PISTA, mi igaz abból, hogy 
Darvas Lili tárgyal a Nemzeti Szín-
házzal? 

— Semmi. Darvas Lilit bizonyára 
nagyon megtisztelné egy ajánlat, 
amely az ország első színpadáról ér-
kezik hozzá, de neki már nem csak 
az idei, hanem a jövő szezonja is 
el van intézve a Ma-
gyar Színházban. Az 
idén a Molnár-darab 
főszerepét nem cserélné 
el a világ semmi kin-
csével, jövőre pedig-
Bernstein uj darabját 
vette meg a számára 
Beöthy, a „Judit"-ot, 
amelynek fordításán La-
katos László már javá-
ban dolgozik is. 

— Mi van Péchy 
Erzsivel ? Nagyon meg-
ijedtünk attól, amit a 
múltkor újságolt róla. 

— Szerencsére nála 
is az ijedség volt na-
gyobb, nem a betegség. 
Először tüdővérzést gon-
dolt a környezete, volt 
izgalmas lótás-futás és 
ijedelem, de hamarosan 
kiderült, hogy muló hü-
lés volt az egész. Erzsi 
azóta már játszik, és a I 
betegségéből az • ijede-
lem emlékén kívül az a 

rengeteg virág maradt meg, amit a 
rosszul léte hírére özönével küldtek a 
lakására. 

— Különben mi újság az Uniónál? 
— A színházak szaporodtak eggyel: 

a nyáron megnyílik az Unió égisze 
alatt a Scala Színház. Nagyon érde-
kes darabja lesz: „A pesti nóta" a 
cime, Verő György irta. Számos ké-
pen keresztül a revü a néző elé fogja 
varázsolni Pest egyes korszakait azzal 
a nótával együtt, ami az egyes ko-
rokban a pesti utca közkedvelt nó-
tája volt. 

— Mi van a Vígszínháznál? 
v — Berczyt szekírozzák a kollégái. 

NÉMETH Y ELLA 
Operahóz : „Carmen" Mészöly felv. 



30 _ SZÍNHÁZI ÉLET 1 

Rájöttek, hogy van egy uj és nép-
szerű nóta, amely Berczy csukló-
sára nagyon alkalmas: „Nem vagy 
legény, Berczy. " Ő csak tűrte egy da-
rabig a nótát, de egy szép napon 
nagyot gondolt és kijelentette, hogy 
a nóta cáfolatául eljegyezte magát; 
most már nemcsak, hogy legény, ha-
nem egyenesen vőlegény. De csak 
azt nyerte vele, hogy nem hiszik el 
neki és tovább éneklik a nótát. Egyet-
len védelmezője az öltözőtársa, Lu-
kács Pál. 

— Hát Lukács mit csinál ? 
— A hétén bridge-játék volt Góthék-

nál. A játék emelkedett hangulatban 
\folyt, de Góthnak fel kellett állnia a 
kártyaasztaltól : le kellett mennie a 
Vígszínházba konferálni az orosz 
kabaré-előadást. Azonban megígérte 
a feleségének, hogy az előadás tar-
tamára küld maga helyett egy negye-
diket a színházból. Kertész Ella tehát 
várta a negyediket. Csakugyan meg-
szólalt a telefon hamarosan. Gólh 
jelentette, hogy negyediknek sikerült 
felhajszolnia Lukács Pált, csak az a 
baj, hogy szürke ruhában van és 
még nem vacsorázott. Nem baj, — 
mondta Góthné, — csak jöjjön. Tíz 
perc múlva ott. is volt Lukács, neki-
esett a vacsorának, szép kényelme-
sen jól lakott, megivott egy üveg vörös 
bort, megfeketézett, rágyújtott egy jó 
cigarettára, végül leült a kártya-
asztalhoz, felvette a lapot, amit osz-
tottak neki — és bevallotta, hogy a 
bridge-játékról sejtelme sincs. 

— Mi van a Renaissancenál ? 
— A színháziak csodájára járnak 

a Csortos öltözőjének, amely kétség-
kívül a legszebb színházi öltöző 
Pesten. Nem is szoba, hanem terem, 

csupa szőnyeg és párna és dísztárgy, 
még telefon is van benne. Csortos 
nemcsak a színpadnak, hanem a 
savoir vivrenek is kitűnő művésze. 

— Mi van külföldön ? 
— Beregi Oszkárról hallottam ér-

dekes dolgokat. Bécsben akarták 
marasztani színigazgatónak: meg-
kínálták egyik elsőrendű szinház 
vezetésével. De ő egy jobb ajánlatot 
választott: hosszabb turnéra utazik 
az amerikai magyarok közé. És még 
egy külföldi magyarról beszélhetek. 
„Bagdad felé" a cime egy érdekes 
darabnak, amelyet mostanában min-
denfelé játszanak külföldi színpado-
kon. A szinlapokon a szerző neve 
ez: „Lorenzo Azértis". Ez a furcsa 
név magyar embert takar. Azértis ur 
nem más, mint Orbók Lóránd, aki 
idehaza sehogysem tudott szinre-
kerülni. De nem hagyta magát, 
kiment Spanyolországba, ott gyökeret 
vert és onnan küldte haza ezt az 
álnevet a pesti színházak cimére. 
Végül még egy harmadik külföldi 
magyar hírességről van egy személyi 
hirem : Becker Bébi egy pár nnp óta 
itthon van. Azért jött, hogy villát 
vegyen magának. Rövid terepszemle 
után vett is egyet Balatonfüreden. 

— Mit tud még ? 
— A direktornékról újságolhatom, 

hogy míg a férjeik itthon szorgos-
kodnak, ők elszöknek egy kicsit 
üdülni. Beöthy Lászlóné és Beöthy 
Baba Oberhofba utaznak, Lenkeffy 
Ica pedig Garmischba megy az 
édesanyjával. 

— Pletykát nem tud ? 
—Elmondhatomalegutóbbi premiér 

nézőtéri szenzációját. Egy nagyon 
szép hölgy, aki azelőtt pesti színésznő 
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volt, most párisi asszony 
és ez idő szerint haza 
jött látogatóba, általá-
nos feltűnést keltett a 
premiéren a toalettjével : 
a cipőjén, harisnyáján 
és egy szál párisi es-
télyi ruháján kivül nem 
volt rajta semmi. 

— Milyen angol la-
pot mutogat mostaná-
ban Németh Juliska az 
ismerőseinek ? 

— A newyorki The-
atre Magazinét, mely-
nek legutóbbi számában 
a legnevesebb angol 
színésznők között meg-
jelent az ő fényképe is, 
egy gyönyörű Angelo-
kép. Kezüket csókolom. 

— Hova ? 
— Megyek a Ritzbe 

Kende Gézához. Most 
kapta meg Amerikából 
Molnár darabjának az 
„ Uri divat"-nak new-
yorki fényképfelvételeit. 
Kíváncsi vagyok, milyen 
a pesti uri divat — New-
Yorkban. Viszontlátásra 
a jövő héten. 

Különbség 

Kél festő beszélget : 
— Megtudnád-e mondani 

egy mondatban. — szólt az 
egyik — mi a különbség a 
magyar : művészet és a német 
Kunst között ? 

— Nem ! 
— Na hallod ! ? Festeni 

művészet, — eladni Kunst ! 

(mihály) 

DARVAS LILI 

elmúlt héten ötvenedszer jntszotta el az „Ési és földi szere'em .ben 
Lonti szerepét. 

Angelo íotograria 
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Z E N E I ILLET 
Rózsavölgyi hangversenyei Az abszolút tánc Budapesten 

Thomán István és Maria Bach-eslje jan. 
16. Z. l/2Ö. A katonazenekart Ábel Pál ve-
zényli; 

Sándor Renée zongoraestéje, jan. 17. Z. Vg9. 
Waldbauer—Kerpely kamarazene-est jan. 19. 

Z. V29. . 
Madary S. Margit és Madary Károly dal-

és gitár (Laute) duett-estéje jan. 20. Z. 1 29. 
Tarnay Alajos szerzői estje jan. 21. Z. V26. 
Győry Pál dr. dalestje jan, 27- Z. 129. 
Balázs Árpád magyar nótaestje jan. 25. 

Z. V26. 
Keleti Lilly zongoraestje jan. 24. Z. 1/29. 
Szegheö János zongoraestje febr. 2. Z. 
Parcsetich Anikó zongoraestje febr. 6. Z. V26. 
Breuer Mária és Eta hegedű- és gordonka-

estje febr. 6. Z. 1(29. 
Környey Paula nemzeti színházi tag előadó-

estéje febr. 6. Z. V?9. 

Tötök Emita december tizennyo'cadikán a Vasúti és 
Harózási Clubban tartotta estélyét, amelyen bemutatta 
a táncművészet legújabb haladásának meglepő eredmé-
nyeit. A közönség 
komoly értékelés-
sel vette tudomá-
sul, hogy a pio-
gramm — melynek 
bevezetéseképp a 
művésznő az uj 
tánc iránvelveiről 
magvas előadást 
tartott — valósá-
gos kulturdoku-
mentum. A szá-
mok mindegyike uj 
szenzációt hozott 
magával. A „Le-
láncolt fantázia" 
és a „Szeszély" 
mélyen tartalmas 
és kifejező produk-
ciók, nemkülönben 
„A fájdalom ka-
caja" és az „Áldo-
zás", amelyeknek 
külön érdekessége, 
hogy Török Emita 
zene nélkül tán-
colja végig. Kép-
zelhető, +iogy a 
pusztán a vonalak 
ritmusára támasz-
kodó figuralitás mi-
lyen nehézségekkel 
kell megküzdjön, hogy 
pótolni tudja. 

Török Emita különben az abszolút tánc tanító-
mestere és szépszámú csoportot gyűjtött mefga köré ambi-
ciózus tanulónövendékekből. Csengery-utca 68. alatt a 
Vasúti és Hajózási Club termeiben tartja óráit. 

szuggesztív erejű zenét is 

SOMOGYI ADRIENNE 
a kiváló magyar dalénekesnő ária és dalestélye lesz a 
koncertszezon eRyik kimagasló eseménye. A kedvelt mű-
vésznő január 19-én V29 órakor lép újból a közönség elé 
a Vigadó dobogóján, hogy hiveit ujabb nagyfokú fejlődésé-
ről meggyőzze. A hangverseny már csak azért is nagy 
érdeklődésre tarthat számot, mert Somogyi Adrienne azokból 
a dalokból és operaáriákból válogatta össze estélyének mű-
sorát, amelyekkel külföldön a legnagyobb sikereket aratta. 

A „Koncert" rendezései 
(Jegyiroda Váczi'Utca 70). 

Angyal László 13-iki hegedüestélyénDienzel-
és Jemnitz-el fog szonátézni. 

Gerevich Tibor előadása a Renaissance 
gyökereiről vetített képekkel jan. 20-án ; 

Milassin Mária dalestéje jan. 23. Z. '/26. 
Engel Iván — Sándor" László szonátaest 

jan. 23. Z. '/29. 
Hir Sári zongoraestje jan. 30. Z. ' s9. 
Kósa György zeneszerző és zongoraművész 

estélye Steinherz Jenny hangversenyénekesnő 
közreműködésével febr. 4. Z. '/29. 
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Scala^hàngversenyek 
(Jegyiroda Andrássy-ut 1.) 

A Józsefvárosi Izr• Nőegylet és a József-
városi templomkörzet hangveisenye a József-
városi nyomorakció javára Bárdos Alice, 
Havas Gyöngyi, Pécsi Blanka, Bán Zoltán, 
Engel Iván és Kálmán Oszkár közreműkö-
désével, január 14-én. (V. 1126. 

Küry Klára, az Amerikában is ünnepelt 
nagy magyar primadonna angol-francia dalait 
Dienzl Oszkár, magyar nótáit Magyari Imre 
zenekara kiséri. (Január 19-én. Z. V26.) 

Várady Aranka csodás finomságú szava-
lataiban és Albert Erzsi gyönyörű dalaiban 
fog gyönyörködni a január 21-iki hangverseny 
előkelő közönsége. (Z. VîÔ.) 

Buttula László bravúros műsoru gordonka-
estélye január 28-án. (V. V26.) 

Zathureczky Ede, az ujabb kor tünemé-
nyes hegedüfenoménje január 31"én az operai 
zenekar kíséretével mutatkozik be mesterének, 
Habay Jenőnek vezényletével. A nagyszerű 
művészt máris nobilis ajánlatokkal hívják 
Bécsbe és Berlinbe. (V. Vs9.) 

T. MÄTRAI ERZSI 
n Nemzeti Színház tagja szavaló-estélye január 20-án 

l/2 6 órakor lesz a Zeneakadémiában 

Fodor hangversenyei 
(Jegyiroda Váci-utca 1. telefon 88—61.) 

Január 13. Marteu Henry hegedüestje Ze-
neakadémia Vï9. 

Január 17. Jadlowker kamaraénekes ária-
és dalestélye Vigadó Vg9. 

Január 20. Lehner vonósnégyes jótékony-
célu kamaraestje Bartók Béla közreműködé-
sével, Róbert bácsi ingyen konyhája javára. 
Zeneakadémia V29. 

Január 29. Gy. Márkus Lilli Schuman. 
Ghopin-estje Vigadó x/29n 

Zenei hirek 
— Engel Iván és Sándor László, a két 

íiatal művész-zseni szonátaestje áll a mostani 
hangversenyek közül az érdeklődés központ-
jában. (Koncert.) 

— László Sándor, aki 8 év óta, amikor eltá-
vozott Pestről, egész Európát bejárta és világ-
hírű zongoraművész lett — koncertre Pestre 
jön februárban 9. és l i re. A kiváló zon-
goraművész most Stockholmban hangverse-
nyezik és legutóbb Martinnel szonátázott-
Berlinben, (Koncert). 

HOOR TEMP1S ERZSIKE 
Serédi Sarolténak, a régi Népszínház ünnepelt primadon-
nájának leánya, január 6-án a Zeneakadémián rendezett 
ária- és dalésíjén őszinte nagy sikert aratott. A kritika egy-
hangúan elismerte, hogy a fiatal művésznő nemcsak szép 
csengésű szoprán hangjával bánik kitűnően, de tartalmas 

és melegszívű előadó is, 
(Fodoi rendezése) 
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q m K É P Z Ő M Ű V É S Z É T M S 

Az Ernst"Muzeum kiállítása 
Szüle Péter 

Izmos, zömök ceglédi magyar, a nyu-
ga lmas Alföld egészséges fia. Ha lelke 
nem is játszik ezer na-
pos szint reflektálva, 
h a tompa árnyék fátyla 
burkolja is be, ez nem 
a kétség fellegének bo-

ruja, h a n e m csendes 
nyári esteledő hangula ta . 
Emberekkel nem törő-
dik, az élet nem prob-
léma számára . Művé-
szete nem nyugtalanító 
gondola tok, hanem han-
gulatok tükrözése ; esz-
köze nem a rajz, ha-
nem a tónus. Meleg-
szürke méla tónuslétrá-
j ának kifejezéséhez al-
k a l m a s motívumokat ke- S Z Ü L E 

res a természetben és 
műtermében, hol a világítást függöny-
nyel kedvére szabályozhat ja . Bár a 
rajzot kispórolja, mivelhogy az magétól 

kiadódik, ha minden színfoltot he lyé re 
tesz, főtémája mégsem a táj vagy c s e n d -

élet, hanem az ember . 
Mestere Zemplényi Tiva-
dar volt. Ideálja Ve la s -
quez. A n n a k rózsasz í -
nét variál ja vörös föld-
festékével. De a lakja i t 
még annyi ra sem jel-
lemzi, mint ideál ja , hogy 
a megvilágítás h a n g u -
lata anná l mege j tőbb 
legyen. A jel lemzés h i á -
nyáért még f r a p p á n s -
készsége és virtuóz k e -
zelése is eláraszt. Mos-
tani kiállí tásán egykét 
tájképet kivéve, i n k á b b 
interieurjei szerepe lnek , 

PÉTER melyekben meghitt kör-

nyezetét ábrázol ja . Ez-
úttal a közönségnek nélkülöznie kell 
p o m p á s aktjait, melyek festésében ugyan-
csak kiváló. L. F. 

Vasárnapi kiállítási séta 
Az elmúlt vasárnap bebizonyította, hogy 

Budapest a képzőművészetnek nem rossz 
piaca. Nemcsak a békeévekhez viszonyítva 
fokozottabb érdeklődés mutatkozik a műtár-
gyak iránt, hanem sok külföldi metropolist 
felülmúl a pesti tárlatok aránylagos látoga-
tottsága és mű vására. 

Az Ernst-Muzeum legújabb csoportkíálli-
tásán Márk Lajos pompás női portréinek 
csodájára járt a közönség. Szüle Péter bra-
vúrosan festett interieurjei hamar találtak vevőt. 
Kohner Ida is üde olasz tájképeiből annyit 
adott el, hogy gondoskodva van róla. Lux 
Elek kecses női aktocskái közrajongás tárgyai 
voltak. 

A Helikon nemzetközi anyaga utoljára volt 
megtekinthető. Külföldi műalkotások kiállítá-
sához régóta nem volt a pesti közönségnek 
szerencséje. Pedig egy Liebermannt, egy Leibet 
Rippl-Rónaival, Grünwald Bélával összeha-
sonlítani igen élvezetes tanulmány. 

Bezárult a Nemzeti'Szalonban a Cennini-Tár-
saság kiállítása is. Ám rövid tartama alatt is 
a kiállítók nagysúlyú erkölcsi sikerük mellett 
szép anyagi eredményt értek el. Hende Vince 
komoly tudása a közönség emlékezetében 
marad. Leszkovszky György orgonaszavu 
Adyillusztrációi egy kiadó tulajdonába kerü^ 
tek s igy sokszorosítva viszontláthatok lesz-
nek. Diósy Antal kitűnő akvareljei számos 
amatőrt találtak. 

Igen örvendetes a Belvedere .eredménye, 
hol Perlrott Csaba Vilmos a megnyitás napján 
munkáinak majdnem felét eladta. Szembetűnő» 
jele ez annak, hogy Budapesten mennyire nő a 
figyelem a legújabb kereső törekvések iránt. 

E hó 24-ikén, szerdán d. u. 5 órakor az 
Ernst-Muzeumban Lehel Ferenc előadást tart 
vetített képekkel. Az előadás címe : „Az 
őrültek művészete". Jegyek válthatók a Szín-
házi Élet könyvesboltjában, saz^Ernst-Muzeum. 
pénztáránál. 
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Margitszigeti fák 
Porter Paula festménye 

A bécsi sajtó az elmúlt hónapban egy-
öntetű elismeréssel fogadta Porter Paulának, 
a kiváló tehetségű magyar piktornőnek a ki-
állítását. Nagyszerű magyar tájai, mesteri 
portréi kivétel nélkül mind nagyon tetszett a 

bécsieknek. Legközelebb Berlinben rendez 
kiállítást Porter Paula. Biztos, hogy a német 
fővárosban is olyan sikere lesz, mint ami-
lyen Bécsben volt. 

Porter Paula avatott művésze az ecsetnek. 
Csupa sziv és ihlet minden tájképe, színei 
ragyogók, a fái, gyepje, virágai illatot lehel-
nek. Egyik szép képét (Margitszigeti fák) itt 
mutatjuk be. K. J. 



36 SZÍNHÁZI ELEI 

Illusztráció a „Pax Vobiscum"-ból 
(Fáy Dezső rajza) 

A Belvedere kiállitása 
Perlrott Csaba Vilmos' 

Belvedere annyit tesz, 
mint szépet látni. A 
váci-utcai Bel vederé-
ben azonban nem látni 
szépet. Ez a kiállítási 
helyiség ugyanis főleg 
a formájában vajúdó 
expresszionizmus ren-
delkezésére áll, mely-
nek nem célja a szé-
pet ápolni és a sze-
met gyönyörködtetni. 

Az expresszionisták nyugtalanító, zűrzavaros 
eszközeikkel a lelket rázzák fel, hogy a vi-
lágmindenség titokzatosságára hívják fel 
figyelmét. A lélek húrját ajzzák fel a leg-
végsőkig, de a test tetszetősségével nem tö-
rődnek. Sőt szándékolt kaotikus formájukkal 
bizonytalanná teszik a testiséget. 

A Belvederében most Perlrott Csaba Vil-
mos állította ki müveit. Az ö művészete is 
expresszionista. Szenvedésteli Krisztus-kom-
pozícióinak kifejező ereje méltó interpretá-
lása az áhítatos gótikának. 1918-beli kiállí-
tásán Csaba formakeresésében még tévol-
tartotta magát a kubisták modorosságától. 
Amióta azonban Drezdába költözött, majd 
Berlinben élt és a Felvidéket járta be, ugy 
érezte, hogy le kell vonnia forradalmas ut. 
jának konzekvenciáját és mindenestül ma. 

Kifejezésteli illusztráló művészetéről októ-
beri kiállitása tett jelentős bizonyságot. Most 
egy gazdag kiállítású kvartformáju dúsan 
illusztrált könyv jelent meg az Amicus ki-
adásában, Keleti Artúr: Pax Vobiscum c. 
verses műve, melyben padovai életének em-
lékeit idézi fel. Ez emlékezését, melyet a 
költő „Mars gonosz éveiben lehanyatlott ba-
rátjának, Gulácsy Lajosnak" dedikált, a drága 
dedikáltnak magának kellett volna illusztrál-
nia. Az ő kedvesen, bizarr dekadens stíljét 
senki nem pótolhatta jobban Fáy Dezsőnél, 
ki neki odaadó tanítványa és hűséges társa 
volt. A költő és illusztrálója különböző idő-
ben voltak Gulácsy barátai, a „Pax Vobis-
cum" hozta őket össze és tette elvéihatatla-
nokká. Fáy egyénisége az ötven illusztráció-
ban teljes önállóságában bontakozott ki. Ér-
dekes padovai figurái : papok, rendőrök, 
kofák, naplopók, örömlányok különös nyug-
talan lelkére vetnek világot. Originális rajzai-
nak népszerűsége terjed ; egyidejűleg több más 
könyv jelent meg, melyeket az ő artisztikus 
és érdekes illusztrációi díszítenek. L. F. 

gáévá tette az anarchisták programmját. 
Mostani kiállitása legújabb állomását mu-
tatja be, melyen ugylátszik, az anarchiával 
már leszámolt. Mert stílje, ha hasonlít is a 
kubistákéra, nem azonos azzal, nem zava-
ros, sőt úgyszólván kristályos. Némi gótikus 
szegletességgel adja elő világosan áttekint-
hető ábrázolását, melyet azonban a gótikus 
téma motivál. Egy csendélet pedig, mely 
összefoglalása eredményeinek, a legérettebb 
művészet, menten modorosságtól. Térbeosz-
tása kiegyensúlyozott, vonalvezetése harmo-
nikus és szinei, melyek mindig erejét képez-
ték Csabának, itt mint szikrázó drágakövek 
érzékiek. Szépek a Csaba képei, egy szó 
annyi, mint száz, szépek; és a Belvederé-
ben most programmja ellenére szépet látni. 

L. F. 

CSENDÉLET 
Perlrott Csaba Vilmos festménye 

Fáy Dezső 
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Elkésett jóslás 
Sirius, a közkedvelt időjós, őszinte jóbarátja a színháznak, jóslásaiban mindig telt 

házakat ígér a direktoroknak, gázsiemelést a színészeknek és hasonló jókat. Most egy kissé 
megkésve érkezett hozzánk az újesztendei jövendőmondás, de a jó soha nem jöhet későn, 
igy tehát bizonyéra mindenki örömmel fogadja ezt az alább következő rövid jóslatot, amelynek 
hitelességét a mester sajátkezű irása bizonyítja : 

/ ' ' 

# l r r i ^ / y - t f é ' / r y - y ' 

Adja Isten, hogy Sirius mesternek igaza legyen. 

Török Rezső, a legötletesebb kabarészer-
zők egyike, mostanában ünnepelte születés-
napját. Egy kabaréköltő születésnapi ünnep-
sége természetesen nem jár olyan horribilis 
költségekkel, mint egy lipótvárosi siber kis-
lányáé, de azért, hogy 
ne múljon el minden 
maradandó emlék nél-
kül, arról gondoskodnak 
a szerető családtagok. 
Török Rezsőné, a költő 
felesége, addig törte fe-
jét az emléken, amig 
elhatározta, hogy szü-
letésnapi.kupiét fog irni 
férje tiszteletére. 

A kupié szerencsésen 
el is készült, de még 
muzsika is kellett hoz-
zá, mert egy kupié 
muzsika nélkül olyan, 
mint a mákosmetélt 
mák nélkül. Elvitte tehát a verset férje állandó 
szerzőtársának feleségéhez. Magyar László-
néhoz, hogy zenésítené meg. Magyar Lászlóné 
vállalta is a megbízást, egy nap alatt készen 

TÖRÖKNÉ és MAGYARNÉ 

volt a kisérő muzsikával s másnap már le 
is játszotta Töröknének. Törökné kényes igé-
nyeit azonban nem elégítette ki Magyarné 
muzsikája, ezért igy szólt : 

— Ez egy muzsika ? Majd elmegyek én a 
PallósTivadarnéhoz/az 
száilit nekem muzsikát. 

S már ment is az An-
drássy-uti kabaré kitűnő 
karmesterének feleségé-
hez, hogy megrendelje 
a születésnapi kupié 
zenéjét. Lehet, sőt való-
színű, hogy Pallósné 
szerencsésebben oldja 
meg a föladatot, de ha 
nem, akkor Törökné 
tovább megy és föl-
keresi Lányi Viktornét, 
a Nagy Endre-kabaré 
karmesterének felesé-
gét. Ilyen gonddal jár 

egy születésnapi ajándék megválasztása a 
művészvilágban. Pedig még ez a legolcsóbb 
ajándék, mert föltehető, hogy a kabarészerzők 
feleségei a motívumokat a férjeiktől lopják. 
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Manci nem akar színésznő lenni 
Regény 

Irta: SZENES BÉLA 
(2) Pólya Tibor rajzaival 

Látom az olvasót. Az asztalra könyö-
kölve figyelmesen tekint rám és tovább 
faggat. Örülök mohó érdeklődésének és 
kérdéseire sietek válaszolni. (Ezért nem jár 
különös köszönét, csak kötelességemet lel' 
jesitem.) 

— Hol született és nevelkedett Manci ? 
Pesten ? 

— Pesten, a Kedves Színházban született 
és nevelkedett. 

— A színházban született ? 
— Igen. 
— Ertem. Stepák András főportás lakása 

biztosan a színház épületében van ? 
— A szinész-bejárónál. Szoba, konyha. 

A szoba ablakai a színház udvarára néz-
nek. A kis szobát vékony fal választja el 
a színpadtól. Mancinak már kora gyermek-
korában meg kellett tanulnia, ho&y este 
VsS-tól VgU-ig csendben kell maradni. 

Vasár- és ünnepnapokon délután is, bár 
ezt már nem vették olyan szigorúan, lévén 
olyankor mérsékelt helyáru előadások. 

— Hogyan éltek Manci szülei ? 
— Példás egyetértésben. 
— Nem ugy értettem. Anyagilag ? 
— Nna. Több munka, mint jövedelem. 

. . . azt hiszik, ö világ Legelőkelőbb embere . 
Pólya rajza 

— Hiszen : az egész család keres. 
— Mit tetszik gondolni, Stepákné pasz-

szióból állt be a ruhatárba ? Azt tetszik 
hinni, olyan élvezet előadás után tűrni 
a nézőtérről kiözönlő tömeg rohamát, 
türelmetlen gorombaságait ? A gyönyörű 
főportási bundája alatt fájdalmasan vonag-
lott meg Stepák András szive, ha fáradt 
és elnyűtt asszonyára gondolt, ki ott kin-
lódik a ruhatárban. A hideg téli estéken, 
mialatt ott topogott a fényesen kivilágított 
színház előtt és szalutálva fogadta az 
autókat és fogatokat, és nézte az érkező 
télikabátokat, kalapokat, ernyőket és hó-
cipőket, szomorúan gondolt arra, hogy a 
beteges, fáradt asszony, már nem bírja 
sokáig a nagy strapát és mintha minden 
gombostű, mellyel a ruhatári számot a 
kabátokra tűzték, az ö szivét sebezte volna 
meg. 

— Mi jövedelme lehet egy színházi por-
tásnak ? 

— Rotschildnak több van. 
— Mégis ? 
— A fixről nem beszélek — mert arról 

igazán nem is érdemes beszélni. Tehát az 
a kis fix, aztán a lakás és némi borra-
valók. De nem olyan sok, mint sokan 
gondolják. 

— És a ruha ? 
— Az egyenruhát a színház adja. De 

hogy a paszományos bunda alatt mi-
lyen rongyos ruha, fehérnemű van — 
azzal ki törődik? A világ persze csak a 
diszes kucsmát és mentét látja. Az utca 
gyerekei sokszor széles kört alkotnak a 
főportás körül, bámulják és azt hiszik ő 
a világ legelőkelőbb embere. A felnőttek 
között is akad biztosan, ki irigyli gond-
talan és nyugodt életét — mi dolga van 
az ilyen főportásnak ? — fölveszi egyen-
ruháját és kiáll a kapu elé — gondolják. 
„Szívesen cserélnék vele" mondják sokan, 
vagyonos emberek is. Ön, tisztelt olvasó, 
szintén azt hiszi, hogy a főportásnak 
nincs más dolga, mint este a kapu előtt 
állni, ajtót tárni, szalutálni ? 

— Dehogy hiszem. Tudom délelőtt is ott 
van a pénztár előtt. 

— Pardon, tartsunk csak sorrendet. Hol 
vagyunk mi még a délelőtti pénztárnyitás-
tói. Mikor nyitják még ki a pénztárt ? 

— Tizkor. 
— De most még csak hat óra van. 
— Hajnali? 
— Nem is délutáni. A téli reggeleken az 

udvar még sötét, mikor a Stepák-család 
seprűkkel felfegyverkezve felvonul. Kis-
takaritás, nagytakarítás, az udvart fel-
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mosni, a díszletraktárt kisöpörni, a szín-
házat szellőztetni, a bársony székeket le-
jporolni, sok a munka, kevés a személyzet, 
mindenkinek segíteni kell, a főportásnak 
is. Tízkor jön a pénztároskisasszony, már 
türelmetlen „hol az a Stepák, miért nem 
nyitia már a kaput". A seprűt le kell 
tenni, a bundát fel kell venni, a kaput 
ki kell nyitni, ha Szenes-darabot játszik a 
színház: a táblát ki kell tenni. 

— Nana. 
— Kérem, ha zavarni , tetszik, rögtön 

abbahagyom az egészet. Én minden kér-
«lésre szívesen válaszolok, de ok nélkül 
zavarni nem hagyom magamat. Hol is 
hagytam abba ? 

— A pénztárnyitásnál. 
— Tehát tizkor kezdődik a forgalom, 

jönnek, mennek 
az emberek. Ha 
sokan jönnekaz 
i s baj, ha keve-
sen jönnek még 
nagyobb baj, 
mert ha nem 
megy a színház, 
az rossz min-, 
denkinek, a por-
tásnak is. 

— Most jó kon-
junktúra van. 

— Ugy van, 
jelenleg jó kon-
junktúra van és 
ez azt jelenti, 
hogy a pénz-

táros kisasz-
szony minden 
öt percben vi-
sítva követeli : 
„Stepák tartson 
rendet! Jobbról, 
balról jönnek az emberek, Stepák, miért van 
maga itt, nem tud szólni?" Mintha az olyan 
könnyű volna. Haudyariasan szól : „kérem 
ne tessék előre tolakodni", oda se figyelnek, 
mintha nem is nekik mondta volna az ember. 
Rájuk szólni szigorúan tilos, mert a leg-
kisebb erélyes szóra már fenyegetőznek : 
„betetetem az újságba, hogy itt gorombán 
bánnak a közönséggel". Ember legyen, aki 
eltalálja a hangot, melyen ezeknél célt 
érhet. És mennyi haszontalan kérdezni 
valójuk van! Órákig faggatnák a portást; 
mibe kerül a támlásszék első sora és mibe 
kerül a harmadik, — hát az ötödik? pe-
dig ott lóg a tábla a pénztár mellett, ak-
kora számok vannak rajta, mint az öklöm, 
aki tud olvasni, leolvashatja a helyárakat 
onnan is, minek a sok felesleges kérdezős-
ködés? Van olyan, aki megveszi a jegyet, 
elindul, az ajtónál visszafordul, elolvassa 
a helyárakat : nem csapták-e be a pénztár-
nál ? „Kérem — harsogja már a következő 
pillanatban — én kétszáz koronát fizettem, 
pedig csak száznegyvenöt jár, annyi áll a 

rrKérem ne tessék előre tolakodni 

táblán !" A portásnak kell ilyenkor meg-
magyarázni : „nagysád, a délutáni mérsé' 
kelt helyárakat nézte meg !" A hölgyekkel 
van a legtöbb baj. Ők azok. akik sohasem 
hoznak aprópénzt. Mindegyik tízezrest vagy 
huszonötezrest akar váltani, az ördög tudja 
honnan az a sok pénzük. 

„Stepák menjen az irodába kérjen apró-
pénzt". Stepák fusson át a bankba, hozzon 
százezerért aprót", ez így megy egész nap. 
De alighogy meghozza már megint baj 
van, ki győzi azt a sok tízezrest felváltani ? 
Az urak rendszerint belátással vannak, sőt 
sokan jóelőre kikészítik a pénzt : hadd 
végezzen gyorsan a pénztár. A hölgyek? 
Amíg előveszik a kistáskát, amíg kihalasz-
szák a pénztárcát, amig kezdik egyenként 
kiszedegetni a pénzeket, szép kényelmesen, 

mintha csak ők 
volnának a vilá-
gon — a pénztá-
roskisasszony-
nak vibrálni 

kezdenek az ide-
gei és megint fel-
harsan! „Stepák 
figyelmeztesse 

az embereket, 
hogy készítsék 
elő a pénzeket". 
A férfi, ha egye-
dül van, jön, kér 
egy jegyet, vagy 
kettőt, vagy egy 
páholyt.ki fizeti, 

tovább megy. 
De ha már asz-

szony is van 
vele, baj van. 

Az asszony a 
/• Pólya rajza h á t t é r b ő l o d a k i -

áltja: „Kérdezd 
meg, hogy középen van-e ?" — „add vissza 
talán van egy sorral előbb is !" — mondja 
portás ur, nincs oszlop előtte ? — pedig 
tudhatná, hogy a Kedves Színházban nin-
csenek oldalhelyek és oszlopok sincsenek. 
Van olyan, aki csak az első sorba ül, a 
másodikba az Istennek se. Van olyan, aki 
csak a szélén akar ülni, van aki lármát 
csap, ha estére nem kap jegyet, pedig a 
kapu előtt kinn a tábla, az esti előadásra 
minden jegy elfogyott, — mindenki olvas-
hatja. 

— A portásnál mindig van egy-két jegy. 
Jó pénzért kapható. Tudom, ez a rendes 
mellékjövedelme. 

— Volt valamikor, de ezt a kis jövedel-
met is elszedték tőle. .A főportásnak, álta-
lában a színházi személyzetnek jegyekkel 
üzérkedni tilos". Szigorú szabály. Meg-
szegni alig érdemes. „Nézze főportás ur, 
ha szerez estére négy jó jegyet, jó borra-
valót kap" — reggel nagyok az Ígéretben. 
Este, ha megvan a jegy, a társaság össze-
súg „mit adjunk a portásnak ?" — mindig 
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akad, aki mondja : „ugyan kérlek, minden-
nek van határa, elég lesz a fele is". Pedig 
a duplája se volna sok, mert nehéz a meg' 
élhetés. 

— Akad gavallér ember is. 
— Akad, de kevés. Pedig ugyancsak sok 

ember fordul meg a pénztár előtt déli egy 
óráig. Háromnegyed egykor pedig már 
kezdi a kisasszony : „Stepák, a kaput ! " A 
kaput bezárni, ez se olyan egyszerű, mert 
mindig akad egy-egy ujabb ember, aki kö-
nyörög — „engem még igazán beengedhet 
portás ur! Különben sincs még egy óra." 
Hogy az előcsarnok tele van emberekkel, 
hogy fél kettő lepz mire ebédhez ülhet — 
azzal ki törődik ? Manci és az asszony már 
várják. Stepák fáradtan kanalazza a levest. 
Fáradt, pedig még nincs is déli két óra — 

Pólya rajza 
hol van még az este ? A színháznál csak 
egy biciklis szolga van, annak ezer helyre 
kellene menni, valami ebből jut a portás-
nak is. A nyomdába a szinlapok szövegével, 
a művész urak lakására, mert darabvál-
tozás van, ide-oda küldözik, van idő, a 
délutáni pénztár csak négy órakor nyílik. 
Es aztán négytől estig a délelőtti munka. 
Aztán az ajtónyitogatás, szalutálás, elő-
adás után pedig halálos fáradtan ordí-
tani a kocsisok számát : száztizenötös, 
kettőszáznegyvenhét,... — tessék elhinűi, 
nagyon boldog Stepák András, mikor kis 
szobájukba érve szögre akaszthatja men-
téjét. És ha szakállát is levethetné, még 
boldogabb volna, de e tekintélytadó sza-
kállhoz ragaszkodik az igazgatóság. Bizony, 
szomorú, fáradt emberek ők ketten : Stepák 
András főportás és Stepák Andrásné ruha-
tári alkalmazott és ha kisebbik lányuk 
Stepák Manci nem élne és nem ragyogna 
estenként a büffében, szegény öregeknek 
kevés örömük volna az életben. 

— Tehát beszéljünk végre a tizenhatéves 
Manciról. Milyen ? Szép ? 

— Nagyon szép. Talán nem a ma meg-
szokott szépség. Gömbölyű, telt formák; 
pajkos, nevető jelenség. A színészek azt 
mondják: a tízenhatéves Küry Klárára 
emlékeztet. (Folyt, köv.) 

Hogyan várja Halmai Tibor 
a szombati napot? 

Ilyet még nem láttam I — mondták a z 
Olivia hercegnő főpróbáján Halmai Tibor 
táncaira. Minden lépése szenzáció volt : ugrott, 
mint a gummilabda, repült, mint a madár és 
táncolt mint egy igazi fenomén. 

Mintha nem is lett volna csont a kis Hal-
maiban, csak csupa rugalmas izom. Bámulná 
kellett és tapsolni. 

Jött azonban a premiér és a premiéren szo-
morúan kellett tapasztalnia a közönségnek,, 
hogy mégsem csupa izom Halmai Iába. Vare 
benne csont is, csúnya és merev csont. A 
második felvonásban egyik merész táncfigurája 
közben kificamította a lábát Halmai. Kificamo-
dott láb — nem gyerekjáték, Halmai azon-
ban megmutatta, hogy ő még beteg lábbal is. 
páratlan táncoskomikus. Az Olivia hercegnő 
premiérjén megcsinálta élete legnagyobb bra-
vúrját : összeszorította a fogát, legyűrte a 
sajgó fájdalmat és — tovább játszott. 

Elmúlt a premiér, jött az Olivia hercegnő» 
második előadása, de már Halmai nélkül. 
A táncoskomikus otthon nyomta az ágyat, 
alig tudott mozdulni égető fájdalmai voltak. 

Jöttek a beteghez látogatóba kollégái, akik-
nek legdédelgetetettebb kedvencük a kis-
Halmai. Kosáry Emmi, Vigh Manci, Király„ 
a direktor : Tapolczai — Halmai mindenki-
től csak azt kérdezte, hogy megy az Olivias 
hercegnő és a holnapi előadáson remélhető-
leg már ő is játszhat ? 

Doktorához kétszer-háromszor elüzent na-
ponként : jöjjön el megvizsgálni a lábát, mert; 
már alig érez fájdalmat és estére föltétlenüt 
ott akar lenni a színházban. 

Egy szép napon a doktor ezt is megen-
gedte Halmainak. 

— Hát ma már játszhatok, táncolhatok ? 
— Azt nem mondtam, de elmehet a szín-

házba, megnézni az előadást. 
Halmai ennek is örült, de ez nem elégítette 

ki. Mint egy gyerek ismételte, kérte, követelte: 
— Doktor bácsi, én táncolni akarok ! 
ígéretekkel kellett táplálni : majd holnap-

után, majd holnap . . . csak nyugalom és tü-
relem. Hiába jött azonban a holnapután és. 
a holnap. Halmai még mindig nem tancol-
hatott. Egyszerre azután megunta a hitege-
tést Halmai és kijelentette, hogy három napig: 
még vár és ha akkor sem : szakit a doktorral. 

Nem tudjuk, hogy ettől ijedt-e meg az 
orvos vagy tényleg meggyógyult-e Halmai 
lába, — de tény az, hogy másnap kijelen-
tette szombaton tényleg fölléphet és újból 
táncolhat. A következő pillanatban Halmai 
már táncolt is. Az örömtől és boldogságtól. 

S ettől kezdve nemcsak a napokat szá-
molta, hanem az órákat, a félórákat, sőt a 
perceket és másodperceket is : mikor jön a 
szombat ? A végén már azt mondta : 

— Ha sokáig igy menne, jobb matematikus, 
lennék, mint amilyen tánckomikus vagyok ! . . . . 
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Programm; Ö a Fehér rabszolganő. Ugy él, mint egy sze-
_ , . , , . gény kis kinai rabszolgalány, akit nevelő-A szerelem jegyeben . . . ! apja éppen annak a kinai urnák ad el, aki 

annak idején a kis lány szüleit megölette. 
Ami szépet, kegyetlent, mámorosat és tra- Növeli a bonyodalmat, hogy Sui Sen egy ame-

gikusat kitaláltak a szerelemről, mindaz egy rikai férfit szeret egész lelkével. És ez a férfi 
nagyszerű, szines keveredésben játszódik le felveszi a küzdelmet a kínaival. Borzalmas 
előttünk a Corvin Színház e heti műsorán. viaskodás fejlődik ki közöttük, melynek sorára 
Ezt a műsort bátran nevezhetjük a szerelem a kinai fajának minden szörnyű furfangjával 
műsorénak, mert mind a két fzinrekerülő és cseleivel szövi a hurkot áldozata nyaka 
.filmdrámát ez a nagy érzés mozgatja és en- köré és . . . már, már győz is. De a szere-
nek fülledt levegőjében bont szárnyat az lem istene őrködik I A kinai életét veszti az 
érdekfeszítő történet. Az egyiknek cime : küzdelemben és az amerikai ifjú hazájába 
Mámoros éjszakák és a színlap az élet ko- viszi kis menyasszonyát. 
moly komédiájának nevezi. 
Pompásan elgondolt történet 
a férfiről, aki halálosan sze-
ret egy nőt és a nőről, aki 
első könnyelmű pillanatéban 
eldobja ezt a szerelmet. Ké-
sőbb megfordul a kocka és 
most már a nő az, aki a 
férfi után rohan. Az élet nagy 
komédiája ez és bizony csak 
a szerző jóvoltán múlik, hogy 
a filmen legalább vígjátéki 
befejezést nyer a dolog. De 
azért érezzük a nagy szatírát, 
hogy a végső megoldás egy 
farsangi éjszaka tikkadt és 
tüzes kábulatában csattan ki, 
amikor a vér muzsikája el-
fojtja az ész okoskodását és ' 
a rideg bosszúállás gondola-
tánál erősebb a fiatalság szé-
dülete. Az álarcot viselő nő 
és a férfi találkozásában van 
egy bölcs gondolat, hogy a 
megmámorosodás pillanatá-
ban már nem is fontos a nő, 
csak az érzés, amelyik kere-
si . . . ! A másik dráma Kína 
titokzatos világában vezet 
bennünket. A színei komorab-
bak és drámaibbak, mint az 
elsőé, mindjárt első jelenetei-
ben Kína újkori történetének 
legvéresebb szakaszához, a 

bokszerlázadáshoz vezet, 
melynek véres jelenetei sprán 
megölnek egy előkelő, gazdag 
régiségkereskedőt : John Car-
michaelt. A megölt tudós ke-
reskedő leányát, a kis Sui 
Sent egy hűséges kinai szolga 
veszi magéhoz é s neveli föl. LIL DAGOVER a Mámoros éjszakák c. Nordisk-film főszerepében 
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Az Élet: vig és szomorú 
szerelmi komédiái 

Ki nem hiszi el, amit e cim mond, 
A Mozgókép-Otthont keresse fel, 
Melynek műsorán a „Mámoros éjszakák" 
És „Házasodik a cég" szerepel. 

A költő, aki végignézte, 
Búsan csóválta ősz fejét, 
Látva, hogy az első filmen 
A bős mint gyötri kedvesét! 

A másik kép az csupa móka, 
Azon mindenki enyeleg, 
A szerelem azon direkte 
Egy vig operette egyveleg ! 

A Mámoros éjszakákban 
Lil Dagover a bájos star, 
Aki minden férfi fejet. 
Két percen belül elcsavar. 

Theodor Loos a dráma hőse, 
Ámbár csinos, kemény legény 
Börtönbe jut, amiből látszik. 
Hogy tőrbe hullott a szegény ! 

Ám végül mégis ki jön onnan 
És akkor szörnyen megfizet, 
Mert a kacér Lil Dagover 
Fog ő iránta most tüzet ! 

így játszadoznak ők a tűzzel, 
Mig egy farsangi éjjelen, 
Minden dacon és tettetésen 
Győze lmes lesz a szerelem I 

A másik filmen a kis Ámor 
Már a kezdetkor is nevet. 
Az ilyen filmnek a vége 
Más, mint házasság, nem lehet! 

Es a költő a nézőtéren, 
így sóhajt : most már látom, 
A nagy, igazi szerelem. 
Nem terem, csak a vásznon ! 

Csak a jó Décsi igazgató 
Vezet el hétről-hétre, 
Mozijában a szerelem 
Szent igéretföldjére ! 

Callidus 

A teljes Borgia Lucrétia 
egyszerre az Urániában 
A szép Liane Haid újra megbabonázta 

Budapestet. Egyszer mér győzött, amikor Lady 
Hamilton címszerepében bűvölte a publiku-
mot, most, a Borgia Lucrétiában, túlzás nél-
kül állapithatjuk meg, hogy még nagyobb és 
értékesebb diadalt aratott. A művésznő a ftlm 
minden kiváló értéke mellett is egyéni, nagy 
sikert arat, amely a rendezési bravúrokat is 
túlszárnyalja. A legritkább és legnehezebb 
művészi bravúr fokozni tudni a sikereket, 
mert hiszen a művészt állandóan fenyegeti 
az a veszély, hogy mindjárt első szerepében 
kiadja azokat az ütőkártyákat, amelyek te-
hetségét jellemezik. Liane Haid azonban azok 
közé a kevesek közé tartozik, akik a szín-
játszásnak annyi sok szinét, árnyalását tud-
ják, hogy minden uj alakításuk egyúttal te-
hetségük egy-egy uj oldalát is bemutatja,, 
valósággal újra fedezzük fel őt. Alakításának 
egysége, mindent összefoglaló ereje különö-
sen most fog kibontakozni, amikor folytató-
lagosan, egyszerre nézhetjük meg a hatal-
mas filmremeket az Uránia Színházban. De 
nemcsak Liane Haid káprázatos játéka fog 
uj színekben csillogni előttünk, hanem a film 
értékei is. A renaissance komor, súlyos pom-
pája, tömör falai között csillogó buja jólét és 
könnyüvérü szerelem, véres féltékenység, test-
vérgyilkosság, nőrablás, hóditási szomj, lovagi 
ünnepek, díszes felvonulások, nyomor és mű-
vészien raffinált tobzódások mindezek, mint 
a megelevenedett történelem kel életre a 
vásznon. Néhány órára visszamegyünk Fi-
renze kőkockás utcáira, ahol egykor Dante 
és Petrarca jártak és ahol a lángész és bün 
csodálatos vegyülését játszatta a történelem. 
Richard Oswald, a film rendezője rendkívül 
erővel és egy történettudós felkészültségével 
építette fel a középkornak ezt a legérdeke-
sebb és legtitokzatosabb részét, amelynek 
drámai ereje és szépsége megragadja és bá-
mulatba ejti a modern kor fiát, aki a páholy 
bársonypárkányára könyökölve nézi, mint vo-
nul szeme előtt a mult . . . 

A Borg'ia Lucrétia sikerét jellemzi, hogy 
.New-Yorkban már második hónapja mutatja 
be négy nagy mozgóképszínház és Richard 
Oswaldot, két délamerikai filmgyár is meg-
hívta főrendezőül, Oswald még nem döntött 
ez ügyben, annyi azonban már kétségtelen, 
hogy a tavasszal néhány hónapra Amerikába 
utazik. Mint érdekességet emiitjük meg, hogy 
ő az egyetlen rendező, akit a „tudós" jelző-
vel díszítettek föl és ezt a jelzőt nem kisebb 
ember adta neki, mint Alfred Kerr, a nagy 
esztétikus. 

I V I V I A T B p e s t , T e r é z - k ö r u t 41. s z á m . 
HI I U U r t I T e l e f o n : 7 1 - 6 2 . 
J a n . l l —14. Amihez m i n d e n a s s z o n y é r t é s a Kedé-
lyes cowboy . J an . 15—17. Lukréc ia Borgia II. 

rész és a f é n y e s k isérő m ű s o r . 
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Moziban 
Amíg az „Út a boldogság felé!" 
Gyönyörű- képeit nézem. 
Eszembe jut, hányan haladnak most 
A boldogság felé — a nézőtéren : 

(m. i.) 

Griffith és Beregi Oszkár a 
Renaissanceban 

Az „Ut a boldogság felé" cimü Griffith-
film szenzációs sikerének hullámai még el 
sem simultak, már egy uj Griffith-film bemu-
tatásával lepi meg a főváros közönségét a 
Renaissance Színház. Az uj film cime : 
„A szív parancsa" és 1894-ben játszódik le, 
abban az időben, mikor a kaliforniai arany-
ásók véresen romantikus korszaka legizgal-
masabb napjait éli. Itt pereg le előttünk en-
nek a sajátságos, festői világnak egyik leg-
megrázóbb tragédiája, melynek során egy 
fiatal lány kettős harcát vivja meg : a sze-
relmeért és édesanyjáért ! Költői szépségek, 
finom hangulatok és tökéletes rendezés jel-
lemzik ezt a képet is, amely ha szinte titok-
ban is tartotta bevonulását, mégis bizonyos, 
hogy meg fogja találni a közönség szerete-
téhez vezető utat. 

A másik kép Casanova emlékiratait rög-
zíti mozivászonra. Egymás után elevenednek 
meg a nagy nőhódító legizzóbb kalandjainak 
emlékei. Gyönyörű asszonyok és lányok tik-
kadt szerelmi bódulása öleli körül a legen-
dás férfit, de nyomában ott leselkedik állan-
dóan a féltékeny férfiak orgyilkos tőre is, 
amely a halál és szerelem izgalmas kettő-
sévé avatja Casanova életét. De a nagy 
hóditót is utoléri végzete. A sok könnyelmű 
kaland után elébe kerül az igazi nő, a tes-
ten tul, a lélekbe rázó nagy szerelem és a 
fölényes Casanova könnye3 szemű, alázatos 
szerelmes lesz, aki lelke egész rajongásával 
borul le a nő elé. De a végzet ugy akarja, 
hogy éppen ez az egy szerelem végződjön 
tragikusan. Es Casanova, az örömök és 
könnyelmű csókok lovagja egy soha nem 
gyógyuló sebet hord egész életében. A fősze-
repet Beregi Oszkár játssza és mi. akik még 
élénken emlékezünk erre a kivételesen nagy-

szerű színészre, örömmel állapithatjuk meg 
róla, hogy mióta nem láttuk, tehetsége még 
mélyebb és színesebb lett. Casanova hóditó 
férfiassága különösen testére van szabva és 
kétségtelen, hogy mire memoirjai leperegnek 
a filmen, áldozatai száma lényegesen meg-
növekednek a . . . nézőtéren. 

Uj csillag a mozi egén . . . 
Amerika hallatlan fellendülése, mely a 

világháborút nyomon követte, a művészi ter-
melésnek is váratlan bőségét idézte elő. És 
Amerika, üzletről is lévén szó, éppen azzal 
a nagy lendülettel és hatalmas gépezettel 
feküdt néki, mint akár az acélgyártásnak. És 
ez a lázas munka megteremtette azt a külö-
nös szellemet, amelynek légkörében meg-
születtek azok az uj tehetségek, akik az ame-
rikai filmgyártásnak egészen különös és az 
egész világon páratlanul álló fémjegyzést 
adtak. Egészen kétségtelen, hogy a tehetsé-
gek felszínre kerülhetésének legelső feltétele 
az alkalom ! Amerikának azért van olyan 
sok starja, mert viszont egyetlen ország sem 
nyújt annyi alkalmat a mozitehetségek érvé-
nyesülésére, mint éppen Amerika. Mindezt 
abból az alkalomból- mondjuk el, hogy a 
Royal-Apolló-ban szinre kerülő amerikai 
Goldwyn-filmnek a Bánat leánya címszerepét 
Betty Compson játssza. Ö is azok közé tar-
tozik, aki mindent tud és akinél a külső 
szépség nagy művészi tehetséggel egyesül. A 
műsor másik nagy attrakciója a Fehér rab-
szolganő, amely kínai miliőben perget le 
egy nagyhatású történetet. Ennek a főszerep-
lője is egy szépséges amerikai nő : Beat-
rice Joy. 

Jelenet a Sziv parancsa c. Griffith (Radius)-filmből 

Renaissance 
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Maria Korda 
Irta : Harsányi Zsolt 

Kis korodban személyes ismeretségeid köre 
arra az utcára terjed, ahol lakol. Ha egy 
más utcából való fiu téved az üres telekre, 
az titokzatos és különös lény : külföldi. 
Aztán eltelik egy pár esztendő — időnek 
sok, életnek kevés, — és ha szétnézel is-
merőseiden, széjjel vannak szórva az egész 
világ térképén. Ott éldegél Párisban Vértes 
Marcel, New-Yorkban Ötvös Adorján, Mad-
ridban Orbók Loránd, Londonban Major 
Henrik, az egész világ minden délkörére jut 
belőlük. 

Mitől szóródnak igy széjjel ? Mi veti őket 
tengeren túlra, ezer kilométerekre ? Egyetlen 
Pál-utcai .üres telek az egész Kis Magyar-
ország. Es a pajtások irdatlan messzesé-
gekbe kerülnek róla napkeletnek, napnyu-
gotnak. Itt vannak, teszem, ezek a Kordáék. 
Egy hórihorgas, ifjú, nyujorkbeli hirlapiró, aki 
a mindennapi cigarettáért annyi mozi-kom-
münikét szánt a papirosra a kávéházban, 
hogy a ceruzától megfájdul az ujja. És egy 
névtelen, ismeretlen elvált asszony, aki a 
filmgyár előszobájában üldögél a többi vá-
rakozók között, mert az a fantasztikus ötlete 
támadt, hogy ő mozisfcinésznő lész Buda-
pesten, Farkas Toncsi néven. 

A nyurga, szőke gyerek, akinek valaha ko-
moly gondokat okozott a hónap végén a 
villamosra való hat krajcár, most artisztikus, 
fényképezni való, nagyon elegáns külföldi 
ur, aki hotelben tart apartmánt, de sose la-
kik benne, mert szakadatlanul száguldoz 
expresszvonaton és luxushajón Berlinből 
Dalmáciába, Nápolyból Bécsbe. És az elő-
szobában várakozó névtelen asszonyka az 
átalakított kalappal, ma nem tudja pontosan, 
hogy hány prémes bundája van. Milyen ké-
nyelmes ilyenkor ahhoz a jóslási módhoz for-
dulni, amivel a történelmi színdarab írója 
látnoki szemmel jövendöli meg a második 
felvonásban : meglátjátok, hősöm, Hunyadi 
János a harmadik felvonásban rendkívül, 
győzedelmet fog aratni a törökökön. Ne-
künk is könnyű visszamenni a második 
felvonásra és megjövendölni : meglátjátok, 
ez a hirlapirótanonc, meg ez a gyerekasszony 
rövidesen világhírű emberek lesznek. Könnyű 
megjövendölni, csak meg kell mondani, hogy 
miért lesznek világhírűek. 

Az ifjú kommüniké-hó, ha a Projectograph 
Íróasztalánál szemügyre vesszük, könyvekkel 
van körülbástyázva és ezek erődítményéből 
szelíd, de villogó szemmel les mindent, ami-
nek köze van a filmhez. Lankadatlan műve-
lődés. szomja-olthatatlan érdekklődés, tehet-
ség, — ne is időzzünk sokat a pályájánál, 
amelyről folyton olvasunk és hallunk ugy is. 
Beszéljünk a másikról inkább, aki eddig a 
kezét fogva szorosan mögötte haladt,, most 
azonban egyszerre közvetlenül melléje lépett. 
Az egész európai sajtóban olvasható, hogy 

Maria Korda néven egy uj filmcsillag döntő 
sikerrel tünt fel a „Sámson és Delila" cimü 
filmben. A filmjét ezer meg ezer filmujság 
fogja hirdetni, sikere szédítő hirt és szédítő 
pénzt jelent. 

Miről tudta volna ezt megmondani öt évvel 
ezelőtt a nagyon éles szem? Ha visszanézünk 
emlékezetünkbe, ott egy fiatal, szerényen 
öltözködő, igénytelen hölgyet látunk, úgy-
nevezett szép asszonyt, szép szőkét, karcsut, 
magasat. De szép asszony Budapesten nagyon 
sok van, töűb, mint akárhol másutt. Egy 
filmgyár előszobájában meg éppen hatalmas 
virágbokrétára való akad belőlük. És nem 
valószínű, hogy valamennyi film-világsikerre 
van hivatva. A jó filmember biráló pillantása 
arravaló, hogy megkeresse a szép nőben a 
legfontosabbat, a fotografálhatóságot. Titok-
zatos tulajdonsága ez az arcnak, tulajdonság, 
amelyet öntudatlanul minden polgári nő 
ismer, mikorcsudálkozva panaszkodik: „Én 
nem értem ezeket a fényképészeket, nem 
tudnak rólam egy jó fényképet csinálni". 
Ezzel szemben vannak arcok, — nagyon 
ritkák — amelyekről minden fénykép jó. És 
ennek az ifjú hölgynek, akiről beszélünk, 
tökéletesen fotografálhatóan szép arcot adott 
a jó Isten, mint ahogy más szép asszonyoknak 
fotografál hatatlanul szépet adott. Az ő arcát 
forgathatja ,a rendező a gép előtt, ahogy 
tetszik, minden szögből, minden hajlásban, 
bárhonnan eredő fényforrás világában plasz-
tikus marad, azok az orvárnyékok és 
élességek, amelyeket más arcoknál a fény-
képésznek csak hosszú fáradsággal sikerül 
kikerülni, az ő arcából teljesen hiányoznak. 

Aztán ez a fej, az emberi szépség koro-
nája, méltó testen is trónolt. A hajdani Far-
kas Toncsi, akinek az volt a mély és titkos 
vágya, hogy egy magyar filmen egy kis mel-
lékszerepet eljátszhasson, az úgynevezett 
fausse-maigre fajú nők táboréba tartozott, 
akiknek termetében a vonalak légi szilfid-
sége a formák teljes teltségével egyesül 
szobrász-ideállá. Ez az ideális film-termet. 
Az a filmrendező, aki ilyen termetet talál, 
éppen olyan izgatott lesz, mint az operaházi 
karmester, aki próbaénekléskor egy hatalmas 
szoprán ősi erejét hallja felzendülni egy is-
meretlen nő torkában. És a filmcsillag har-
madik lényeges tulajdonságaképpen még va-
lami volt a mi kis Farkas Antóniánkban : a 
járásának és mozdulatainak veleszületett, 
puha, animális kecsessége. Megtanulhatatlan, 
ösztönös valami ez. A nők éppen ugy szü-
letnek ezzel, vagy enélkül, mint ahogy az 
egyik kékszeműnek, a másik feketeszemünek 
születik. 

Mindezeket akkor meglátta benne egy 
kezdő és lihegően lelkes filmember. Korda 
Sándor, aki maga is a pályája izgalmas 
legelején állott. Első filmjeinek volt nem is 
rendezője, hanem eleinte csak segédrende-
zője. Szerepet adott neki. Most már férje, 
akkor még csak imádója volt és folyton róla 
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beszélt. Égő szemmel hirdette: „A Toncsi-
ból nagy nő lesz, az ösztönével azonnal 
níindent tud ábrázolni, amit a rendező pa-
rancsol neki". Ami más szóval annyit jelent, 
hogy akiről szó van, komoly színjátszó te-
hetség. 

Igaza lett az imádónak is, aki ma egy 
tüneményes kis kölyök apja és a kezdő 
szakértőnek is, akinek a nevét éppen tegnap 
láttuk igen nagy betűkkel amerikai lapok-
ban. Amit akkor csak ő látott, azt ma már 
mindenki látja. 

Az asszony, aki még a szerelemnél is erősebb! 
Az Omnia és Helikon mutatják be Sergius Panint 

Ohnefnak, a halhatatlan francia Írónak leg-
szebb regénye kétségtelenül a Sergius Pánin-
Nemcsak a meseszövés bravúros tökéletes-
sége avatják azzá, hanem a lélekrajznak 
mesteri finomságai is. Mme Desoarennes, a 
Sergius Pánin vezető asszonyszereplője a 
v i l á g i r o d a l o m egyik legérdekesebb női 
figurája. 

A nő, aki legyőzi a hiu érzelmességeket, 
csupa acélos energia és épitő erő, aki milliós 
értékeket termel hatalmas gyárában és csak 
egyszer kerül tragikus megingás elé, amikor 
leánya halálos szerelmééit fel kell áldoznia 

meggyőződését. De ez a gyengeség csak addig 
tart, amig ki nem derül, hogy Sergius Pánin 
herceg, leánya férje, közönséges hozomány-
vadász és kalandor, mikor Desvarennesné 
ezt megtudja, egyszerre átveszi a bosszúálló 
végzet szerepét. Élet-halál harc fejlődik ki a 
herceg és a leánya boldogságát védő anya 
között és ez a harc teli van meglepő for-

dulatokkal, drámai helyzetekkel, melyeknek 
csúcsa ez a hatalmas jelenet, mikor a váltó-
hamisitó hercegért eljönnek a rendőrség em-
berei. A hercegnek csak két választása lehet : 
börtön vagy halál ! És a rettenhetetlen asz-
szony maga adja át a revolvert züllött vejé-
nek : Végezz magaddal ! De a gyáva ember 
inkább a szökést választja és ekkor Desva-
rennesné felkapja a fegyvert és maga lövi 
le Sergius Panint. 

A dördülésre a detektivfelügyelő berohan, 
tekintete a holttestről a Huit arcú asszonyra 
esik és halkan mondja : „Értem, Sergius Pánin 
herceg a börtön elől a haléiba menekült !" 

A nagyszerű film főszereplői Violette Jyl, 
Szőreghy Gyula, Dora Kaiser. A rendezés 
tökéletes munkáját Charles Mandru végezte. 
Kétségtelen, hogy az uj filmirodalom remekei 
között a legelsők sorában illeti hely a Ser-
gius Panint, melyet lehetetlen mélységes meg-
indulás nélkül végignézni. 

Jelenet a Sergius Pánin cimii Rtdius-lilmből — Omnia és Helikon 
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Hol van az emberi fantázia 
határa ? 

Amióta a világ világ, mindig meg volt az 
emberekben a törekvés, »hogy az eseménye-
ket, melyek között életüket leélik, képzelő 
erejük segilségével feldíszítsék, kiszínezzék. 
Régi igazság, hogy a való életet csak azok az 
apró önámitások teszik elviselhetővé, me-
lyekkel magunkat elkábítjuk. Az ábrándozás, 
a csodák közé való vágyakozás nem egyéb, 
mint egy érdekesebb, mozgalmasabb világnak 
az elképzelése, amelyben sok mindenféle 
történik velünk, érdekes kalandok, utazások, 
viharos, nagyszerű szerelmek . . . ! Az irók 
hosszú ideig mást sem tettek, mint ezeket a 
regényes világokat Írogatták meg regényeik-
ben és a mult században a nagy romantiku-
sok, Dumas, Ponson du Terraille, Sue voltak 
a nagy mestereik, a hihetetlenül szövevényes 
históriák kitalálásában. 

Az uj század irodalmi iránya, különösen 
az orosz irodalom befolyása alatt, határozot-
tan nem kedvezett ennek a fantáziás, érdekes-
séget hajszoló romanticizmusnak. A világhá-
ború borzalmai után azonban az emberiség 
mintha megint megunta volna az élet realiz-
musát és a megriadt, kiábrándult emberiség 
feltűnő módon menekül vissza a képzelef vi-
lágába. Megint divatba jönnek azok az irók, 
akik mesélni tudnak. És ime, egyszerre meg-
jelennek az uj nagy romantikusok is, akik 
mesteri módon elégítik ki ezt a szükségletet. 

Mindez abból az alkalomból jut az eszünkbe, 
hogy a Kamara mozgó ezen a héten kezdi 
meg a Ginette, a senki leánya cimü négyré-
szes nagy kalandorfilmnek a bemutatását. 
Mert ennél a filmnél joggal kérdezhetjük : 
Hol van az emberi fantáziának a határa ? 
Még azok után a hihetetlen trükkök és fogá-
sok után is, melyeket az eddigi kalandor fil-
meknél csodáltunk meg, meglepetten és cso-
dálkozva nézünk a vászonra, amelyen kifogy-
hatatlan bőségben és hallatlan invencióban 
ömlik a mese és izgalom. 

Ginette egy kalandor hálójába került gaz-
dag grófnő természetes leánya, akinek édes-
apja egy kapitány. Az anya meghal és a ka-
landorok most mér az ártatlan gyermek kö-
rül fonják hálójukat, hogy a gyermekkel együtt 
annak nagy örökségét is megszerezzék. A 
kalandorcsoporttal szemben egy néger szolga, 
Bimbula harcol az igazságért és ez a kettős 
küzdelem az élet-halál harcoknak feszült le-
vegőjében tartja állandóan a nézőket. De nem 
csak a cselekmény ilyen heves lüktetésű és 
érdekes, hanem a környezet is, amely Afri-
kában indul meg, hogy azután a világ leg-
érdekesebb városait és kikötőit varázsolja a 
vászonra. 

A SZÍNHÁZI ÉLET legutolsó számkban a Müvész-Szin-
pad bemutató előadásival kapcsolatban közöltük a bemu-
tató előadás szereplőinek fényképeit. Mint most utólag 
értesülünk, a ..ló ores korcsmáros" c. darab női szereplője 
a bemntaió előadáson nem Élő Ilona volt. hnnem Mfíjthé-
nyi Mária, a bécsi Karl-Theater v. tagja. 

O n F H M Budapes t , VII., Rottenbll ler-
v l ^ t V ^ I H utca . Te le fon : J ó z s e f 2 - 6 3 t 

Jan . 11—14-ig. 
Lucrétia I. 

Jan . 15—17-ig. 
Amihez minden asszonyért és Vörös számum 

O R I F N T B u d a p e s t , VI., Izabella - utca v s m t . i v • 6 5 s z á m T e | e f 1 5 0 _ 8 7 

Jan . 11 -14 - ig . 
Igazság és Űzött vad 
Jan . 15—17-ig. Amihez minden asszony ért 
és Eny fiu meq egy lány 

PHÖNIX V M d k e " R á k ó c z l - u t 68 . s z á m 
Jan . 11—14-ig. 

Az igazság és Vörös számum 
Jan . 15—21 ig. 

Ut a boldogság tele 

C C T I U I / ^ 7 1 Budapest , IV,Irányi Oánlei-
C o I - I V I V J & . I u t c a 21. Te le fon : 1 1 8 - 3 3 

Jan . 11 -14 - ig 
Ut a boldogság felé 

Jan . 15—17-ig. 
Burleszk-nap 

HELIOS-MOZGO S ™ - ™ * ' 
Jan. n - 1 2 . Ezren eay ellen két rész együtt 
Jan . 1 3 - 1 4 . Petöfi-film. 
Jan. 15—16. Ezren egy ellen III. rész 
Jan.17-18. Egy bűnös aki megdicsóültés Carmen 

F ő v á r o s i N a g y m o z g ó , Rákóczi- ut 70. sz. 
Jan . 11—12. Repülő ö rdögök é s N e g y v e n é v e s asszony 
J an . 13—1"!. Carmen é s Repülő ördögök. J a n . 1 5 - 17 
Borgia Lukret ia II. é s Es sex gróf . J an . 18—21 

Vöröskez tyü I. é s Zigoto-bur leszk . 

\ / C C T A B p e s t , Erzsébet-körut 39. s z á m . 
V t O l M Te l e fon : J ó z s e f 2 6 - 3 9 . 

J a n . 1 3 - 1 9 . 

Nagyváros hiénái és Minden jó, ha jó a vége 

f * A D I U I P M Erzsébet-körut é s Dohány-u . 
U A n m e n sarok Tel .: J ó z s e f 1 2 9 - 5 4 . 
Jan . i i - 1 4 - i g . Borgia Lukretia I. és Meg-
gyötört lelkek) 

J a n . 15 —17-ig. 
Szenzációs uj műsor 

T Í ' l K i n P D Budapes t , S z o n d i - u t c a 11. sz . 
I U I M U C r t T e l e f o n : 1 7 2 - 2 7 . 

Jan. 10—11. Vörös keztyü I—II. rész együt t . 
J an . 1 2 - 14. Cosmopol is . 
J a n . 1 5 - 1 7 . Szenzációs s l á g e r m ű s o r . 

ELITE-MOZGÓ, Budapest, Lipót-körut 16. 
J a n . 1 5 - 18. Borgia Lukret ia I. J an . 19—20. Ö r d ö g -
t á n c é s Kedé lyes cowboy. J an . 21. Bárhercegnö . 
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Oroszok 
az Esplanade^ban 

A Kék madár gyorsan népszerűvé vált tár-
sulata feledhetetlenül szép. színes estéket 
rendezett a Vígszínházban Budapest szenzá-
ciókra mindig éhes publikamának. Ezek az 
oroszok, akik most Berlinen, Bécsen, Buda-
pesten és Prágán át a világ meghódítására 
indultak, a művészet legnemesebb eszközeivel 
festik meg annak az orosz világnak képét, 
amelyet a másik, az ujabb, véresen sötét 
homályba borított. 

A Kék madár-társulat budapesti tartózko-
dása alatt az Esplanade-szállóban lakott, 
amelynek igazgatója Edelmann Sándor, igazi 
magyar vendégszeretettel, gonddal és körül-
tekintéssel helyezte el a világjáró vendégmű-
vészeket. Jusnij direktor, akinek orosz német-
séggel elmondott konferánszai derült, kedves 
emléket hagytak a Kék madár látogatóinak 
lelkében, rendkívüli kényelemmel berendezett 
elegáns appartement-et kapott a szálló har-
madik emeletén, itt beszélgetett hosszabb 
ideig a Színházi Elet munkatársával az orosz 
színházi viszonyokról, budapesti impresszióiról 
a társulat további utitervéről. 

— Moszkvában talán a színház az egyet-
len intézmény, — mondta — amely a régi 
hagyományok alapján működik. Mégsem 
éreztem magamat jól Szovjet-Oroszországban 
s 1920-ban feleségemmel, hihetetlen szenve-
dések után átszöktem a határon ! Először 
Varsóban éltem négy hónapig, majd Berlinbe 
kerültem, ahol összeszedve az orosz irodalom 
és művészet legjobbjait, megalapítottam a 
Kék madarat. 

A budapesti előadásról feledhetetlen im-
presszióim vannak! Ami legjobban meglepett, 
a karzat publikuma, egész más, mint Berlin-
ben, vagy Bécsben, lit egységes hangulatot 
tapasztaltam a magasabb régiókban ülők és 
a földszinti közönség között. 

Megmagyaráztuk neki, bogy ez a háború 
okozta vagyoneltolódások miatt van. A régi 
földszinti közönség néhány emelettel följebb 
került, de a színházból kiszorítani nem hagyja 
magát. Megkérdeztük budapesti benyomá-
sairól : 

— 0 , — mondta lelkesedve — egész na-
punk csodálkozással telik el. Szerencsére 
Edelmann direktor utmutatásai alapján tekint-
jük meg a várost s így mindent láthatunk, 
amit látni érdemes. A magyarok fővárosa 
valóban a legintenzívebb kulturéletet éli. 
Színházai gyönyörűek. 

Most Tartakof énekes színész lépett a szo-
bába. Az elegáns, fiatal szinész, aki a péter-
vári császári színész-akadémián végezte tanul-
mányait, arról az élményéről számolt be, 
hogy itt Budapesten rendkívül népszerű az 
orosz muzsika. 

— Ez érthető is, — mondta — mert az 

orosz románc lelkileg közel áll a magyar 
cigány muzsikához. 

Az Esplanade halljában két gyönyörű,, 
fiatal hölgy tanakodott. lUgylátszik. a napi 
programmjukat akarták megállapítani, mert a z 
egyik végül így szelt : 

— Meg fogjuk kérdezni Edelmann direktort. 
Az egyik az orosz társulat gazdasági fő-

nökének felesége volt, akinek különösen nagy 
sikerét a pesti lapok is kiemelték. Edelmann 
direktor ellátta őket a kellő útbaigazítással 
s a hölgyek jókedvűen távoztak. 

Jusnij direktor rendkívül szívélyesen búcsú-
zott el tőlünk. 

— Remélem, — mondta, — hogy utunk, 
amely Prágán át egyelőre Spanyolországba, 
onnét Stockholmon át Amerikába visz ben-
nünket, visszahoz még Budapestre, s ide az 
Esplenade-ba, ahol olyan otthonosan éreztük 
magunkat. 

• . 

Érdeklődtünk Edelmann direktornál az orosz 
vendégek itteni életére vonatkozólag. El-
mondta, hogy vacsora közben az itteni és 
orosz asszonyok összehasonlítása a téma. 
Csodálkoznak, hogy mi ilyen hamar rendet 
csináltunk. Az ilyen diskurzusok végső ak-
kordja gyanánt a honvágy gyötörte orosz 
művészek gyönyörű orosz dalokat énekelnek. 
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JUSNIJ a „Kék madár" iga7gatója 
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Ugylátszik, Párisban tényleg 
huncut a lány 

Esténként vidám nevetés uralja a Tabarin 
nézőterét. A ragyogó varietészámok után, 
amelyek csodálatba ejtik a közönséget, a 
tánc palotája átváltozik a vidámság csarno-
kává, hogy ne csak szórakoztassa, de isten-
igazában megkacagtassa a'nézőket. A Tabarin 
művészi programmjába illesztette azt a valóban 
dicséretreméltó törekvést, 
hogy a világhírű külföldi 
attrakciókon kivül, akik-
nek a gázsija vagyonokat 
reprezentál, igyekszik szín-
padán magyar szerzőket 
•és magyar művészeket is 
szóhoz juttatni. Legutóbbi 
és mostani műsorában 
számos olyan névvel ta-
lálkozunk, akik diszei a 
magyar színházi életnek. 
Hogy ezt a törekvést a 
legnagyobb siker 
és a legnagyobb 
elismerés koro-
názza, arra — a 
zugó tapsokon 
kivül — talán az 
a legjobb bizo-
nyíték, hogy a 
Tabarin diszes 
nézőtere estéről-
estére zsúfolva 
van. Kell-e na-
gyobb elismerés 
bármely müinté-
zet számára. ELEK Y ANNIE és BOROSS GÉZA 

A Tabarin gazdag és nivós ja-
nuári műsorának a clouja Harmath 
Imre sziporkázó tréfája, amelynek a 
szerző „Párisban huncut a lány" 
cimet adta. Táncparodia a meghatá-
rozása az ötletes játéknak, amely-
ben a főváros legkitűnőbb táncos 
és komikus művészei lépnek fel. 

A kis darab tartalmát bajos volna 
elmesélni. Annyira fordulatos és 
olyan mértékben bővelkedik ötle-
tekben, hogy egy kivonatos tarta-
lomleirás nem tudná visszaadni 
igazi jellegét. 

Két kedves és ötletes csirkefogó 
(Gallai Nándor és László Imre) szö-
vetkezve szépséges vidám barátnő-
jükkel (Eleky Annie) egy finom kis 
lokálban ki szeretnék fosztani az 
előkelő gróf Pacauert (Boross Géza 
és hitvesét (Sándor Stefi). Az egyik 
algiri tutistának, a másik pláne 
bajadérnek öltözik és így akarnak 
célt elérni. 

GALLAI NÁNDOR 
Tabarin : „Parisban huncut a lány" 

Mészö/y te/v. 

SÁNDOR STEFI 
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A végtelenül mulatságos szüzsé 
kprül különösen ragyogó táncok 
bemutatására nyílik alkalma an-
nak a kiváló művész-együttes-
nek, amely a kis darab eljátszá-
sára szerződtetett a Tabarin 
igazgatósága. Korunk valameny-
nyi népszerű tánca görbe tükör 
elé kerül a kis tréfában, amely 
a jól sikerült parodia mintaképe. 
Gúnyos és telve van szatírával, 
de senkit se bánt és groteszk a 
végletekig, de mindig Ízléses 
marad. 

Eredeti muzsika kiséri a da-
rabot, amelyet igy talán joggal 
kis operettnek lehetett volna el-
nevezni. Buday Dénes a kis já-
ték komponistája, a tehetséges 
magyar gárda egyik legkiválóbb 
tagja, aki nem egy olyan dalla-
mos számot komponált a tánc-
paródiához, amelyet már most 
dúdol és fütyörész a fél város. 
Különösen egyik duett ragadja 
meg a hallgatót, temperamentu-
mos és invenciós melódiával. 

A szereplők nem mindennapi 
készséggel és művészettel végzik 
el hálás feladataikat. Sándor 
Stefi kitűnő humora párosul 
pompás táncaival. Eleven és ki-
fejező játéka magával ragadja a 
közönséget, amely minden este 
szeretettel köszönti. Eleky Annie 

tánctalentumát felesleges újra felfedeznünk. A fe-
nomenális táncosnő ezúttal is a legkiválóbbat nyújtja. 

Boross Géza, a Tabarin illusztris vendége, kifogy-
hatatlan az ötletekben. Az egyéniségéhez irt szere-
pében önmagát múlja felül a leleményességben és 
humorban. Groteszk táncai egyenesen szenzációsak. 
A nagyon tehetséges Gallai Nándor és László Imre 
jóizü szerepeikben sok derűs percet szereznek a kö-
zönségnek, mely elismeréssel adózik jeles táncaik-
nak. A „Párisban huncut a lány" beszámolója nem 

volna teljes, ha meg 
nem emlékeznénk 
arról is, hogy a ki-
tűnően összehan-
golt zenekart Steiner 
Simi, a Tabarin nép-
szerű karmestere ve-
zényli — tőle meg-
szokott muzikálitás-
sal és lendülettel. 

A Párisban hun-
cut a lány, mint 
már emiitettük, a 
műsor végén követ-
kezik, mint záró-
szám. „Minden jó, 
ha a vége jó" — 
mondja a magyar 
közmondás. A Ta-
barin műsora tehát 
okvetlen jó, mert 
ugyebár a vége több, 
mint jó : egyenesen 
nagyszerű. 

Előadás után mon-
dain táncok.' 
SÁNDOR STEFI 
és GALLAI 

LÁSZLÓ IMRE és GALLAI 
Tabarin : „Párisban huncut a lány" Mészöly felv. 
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Kiknek köszönhető a Fővárosi Szinház? 
Midőn a Fővárosi Szinház megnyitotta ka-

puit és a kíváncsi publikum először foglalta 
el helyét a nézőtér széksoraiban, az első 
mondat, amely az ajkakat elhagyta, az volt 
hogy: 

— Ah, milyen szépl 
Valóban, ha valaha színházra ráillett a 

„szép" jelző, ugy elsősorban ráillik az a Fő-
városi Színházra, amelynél stílusosabb és 
nívósabb karácsonyi ajándékot nem kapha-
tott Budapest. Nem kaphatott mindenekelőtt 
külsőségekben, mert ebből a szempontból 
a Fővárosi Operettszínház olyan értéket je-
lent a főváros számára, amelynek párját az 
egész kontinensen nem lehet találni. 

Mi az, ami ezt a gazdag értéket egészében 
teszi ? A modern építészet és berendezési 
művészet tökéletes összehatása egy minden 
izében világvárosi remekművé. Mert a Fő-
városi Szinház alkotói igazán tökéletes mun-
kát végeztek ; és a legnagyobb feladatok 
művészi megoldóitól egészen a legapróbb 
detail munka iparosáig a legnagyobb dicsé-
retet érdemlik ki. Dicséretet érdemelnek min-
denekelőtt az építészeti munkálatok, azután 
a művészi díszítések, a modern bútorberen-
dezések, a biztonsági készülékek, a fűtési 
berendezések stb., stb. mind megannyi dia-
dalai a magyar iparnak. 

A „Színházi Élet" ezúttal a Fővárosi Szin-
ház külső sikerének primadonnáit intervju-
volja meg, munkájukról: 

Á pazar berendezésű színház megvalósítói 
között elsősorban Vágó László és Málnai 
Béla építészekről, mint az átalakítás tervező 
művészeiről és Szentgyörgyi Gyula építőmes-
terről, a munkálatok kivitelének irányitójáról 
kell megemlékezni. Mindenekelőtt tehát Mál-
nai Bélát intervjuvoltuk meg a Fővárosi Szin-
ház ujjáalkotásáról, ezeket mondta 

Málnai Béla 
— A Fővárosi Szinház nézőterének átalakí-

tásánál a kiindulási pont a fix színházi szé-
kek elhelyezéséből ered. A fix széksorok 
miatt a nézőtér esését meg kellett a jó látha-
tás szempontjából változtatni. Ezzel kapcso-
látban uj kijáratot kellett létesíteni, melyek 
közül a legkomplikáltabb átalakítási munkák 
az előcsarnokban készültek és pedig a föld-
szinti csarnok két végén levő szökőkút eltá-
volítása által, ahol a lépcsőház alatt uj két 
kijárati előtér létesült. Ugyancsak a láthatás 
szempontjából a színpadot sülyeszteni kellett. 
A zenekar operett szinház szempontjából ki-
bővittetett, ugy, hogy jelenleg 73 zenész ké-
nyelmesen fér el. 

Legfontosabb átalakítások tűzvédelem szem-
pontjából a közönség biztonsága érdekében 
létesültek. Így a szomszédos Mozsár utca 3. 
sz. ház jó része lebontatott, ezáltal a szinház 
nézőtere az utcáról szabaddá tétetett, ugy 
hogy a szinház ugyanazon biztonságot nyújtja, 

mint bármely szabadon álló szinház. A szín-
padról ugyancsak nagyobb átalakítások érén 
egyenes ut vezet a szabadba a Mozsár-utcai 
igazgatósági épületen át. Ez a szinház a 
nézőtérről kivezető tiz ajtajával és két hatal-
mas előcsarnokával méltán nevezhető a ki-
járatok színházénak. A tapasztalat már is 
megmutatta, hogy a szinház előadás után 
néhány perc alatt a tágas csarnokon ét ki-
ürül, anélkül, hogy a legcsekélyebb torlódás 
volna észlelhető. Az átalakítás folyamán 
minden emeleten uj elkülönített ruhatárak 
létesültek, az erkélypáholy emeletén pedig 
egy architektorikusan megoldott az épület 
stílusával összhangban levő nagy és elegáns 
cukrászda, valamint dohányzó szolgálja a 
közönség kényelmét. 

Ezen nagy vonalakban jelzett építési munkák 
mellett, a színpad berendezése is teljesen újon-
nan készült. A legmodernebb külföldi tanulmá-
nyokból leszűrt tanulságok alapján. A Víg-
színház agilis titkára, Szabolcs Ernő angol és 
francia színpadok tanulmányozása után a 
régi szinpad-berendezést modern színpaddá 
alakította. 

Az építészeti munkák mestere után 

Körber Henriket 
a Fővárosi Szinház vasszerkezetének készí-
tőjét látogattuk meg. Körbernek a Várna-utca 
6. szám alatt van hatalmas munkatelepe. A 
magas deszkakerítés kapuján belépve, két-
oldalt feldolgozásra váró, rendszerbe gyűjtött 
nyersanyaghalmaz, odébb pedig a munka-
termekből kihalló gépek monoton zakatolása 
fogad bennünket- Egy külön épületrészben 
fedezzük fel az irodát, hol Körber ur távol-
létében Róth kisasszony éli rendelkezésünkre, 
ki mór évek hosszú során át helyettesíti telj-
hatalmulag a cég főnökét. Róth kisasszony 
válaszéból megtudjuk, hogy a Körber cég nem 
uj a színházi berendezők sorában, mert az 
Unió összes színházának, valamint a Renais-
sance Színháznak is állandó szállítója. így 
a vasfüggönyök jókarbantartásáról és egyéb 
a vasszakmába vágó szükségletek kielégíté-
séről egyedül a cég gondoskodik. 

Körber ur a vasszakmának egyik legtekin-
télyesebb tényezője és találmányai kontinen-
tális hirüek. Régi bajor lakatos családból 
származik és ősei mindegyike e szakmának 
volt egyik oszlopa. 

A Fővárosi Színházban különösen vészki-
járati lépcsőivel, valamint különleges bizton-
sági készülékeivel tűnt fel, amelyek nagy ta-
lálékonyságról, külföldi szakismeretről és töké-
letes munkáról tesznek tanúságot. Ezen-
kívül az ő ava'ott kezét dicséri a villany-
rendező regulátor vasállványénak ügyes meg-
konstruálása és az összes egyéb vasszerke-
zeti megoldások is. 

Körber ur mindezeket a munkálatokat sze-
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mélyes felügyelete mellett készíttette, annál 
is inkább, mert szívbeli ügyének tartotta, hogy 
a Fővárosi Színház vasmunkái mindenki előtt 
európai nívót jelentsenek. Ami sikerült is, 
még pedig a legteljesebb mértékben. 

A vasszerkezetek és lakatosmunkák kori-
feusa mellett minden dicséretet megérdemel a 

Zimmermanri Dezső 
féle műszaki iroda (Nagyfuvaros-utca 18.), ahol 
a Fővárosi Színház és régebben a Vígszínház 
és Blaha Lujza Színház európai stilusu fűtő-
berendezései készültek. Aki belép a Fővárosi 
Színház foyerjébe, rögtön kellemes egyenletes 
meleget érez, mint ahogyan a színpadon ját-
szókra is a központi fűtés egyenletes melege 
áramlik. Ez mind a Zimmermann cég érdeme, 
amely nem hiába közkedvelt szállítója a 
középületeknek, minden vállalt munkájával 
elismerést kelt. Áll ez mindenekelőtt az előbb 
említett központi fűtésre. A Fővárosi Színház 
eddigi fűtőberendezései kezdetlegesek voltak. 
Ennek átalakítását végezték most Zimmer-
mannék teljes sikerrel, megtoldva azt a leg-
pompásabb tűzbiztonsági készülékekkel. Mind-
ezekről Zimmermann Dezső a cég főnöke a 
következőképpen nyilatkozott. 

— A Fővárosi Színházban végzett mun-
káinkról elmondhatom, hogy a színházi fűtő-
berendezések a legtökéletesebbek, amit csak 
e téren produkálni lehet. Ugyancsak teljesen 
tökéletes és modern a záporberendezés is, 
amelynek segítségével oly nagy mennyiségű 
vizet lehet egyenletesen a színpadra bocsá-
tani, hogy a legnagyobb tüzet is az első 
pillanatban eloltja. Műszaki szempontból 
ugyancsak értékes a színház önműködő nyo-
másemelő telepe, mely a nézőtéren és a szín-
padon 'elhelyezett tűzcsapokat magasnyo-
mású vízzel látja el. Ez a készülék a leg-
újabb és legtökéletesebb vívmánya az amúgy 
is fejlett színháztechnikának. S hogy bizton-
sági szempontból milyen értékes* arra az a 
legjobb bizonyíték, hogy még a tüzrendészeti 
bizottság, sőt még maga Petrovácz is meg-
dtcsérte . . . 

A Fővárosi Színház alkotói között első hely 
illeti meg 

Rákos 
szobrászt is. A szinház művészi diszitményei 
és szobrászati munkái készültek Rákos mű-
termében és mesterük művészi Ízlését és 
technikai biztonságát dicsérik. A szinházavató 
publikum élvezettel szemlélte ezeket, a stílu-
sos diszitménveket, amelyek méltán csatla-
koznak a kitűnő mester többi munkái mellé. 

A szinház bútorberendezéséért pedig a 

Mundus 
egyesült fővárosi hajlított mübutorgyárat 
illeti "osztatlan elismerés, ahol a kényelmes 
ülőhelyek készültek. A publikum valóban 
nagy köszönettel tartozik a „Mundus"-gyár-
nak, amelynek megbízható és pontos mun-
kájának tudható be, hogy a Fővárosi Szín-

háznak van ma Budapesten a legkényelme-
sebb nézőtere. Ugyancsak a „Mundus" készí-
tette a szinház egyéb bútorait is, szenzációs 
kivitelben. 

Végül nem lehet megemlítés nélkül hagyni, 
hogy a Fővárosi Szinház hallatlanul ötletes 
és modern világítási effektusait 

Holitscher Zsigmond és Tsa 
(Kálmán-u. 16.) kreálták. Ez a régi jóhirnevü 
villamosvilágitási cég mér sokszor bebizonyí-
totta, hogy a műszaki színpadi berendezések-
ben a legelső külföldi vállalatokkal versenyzik. 
A Fővárosi Szinház világítási effektusainál 
ezt a régi jó hírnevet még ujabb babérokkal 
toldották meg Holitscherék. A fényárban uszó 
nézőtér, az elrejtett fényforrások meglepetés-
szerű szépsége, aztán a színpadi világítás 
zseniális megoldása mind egytől-egyig a kitűnő 
vállalat fejlődését dicsérik. 

A Holitscher cég különben nem most nyerte 
első nagy diadalét. Mig mindenki előtt isme-
retes a cég tulajdonosának Hochstrate Mik-
sának szabadalma, amely nemrégen egészen 
uj utakra terelte a színpadi világítási effek-
tusok kérdését. Ez a nagyszabású találmány 
teljesen kiszorítja a régi szinpadvilégitást és 
ötven százalék árammegtakaritéssal eléri azt, 
hogy a fénysugarak minden zavaró momen-
tum nélkül jutnak .el a színészekig. Még egy 
nagy előnye van a Hochstrate féle szabada-
lomnak, hogy semmiféle tűzveszélye nincs. 

A Fővárosi Szinház természetesen szintén 
fel van szerelve ezzel a nagyszerű újdonság-
gal, amellett, hogy Holitscher szinte valamennyi 
raffinált világítási trükkjének helyt ad. Hogy 
a Fővárosi Szinház csodáit naponta a publi-
kum tömege csodálja, abban oroszlánrésze 
van Holitscher megbízható és értékes munká-
jának, amely sokéig fogja hirdetni a világítási 
meglepetések magyar Inagymesterének hirét. 

Veseasztalnál 
Egy ujabban felkapott félkövér kabaré-

komikus egy vita hevében igy szól kollégá-
jához : 

— Miért, el tudnád sorolni, hány jobb 
kupiéénekes van, mint én? 

— Momentán nem ! 
— Na, ugy-e ! ? És miért ? 
— Mert 4 óra van és nekem este 8-kor 

játszanom kell ! (mihály) 

Ez megtörtént 
A családunkhoz jár egy futurista festő, aki 

nem birja ki a siró gyerekeket. Négyéves 
kisöcsém rendkívül mélabús kedély, állandón 
bőg. A piktor nemrégiben fenyegetóleg rá-
kiáltott : 

— Ha rossz leszel lefestelek ! 
A gyerek, aki ugylátszik ismeri a művész 

képeit, ijedten szepegett : 
—^Báci téjem, többet szösze leszet jössz ! 

(mihály) 
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tervezett egyesülés, amely külföldön már 
mindenütt meg van minden tekintetben 
megkönnyíti, és elősegítse a fokozott kultur-
munkét. 

Műkedvelői hirek 
A Budapesti-Angyalföldi Keresztény Szo-

cialista Párt műkedvelő gárdája 1922 decem-
ber 25-én fényesen sikerült karácsonyi ünne-
pet rendezett, melynek műsorán a „Harang" 
került szinre. A pártkör Szent László-ut 26. 
alatti helyisége ez alkalommal is, mint ren-
desen szépen megtelt és a közönség hálásan 
adózott tapsaival a kiváló közreműködőknek. 

Ugyancsak fényesen sikerült e december 
31-ikén, Szilveszter este rendezett Petőfi-
ünnepély. 

* 

A „Hóvirág" Társaság 1922 december 23-án 
a „Magyar Utazók Egyesületéinek díszter-
mében kabaréval egybekötött zártkörű tánc-
estélyt rendezett. Az egybegyűlt válogatott 
közönség nagy élvezettel hallgatta végig az 
előadást. A kabaré után tánc volt és a kö-
zönség jó hangulatban egy kellemesen eltöl-
tött estély emlékével hagyta el a termet. 

• 
A budai Katholikus Legényegyesület de-

cember 26 án, a Kath. Kör dísztermében az 
Egyesület alapjajavára szinielőadással egybe-
kötött' karácsonyi táncestélyt rendezett, ez 
alkalommal szinre került „Ami föntart min-
ket" Erdős Károly 3-felvonásos életképe. Az 
előadás nagy sikert aratott. Az előadás ren-
dezéseért Homonai Ferencet illeti a dicséret, 
az előadók mind a legjobbat nyújtották. 

Művészest. Jól sikerült művészestét rende-
zett Lukácsné Szánthó Ilona és Lukács Jenő 
január 1-én este a Vigadóban. A kitűnően 
megválasztott műsorból kitűntek Berger Mar-
gitka, a 6 éves kis ballerina szép technikájá-
val és jó mimikájával, Harsányi Valéria bá-
jos egyéniségével és intelligenciával előadott 
táncszámaiért, Kauffmann Flóra és Király 
Gyula. Jók voltak még ; Katz Erzsike a 7 éves 
kis táncfenomén, Zombory Bözsi (hegedű), 
Gábor G>örgy (gordonka), Nagy Emmi (zon-
gora), Kálmán Lajos (cimbalom) és Bobály 
József (hegedű). Szépen énekelt Vészy Blanka 
és sikert aratott szép előadásával Peres László, 
Isnárdy Marianne, Dréger Erzsébet, Németh 
Ilonka és Makuter Lajos, ugy mimikával, 
mint tánctechnikájukkal nagy tetszést arattak. 

Bemutató után 
Valaki odamegy Nagy Izabellához : 
— Ma láttam valakit, aki jobb volt a Car-

menben, mint te ? 
— Kicsodát, az Istenért ? 
— Chaplint, a Carmen moziban ! (mihály) 

Műkedvelő 

SZEMZŐ KATÓKA 
a VU. kerületi S. C. klubavató estélyen a szépségverseny 

első diját nyerte meg 

Közeledünk a kitűzött cél felé. A Színházi 
Élet felhívása mindenütt visszhangra talált és 
n műkedvelők központosítása sokkal nagyobb 
léptekkel halad a megvalósulás felé, mint 
eleinte vártuk. Ugyanis számos orgánum si-
kertelen kísérlete kedvezőtlen fényt vetett erre 
a próbálkozásra, de hála az agilis kezdetnek, 
a kilátásba helyezett ülés, amely mint azon-
nal megalakult szervező-bizottság a jövendő 
működés alapját lesz hivatva megvetni. Ez a 
o szervező-bizottság egyszersmind az alakuló 
ülés előkészitő munkáját fogja elvégezni. 

Ezúton hívjuk fel az ország és különösen 
o főváros és környéke műkedvelőit, hogy 
küldjék be címüket és azon tagjaiknak jegy-
zékét, akiket a szervező-bizottságba kikül-
deni óhajtanak. 

Teljes agilitássul rajta vagyunk, hogy a 
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Az „Olivia hercegnő" előadásain napról-
napra az elragadtatás moraját váltják ki a 
közönségből azok a pompás hímzések, ame-
lyek Kosáry Emmi szenzációs toilettjeit dí-
szítik. Különösen a második felvonásban sze-
replő sárga japán kimonó kézimunkája frap-
pirozza a publikumot művészi kidolgozásával, 
Ízléses megoldásával. A „Színházi Élet" ol-
vasói jogos kíváncsiságának akarunk eleget 
tenni, arriidőn eláruljuk, hogy mindezeket a 
nagystílű kézimunkákat Elekné es László 

himzőiparművészek készítették, akiknek Ilka-
utca 42. szám alatti előkelő szalonjából a 
legszenzációsabb kézimunkaujdonságok ke-
rülnek ki. Már a „Csábiió" Gombaszögi toi-
lettjeinél alkalma volt a színházlátogatóknak 
Elekné és László pompás és művészi mun-
káiról meggyőződni, most ezt az elismerést 
még jobban kiérdemli a két kiváló iparmű-
vész az „Olivia hercegnő" toilettjeinek ava-
tott dekorálásáért, amely teljesítmény a ma-
gyar divat történetében jelentős sikert jelez. 

Báli s zezon . . . 

Karnevál király, csörgősap-
kás, mulatós hadával végre be-
vonult Budapestre, hogy elfog-
lalja hely ét a báltermek sima 
parkettjén. Megkezdődött a far-
sang és a férfi boudoirok öl-
töző-asztalain kiterítve feksze-
nek a báli szezon divatremekei, 
a frakk, a fehér keztyü, a lakk-
cipő, a selyem-nyakkendő, a 
selyemharisnya, a báli tárca 
stb., stb. Egy ilyen férfi bou-
doir béli készülődéseit mulatja 
be művészi Ízléssel és avatott 
felsőbb müérzékkel Rechnitz 
januári kirakata, mely előtt 
az érdeklődők nagy serege cso-
dálja állandóan a finom divat-
cikkek nagymesterének leg-
újabb kreációit. Minden dicsé-
retet megérdemel Rechnitz, a 
remek kirakatért, uj szint és 
magas nívót hozott vele Buda-
pest béli startjóba . • -

Az Olivia hercegnő toilett-titkaiból 

Rechnitz báli kirakata 
Papp felv. 
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Milyen szövet a divatos? 
A ruhacsináltatóknak nem kis gondot 

okoz a szövetvásárlás, a szövetkiválasztás és 
az ezzel kapcsolatos teendők, amelyek rend-
szerint sok szaladgalással járnak, anélkül, 
hogy a kellő eredmény meg volna. Mert na-
gyon kevés az olyan meg bizható cég, ahol 
mindezekben a cikkekben megfelelő nagy 
raktér van ; amely felöleli a külföld legkitű-
nőbb gyártmányait anélkül, hogy megfizet-
hetetlen árakat kérne a vásárló publikumtól. 
Mér pedig a mai viszonyok között nagyon 
fontos, hogy részint a vevő a legjobb anya-
got kapja a pénzéért, viszont a legfinomabb 
szövetért se kelljen tulmagas árat fizetnie. 
Ilyen szempontok mellett felette lehet aján-
lani a Herlinger es Rubel céget. A Dohány-
utca 16—18. szám alatti házban van Herlin-
ger es Rubel importőrök elárusitóhelye, ahol 
legszebb uri- és női divatszövetek állanak 
raktáron a legnagyszerűbb minőségben, ki-
bővítve bélésáru és egyéb szabókellékekkel. 
Hogy pedig a cég árai valóban a legolcsób-
bak Budapesten, arra nézve garancia az, 
hogy Herlinger és Rubeléknek hatalmas en 
gros üzletük van a Bálvány-utca 18. szám 
alatt és igy közvetlenül szerzik be a nyugati 
divatkultura reprezentatív újdonságait. Ennek 
köszönhető, hogy ma mér a pesti színészek 
és színésznőknek nagyrészét is vevőjének 
vallhatja a kitűnő cég és mindinkább na-
gyobb szerepet kezd játszani a pesti szinpad 
divattörténetében is. 

A szezon divatos szöveteire vonatkozólag 
különben kérdést intéztünk a cég agilis 
főnökeihez, akik a következő nyilatkozatot 
tették : 

Furcsa divat 
Csupa prém as uj Hócipő 
<5s ebbe bíijiíc most a nö be, 
flttóíféltünk. Hogy eíoessiíc a bába. 
é> most eívessiü a Hócipőbe. 

— A báli szezon jelenleg a fekete szőve 
tek divatját hozza magával, az estélyi ruhák-
nak adva hóditó előnyt. Mindezek dacára 
már érezhető a közeli kitavaszodás érkezése, 
amit az bizonyi; a legjobban, hogy Páris és 
London mér késziti az uj szövetszenzációkat. 
Kicsit korai lenne még ezekről az újdonsá-
gokról részletesen beszélni, tekintve azonban, 
hogy raktárainkba mér is néhány szenzációs 
női- és férfiruha-szövetujdonság érkezett, 
annyit elárulhatunk, hogy női kelmékben a 
pasztellszíneknek, férfiszövetekben pedig a 
csikós mintáknak nagy sikerük lesz. 

Ennyi! mondtak a főnökök, utána pedig 
bemutatták az emiitett s?övetszenzéciókat. 
Be kell vallanunk ez a bemutató — minden 
nyilatkozatnál szebben beszélt. 

A legelegánsabb kalapszalon 
Páris divatfiókja Pest; ez a megállapítás 

nem uj és egy csöppet sem nélkülözi a való-
ságot. A magyar divatművészet olyan magas 
nívón áll, hogy róla franciás méretekben kell 
beszélnünk, franciás mértékkel mérve a stílus 
és ízlés fokát. Hogy ez valóban igy van, an-
nak demonstrálására nem kell messzire menni, 
csak a Párisi-utca 6. számú házba, ahol 
Lónyainé kalapszalonjában a legcsodálato-
sabb létnivalók fogadják a belépőt. A mo-
dern kalapdivat remekei vonulnak fel itt olyan 
gazdagságban, amelyhez hasonlóval csakugyan 
csak a boulevardok kalapkirályai dicseked-
hetnek. Lónyainé ma nem hiába a pesti 
színésznők kedvenc szállítója, kreációi széles 
körben örvendenek hatalmas népszerűségnek, 
kiváló anyaguknál és pompás kidolgozásuk-
nál fogva. 

TÁVIRAT 
Mandarinnak 

Renaissance Szinház 
Mieloett visszatér 

Kinaba vásároljon bun-
dát 

Penyoe es Bozsinnal 
Vaci ucca 10 

Plank Bella táncmester, VII., Király-utca 
30. Különórák. Zártkörű csoportok. 

Szőrmekabátok stb. jutányosán Breitfeld 
szűcsnél, IV., Váczi-utca 10. 

Helyreigazítás. Karácsonyi számunk egy 
cikkében a Weszely István céget „Weszely 
István és Társának" jeleztük. A sajtóhibát 
ezennel helyreigazítjuk. 
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Cipőujdonságok Holbánál 
Nem meglepetés Budapest színpadi világá-

nak és színházi közönségének, hogy a leg-
újabb cipőujdonságok Holba mestertől a Ná-
dor-utca 8. szám alatti kitűnő cipőszalón 
tulajdonosétól kerülnek ki. Valóban Holba 
mester mindig az első, aki a párisi cipőre-
mekeket bemutatja Pesten és aki a modern 
divatáramlatokat legelőször használja fel saját 
kreációin, hogy örömet szerezzen mindazok-
nak, akik szépen szeretnek öltözködni. Mert 
az elegáns öltözködés legelső kelléke a szép 
cipő, enélkül a legfinomabb ruha, a legszen-
zációsabb nyakkendő értéknélküli staffage. 
Viszont e. divatos cipőremek uj fényt tud 
adni a kevésbbé modern és használt öltöny-
nek is. Általában Holba mesternél már lát-
hatók a báli szezon szenzációs újdonságai, 
olyan pompás kidolgozásban, ami a szép 
cipőviselésre fogja ösztönözni még azokat is, 

Kassza, százharminc . . . í 
Tetszik emlékezni, hol hallották ezt a két 

szót olyan csicsergő-bájosán, mintha valami 
csudaszép opera lirai kettőséből volna egy 
nagyszerű taktus I 

— Kassza, százharminc ! 
Oh, nem a boltban, a karácsonyi bevásár-

lások alatt — dehogyis — a bolti kis-
asszonyok nem igen érnek rá szépen csicse-
regni, amikor bemondják az összeget, ellen-
kezőleg kimértek és hidegek. Csak a cukrász-
kisasszony kivétel, a sok édesség azoknak 
édessé teszi a hangját, meg a modorát, külö-
nösen negyon édessé tette egy aranyos, jó-
szívű, barnahajú cukrészkisasz-
szonyét, aki ott szolgál ki a kis 
cukrászdából lett nagy cukrászdá-
ban, a Vígszínház színpadján, ame-
lyet esténként direkt e célra rendez-
nek be. Heltai Jenő ötlete volt, hogy 
Varsányi Irén számára cukrászdát 
kell nyitni és az ötlet nagyszerűen 
bevált. A kis cukrászda négy hó-
nap alatt ugy kicicomásodott, mint 
egy kis elsőéves szininövendék 
szeptembertől — karácsonyig. 

A kedves cukrászkisasszonynak 
— már olyannak, mint a Varsányi 
Irén, aki a saját üzletében dol-
gozik, meg kell tanulni pénzzel 
bánni. Nagy forgalom mellett nem 
lehet csak ugy ceruzával elintézni 
a nagy pénzügyeket. Ezért Varsányi 
Irén is vett a kétpacsirta-utcai cuk-

akik eddig még nem fordítottak elég gondot 
erre a rendkívül nagyjelentőségű divatág kul-
tiváláséra. 

Farsang kezdetén 
a báli szezon beálltával megszaporodnak a 
lányos házaknál teendő vizitek. Ennek ter-
mészetes következménye, hogy Karnevál ural-
mának napjaiban mindenütt nagy gondot 
fordítanak a lakás rendbentartására. A lakás 
talán ebben az időszakban nyer jelentőség-
ben a legtöbbet és igy mindenki igyekszik 
azt mennél díszesebbé tenni. E célból óriási 
látogatottságnak örvend a Hungária szövé-
szeti műhely (Baross-utca 103.), ahol Buda-
pest előkelő világa lázas tempóban szerzi be 
a perzsaszőnyeg- és gobelin-remekeket, an-
nál is inkább, mert ez a cég szolgálja ki 
vevőit a legkitűnőbb áruval, aránylag olcsó 
árak mellett. 

rászdába egy olyan számológépet, ame-
lyik nem törődik semmivel, szépen, ponto-
san kiszámítja, amit reábíztak. Mindenkinek 
feltűnik az előadásokon, hogy Varsányi Irén 
ugy kezeli azt a furcsa, ördöngös számoló-
masinát, mintha sokat tanulgatott volna 
rajta. 

Hát bizony tanult is. Maga a National pénz-
tár r.-f.-nak egyik főtisztviselője tanította 
különórákon Varsányi Irént, hogy miképen 
bánjék a pénztárral. És Varsányi Irén kitűnő 
tanítvány, különösen pénzt szeret fölvenni 
és át is veszi a növendék-vevőktől minden 
este. Csak ugy csattog, berreg a kassza és 
eddig még egy gomb sem romlott el. 

cukrászda" pénztáránál Papp J. felv. 
VARSÁNYI IRÉN 
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A GONG* 
Egyfelvonásos színmű 

Irta : Friedrich Kay ssler 
Fordította : Törzs Jenő 

Színrekerül az Andrássy-uti Színházban a következő szereposztásban: 
Gerda . . . 
Niels . . . 
Larsen . . . 

1. JELENET 
(Niels karosszékében ül, olvas. Gerda a 

szomszédszobában.) 
Gerda (a küszöbön). Hány óra? 
Niels (az óráját nézi). Ráérsz : még mész-

sze a vacsoraidő. 
Gerda (vissza a szomszédszobába). 
Niels (az ablaknál). Nézd, nézd ezt a fel-

hőt ! Gyorsan, siess, hogy repül ! 
Gerda (odamegy). Oh Î — Borzalmas ! — 
Niels. Mint egy fekete madár, szinte le-

csap ránk. Zárjak el az ablakot, nehogy 
beröpüljön. (A függönyt be akarja húzni.) 

Gerda. Hagyd. — Mégis szép itt. Nézd 
csak a tengert. Hogy tajtékzik, hogy 
csapkod. 

Niels. Vihar lesz. 
Gerda. Köszönöm, köszönöm, hogy ide 

hoztál. 
Niels. Én köszönöm neked, hogy velem 

v*gy. 
Geida. Most? 
Niels. Mindig ! 
Gerda. Te kedves ! 
Niels (megcsókolja). 
Geida. Nézd — Larsen — ott lenn. Ép-

pen ide nézett. 
Niels. Ugyan, — kibámul a tengerre. 
Gerda (elhúzódik az ablaktól). Nem illik, 

ilyen vén házasoknak. 
Niels. Az ám. — Más házasoknál ez már 

nem divatos, ugy-e? (A karját kitárja.) 
En Istenem, — mit tud Larsen, mit tudja 
a világ — 

Gerda. De mi tudjuk, ugy-e? 
Niels. Csak mi. (Gyöngéden megcsókolja, 

azután az ablakhoz megy vidáman.) A va-
csorára vár, doktor ? 

Larsen hangja. Hogyan ? 
Niels. Hogy a vacsorát várja-e ? 
Larsen ,hangja. Természetesen. 
Niels. Ertünk jön? 
Larsen hangja. Szívesen. 
Geida. Különös egy ember ez a Larsen ! 

Ha így messziről nézem őt, ahogy áll, 
akár egy,kisértet. 

Niels. És ha a közelemben van, még fur-
csább nekem. Nem tehetek róla . . . a sze-

•Utánnyomás tilos. Az előadási jog megszerezhető : 
Budapest, Bécú-tttca 1. 

Németh Juliska 
Törzs Jenő 
Gellért Lajos 

me . . . a szeme valami elképzelhetetlen 
furcsa hatással van rám. 

Gerda. Most ugy beszélünk, mintha nem 
szenvedhetnők őt Amellett négy hete reg-
geltől estig vele vagyunk. 

Niels. Ez még semmit sem jelent. Hotel-
ismeretség. 

Gerda. De nem, nem. Minket mindig fél-
revezetnek a külsőségek. Emlékezz vissza 
egy-egy diskurzusra, milyen érdekesen, mi-
lyen . . . 

Niels. Igen, igen, igazad van. Nagyszerű 
ember. Rendkívül okos — csupa érték. 
Csak olyan furcsa néha, — vannak pilla-
natok, — de Istenkém, lehet, hogy bennem 
van a hiba. 

Gerda. Nem, nem, én tudom, mit gon-
dolsz. 

Niels. Nem, te ezt nem tudhatod ímeg-
simitja a halántékát, hirtelen felnevet). 
Eh . . . őrültség. 

Gerda. A hipnózisra gondolsz ? 
Niels (föl-alájár). 
Geida. Amit a múltkor csak itt produ-

kált, az is egyenesen hátborzongató volt. 
Niels (megáll). 
Gerda. Ámbár, azt hiszem, ez a Loewillné 

különösen alkalmas médium, bizonyára 
nagyon könnyen befolyásolható. 

Niels. Nem hinném. 
Gerda. Hát csakugyan azt hiszed, hogy 

Larsenben ellenállhatatlan erő van ? 
Niels (röviden, kicsit erőltetetten nevet). 
Gerda (kis szünet, föláll). Kellemetlen 

volna. 
Niels. Megfigyelted ? 
Gerda. Mit. 
Niels. Ha valami olyanról beszél, ami 

szép — például a múltkor annál a költe-
ménynél — mi is a cime ? 

Gerda. Igen, igen, tudom. 

ftrctœc 
M Ü H E L Y r S K O L A 
a Belvárosi Szinház épüle-
tében. Prospektus ingyen. 

TANSZAKOK : 1. Ötvösség-. 2. Bőrműsesség. 3. Tex-
til (pl. batik, csipke, lámpaernyö, baba). 4. Szőnyeg-
es gobelinszövés. 5. Porcellán- és ÜTegfestés. 
6. Könyvkötészet 7. Grafika. 8. Rajz és terrezés. 

dr. Marton Sándor szinházi ügynökségénél, 

Bonbonniere Première Kgdden 
Vidám kamaraesték lanuâr 16-ikän 
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Niels. Mindig könnyes a szeme. 
Gerda. Es mégis — rideg embernek tar tom. 
Niels. Ugy van. — És látod ez az., ami 

engem megzavar vele szemben. (Össze-
rázkódik). 

Gerda. Mi bajod ? 
Niels. Semmi, csak . . . agy éreztem, 

mintha valaki jönne föl a lépcsőn. 
Gerda (föláll, hoszámegy). Mi van veled, 

Niels ? Kedves, én féltelek. 
Niels. Valaki jár a folyosón. 
Gerda. Semmitsem hallok. Es ha jár 

valaki. 
Niels. Larsen! 

(Kopogás) 
, Gerda. Szabad. 

2. JELENET 
{Dr. LARSEN bejön, — fakószőke haj, 

kevés szakáll — roppant szikár, — homorú 
szemüveg.) 

Larsen. Jó estét. 
Gerda. Jó estét, doktor. ' 
Niels. Jó estét. 
Geida. Niels megérezte, hogy jön. 
Larsen. Lehet. Ahogy az imént jöttem 

föl a lépcsőn, rákoncentráltam a gondo-
latomat. 

Gerda. Azt hiszi, megérezte ezt? 
Larsen. Miért n e ? * 
Niels. Ugyan hagyjátok már abba ! — 

Persze, hogy tudtam, hogy ön jön, ezelőtt 
öt perccel itt az ablaknál, megmondta. 

Larsen. Felhoztam a leveleit a por-
tástól. 

Niels. Nagyon köszönöm. — (A levelekbe 
mélyed.) 

Gerda. Doktor, kezdek borzadni magától. 
(Leül.) 

Larsen. Hogyan ? 
Gerda. Üljön le kérem. Elég időnk van 

a vacsoráig. 
Larsen (az óráját nézi). Több, mintegy óra. 
Gerda. Nem tudok szabadulni a múlt 

esti jelenettől. 
Larsen. Melyiktől? 
Gerda. Ahogy maga Loewillnét hipno-

tizálta. 
Larsen. Még sohasem látott i lyet? 
Gerda. így — komolyan — soha. 
Lársen. Komolyan? A hipnózis mindig 

komoly dolog, ha tudatosan és helyesen 
végzik. 

Gerda. No igen, — társaságokban gyak-
ran csinálják. 

Larsen. Játékból. Sohasem szabadna 
játszani vele. 

Gerda. Tudtommal a múltkor este sem 
volt vele célja. 

Larsen. Soha ok nélkül nem hipnoti-
zálok. 

Geida. Hogy érti ezt? 
Larsen. Minden ecetnek meg van a maga 

ujabb érdekessége. Sohasem egyforma. 
Gerda. Mondja doktor, tulajdonképpen 

honnan van ez az ereje ? 
Larsen. Honnan ? (Mosolyog.) Ugy érti, 

hogyan fedeztem föl magamban. 
Gerda. Igen. 
Larsen. Játszottunk. Fiatal emberke vol-

tam. Együtt ültem egy barátommal. Azt 
próbáltuk, lehetséges volna-e egymásnak 
mindakét szemébe nézni egyszerre. Én 
erősen a szemébe meredtem. Égy negyed-
óra múlva a szeme lecsukódott és önkívü-
letbe esett. 
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Gerda. Es maga — mit tett? 
Larsen. Én természetesen nem tudtam, 

mi történt, amig az orvos jött és kérde-
zősködött — akkor aztán kiderült — 

Gerda. Hogy maga hipnotizálta őt. 
Larsen. Igen. Az akaratomban kellett 

valaminek lenni, — amiről akkor magam 
sem tudtam. 

Niels (egy idő óta odafigyel). Mondja 
csak doktor, meddig terjed egy hipnotizőr 
hatalma ? Hol van a határ ? 

Larsen. A határ ? (vállát vonogatja). 
Niels. Mit tud véghezvitetni valakivel, 

akit hipnotizált? 
Larsen. Amit akarok, mindent. 
Gerda. Mindent? 
Niels. Föltétlenül? 
Larsen. Föltétlenül. Amennyiben azok 

az emberi képességek határát meg nem 
haladják. Minket az idő sem köt, ugyebár ? 
Elaltatjuk, — kiadjuk neki a parancsot, 
egy pontosan meghatározott időre. — Az 
alvót felébresztjük és ő semmiről sem tud. 
De a meghatározott idő elérkeztével a pa-
rancsot végrehajtja. 

Gerda. Abban a percben ? 
Larsen. Abban a pillanatban nagyságos 

asszony. 
Niels (föláll). Borzalmas. 
Larsen. Miért? 
Gerda (maga elé mosolyog, mint akinek 

eszébe jutott valami. Most Larsenra néz és 
nevet). Próbálja meg egyszer velem ! Fo-
gadjunk, velem nem tud elbánni ! 

Larsen (vérig sértve). Miért akar éppen 
fogadni, nagyságos asszony ? 

Gerda (nevet). 
Laisen. Rajtam nevet, nagyságos asszony ? 
Gerda (a nevetést nem hagyja abba). 
Larsen. Kinevet eogem, nagyságos asszony ? 
Gerda (a nevetést lassan-lassan abba-

hagyja). Nem nevetem ki, doktor, — csak 
nevetek magán. 

Larsen (erős éllel). Rámnézve meglehe-
tősen fontos volna, megállapítani, hogy ki 
akart-e nevetni engem, nagyságos asszony. 

Gerda. Node doktor ur, csak érti a tré-
fát? Igazán nem tudja, mire gondolok? 

Larsen Nem tudhatom. 
Gerda. De doktor ! Vallja csak be szé-

pen, hiszen észrevettem ! 
Niels. Mi az ? Mi van ? 
Gerda. Igaz-e, hogy ma már két ízben 

is akart engem hipnotizálni ? Igen, vagy 
nem? (kis szünet.) 

Larsen. Miből következteti ezt? 

Gerda. Na várjon csak doktor, hát maga 
azt hiszi, hogy én azt nem veszem észre. 

Niels. Ugyan, ugyan. Képzelődöl. 
Gerda. Hát kérdezd meg tőle. Hipnoti-

zálni akart, anélkül, hogy,én tudjak róla. 
Ugy öt lépés távolságból. En a regényemet 
olvastam és ő hipnotizált. Túlbecsüli ma-
gát, doktor. Nálam nem megy olyan kőny-
nyen. Hozzá még csak ugy messziről. 
Nem megy. 

Niels. Hála Istennek. 
Larsen (keményen ajkába harap). 
Gerda. Doktor ! Maga hallgat. Haragszik 

egy kicsit ? 
Larsen (hallgat). 
Gerda. No ne legyen csacsi. (A kezét 

odanyújtja.) Béküljünk ki. 
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(A jelenetet Gerda egész könnyedén és 
minden gyanakvás nélkül játssza. Larsent 
Gerda szavai meglepően komolyan érintik 
és végtelenül sértik. 

(Szünet) 

Larsen (anélkül, hogy Gerda kezét elfo-
gadná). Egy föltétel alatt nagyságos asszony. 

Gerda (mosolyogva). Nos ? 
Larsen (az arca majdnem észrevehetet-

lenül eltorzali. Ha megengedi, hogy most 
csakugyan hipnotizáljam. 

Geida. Hogyne engedném meg! Ha tud! 
Larsen (torzul nevet). Meg fogom pró-

bálni. 
Niels Bolondság. Ugyan hagyd abba. 
Gerda. Nem, nem, — akarom. Fogadok, 

hogy nem bir velem. (Egy székre ül.) Tes-
sék doktor, kész vagyok. 

Niels. De remélem, nekem nem kell vé-
gignéznem. (Az asztalához megy, a leveleit 
olvassa.) 

Gerda. Ahogy akarod. 
Larsen (még ugyanazon a helyen áll és 

maga elé bámul. Most Gerdára néz, reszketni 
kezd, összeszedi magát, Gerdához lép. Teste 
kinyúlik s ugy látszik, minden rendelke-
zésére álló energiát összeszedi, keményen 
Gerda szemébe néz, — a két kezét fölemeli, 
mintha Gerda arcát akarná simítani, de 
ismét visszaejti). 

Niels (a levélből fölpillant, — az előb-
biek fölizgatták és idegessé tették, — kény-
szeríti magát és tovább olvas). 

Gerda (ül és Larsen fáradozását nyugodt 
mosollyal nézi). 

Larsen (széket húzott, Gerda elé ül és a 
szemébe mered ; lassan Gerda felé nyújtja 
kimeresztett kezeit, fölemelkedik. Látszik, 
hogy az erejét végsőkig feszíti, eközben 
meredt ujjai meggörbülnek, mint a kar-
mok. Arca elhalványul. Két kezét lassan, 
mintha súlyokat emelne, Gerda feje fölé 
emeli, azután épp oly lassan Gerda hom-
loka elé tartja. Szemei szinte kiugranak 
üregeikből). 

Niels (többször idegesen odanézett, föláll, 
az ablakhoz megy.) 

Gerda (még egyre mozdulatlanul moso-
lyog, nyugodtan nézi Larsent). 

Larsen (egy székbe hanyatlik, az arcát 
vérhullám önti el). 

Gerda (megmozdul, nevet). No, ne eről-
ködjék doktor: nem megy. 

Niels (megfordul). Na végre. 
Gerda. Jesszusom, de maga hogy kime-

rült. Ha látná magát. 
Niels. Micsoda asszony. — Nahát ! — 

Viszontlátásra. (El.) 
Larsen (összeszedi magát, élesen fölnevet). 

Gerda. No Larsen doktor ur, most már 
elhiszi ? 

Larsen (hirtelen föláll, Nielshez lép). Ha-
nem Ön ragyogó médium volna. 

Niels. Miből látja ezt? 
Larsen (szorosan eléje áll). A szeméből. 
Niels (elnéz). Nevetséges. 
Geida (hirtelen közbeszól). Az uramat 

hagyja csak békén. 
Niels (hirtelen az órát nézi). Azt a bécsi 

táviratot elküldted ? 
Gerda (gyerekes ijedelemmel). Hát látod, 

no nézd csak ! Elfelejtettem. 
Niels. De hiszen hétig a postán kell 

lennie. 
Gerda. Nem szabad haragudni, kedves! 

(Megcsókolja.) Siess. 
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3. JELENET 
Larsen (élesen figyelte az édelgést, most 

az asztal mellett áll, a papirvágó-késsel 
játszik). 

Gerda (Niels-t az ajtóig kisérte, most 
visszajön). No és — megtörtént Önnel már, 
többször is, hogy nem sikerült az elalta' 
tás? (Leül.) 

Larsen. [Szünet. Azután.) Soha. 
Gerda. Én vagyok az elsó ? 
Laisen (halkan). Igen. 

(Kis szünet) 
Gerda. Talajdonképen mitől függ ez? 
Larsen. Sok magyarázata van — 
Gerda. De ? 
Larsen. De csak egy van, amelyik — találó. 

(Szünet) 
Gerda. És ? 
Larsen. Hogyan ? 
Gerda. Noshát — a magyarázat? 
Larsen. — Megengedné, hogy — mégegy-

szer — megpróbáljam ? 
Gerda (nevet). Ne legyeit már olyan 

önfejű ! 
Larsen. Mégegyszer. 
Gerda (tovább nevet). Oh, a hipnotizőr 

becsülete! Node doktor! 
Larsen. Nagyon kérem. 
Gerda. Na — csakhogy végre megnyu-

godjék — hát legyen ! 
Larsen (egy pillanatra eléje áll, azután 

a széke mögé megy). Ha egy pillanatra 
lecsukná a szemét. 

Gerda (megteszi). 
Larsen (kezét Gerda homlokára teszi. 

Arca nyomban az előbbi fájdalmas kife-
jezést ölti. Gerda szemét végigsimítja, az-
után kéjesen simogatja Gerda arcát). 

Gerda (a székről fölpattan, szembe áll 
vele, a teste kinyúlik). Mi ez ? — (Larsen 
arcáról leolvas mindent). O h l ! 

Larsen. Igen! (Szünet.) 
Gerda (magánkivül). Mit akar? 
Laisen (rekedten, eltorzult arccal). Magát. 

(Szünet) 
Gerda (nem tud szólni, — azután). És 

ezt a szemembe meri mondani ? 
Larsen. Én i s csak ember vagyok. Nem 

megy tovább. Megőrülök ? 
Gerda (az ajtó felé siet). Niels ! (Vissza-

tartja magát.) Nem ! N e m ! Ezt nem lehet — 
Nielsnek nem — Nielset kímélni — Oh 
pfuj ! Akár egy tolvaj ! 

Larsen (reménytelenül). Hallgasson! 
Gerda. Fenyeget ? ! 
Larsen. Hallgasson — vagy itt ö löm meg 

magamat I 

Gerda (egy pillanatra Larsen szavai meg-
állítják). 

Larsen. Meg kell mondanom ! Meg fogok 
őrülni. Mióta itt vagyok, — mióta láttam — 
nem bírom már — maga az első asszony — 
Szavak ! Csak szavak ! — Az én életem ! — 
Maga nem ismeri az én életemet. Nem 
tudtam soha szeretni. Soha. Az asszonyok 
mind gyöngék. Mind csak eszköz. Meghó-
dolnak az erő előtt, ami bennem van. Én 
ezt az erőt megátkozom ! Azt akarom, 
hogy szeressenek ! Egyszer szeressenek ! 
Önként. Magában van erő és ellenállt ne-
kem és én szeretem — szeretem — szere-
tem ! Szeretem ! ! 

Gerda. Most elég! Hallgasson! — Csak 
egyet mondok : az uramat meg kell kímélni 
ettől a — o h ! Nem akarom, hogy egy 
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pillanatig is szenvedjen — a maga bűne 
miatt. Remélem tudni fogja — mi a teen-
dője. 

Larsen. Nem felelt még. 
Gerda. Nincs felelet. Maga nem rég is-

mer bennünket, de eléggé (ökölbe szorított 
kézzel) finomérzékü, -hogy tudja, milyen 
emberek vagyunk. A barátunk lehetett 
volna, — ezt tudta, mert hisz megérezte, 
mennyit ér az az ember, akit én szeretek — 
és, bogy ez a szerelem az én mindenem. 
És ha méltó valaki arra, hogy tanuja 
legyen egy ilyen szerelemnek, az álljon 
tisztelettel félre és hallgasson — akárhogy 
szenved is. 

Larsen. Még akkor is, ha olyan hatal-
masan szenved, hogy képes volna bűn-
tényt is e lkövetni? 

Gerda. Szégyellem magamat — magáért. 
Ijarsen (megragadja a kezét). 
Gerda, (gyűlölettel ellöki magától). Utá-

lom ! (El a szobájába.) 

4. JELENET 
Larsen (ennél a szónál meggörnyed, 

mint akit összetiportak, sziszeg). Utálsz? 
(Állati hang tör ki a torkán. Az arca 
mintha megkövesülne. Azután halkan és 
nyugodtan.) És ha belepusztulok is — ezt 
— megfizeted.(Halk, de határozott léptekkel 
átmegy a szobán, a külső ajtónál megáll, 
hallgatózik, tovább megy az ablakhoz, 
megfordul, ott marad. Egy gondolat küz-

ödik benne, az öklével megfenyegeti mind 
a két ajtót. Es, mintha valamit széjjelmor-
zsolna atenyerében.) Kiirtani! Kipusztitani! 
Ha belehalok i s ! (Elhatározással megy az 
asztalhoz az egyik széket a másik mellé 
pöndöriti, ugy, hogy szembe kerüljenek, 
szivarra gyújt, egy-egy folyóiratot fölvesz 
az asztalról, az odatólt székre ü l ; zajt 
hall, a külső ajtóhoz siet, fülel, gyorsan 
vissza megy, leül. Keményen és hidegen 
szól maga elé.) Igen. 

5. JELENET 
Nie/s. Hol van a feleségem? 
Larsen (a folyóiratba mélyed). Nézze 

csak Torfmann, itt fölfedeztem valamit. 
Niels (köpenyét, kalapját leteszi) Nézze 

doktor, szeretnék magának mondani vala-
mit. 

Larsen (anélkül, hogy egy pillanatra is 
fölnézne). Nos ? 

Niels. Ne tegye többé. 
Larsen (valami ujabb finomságra bukkan 

a lapban). Mit? 
Niels. Ne kísérletezzen — a feleségem-

mel. — Nem akarom. 
(Kis szünet) 

Larsen. Többé soha. 
Niels. Hogyan? 
Larsen. ígérem önnek — utoljára történt. 
Niels. Hiszen tudom, Ön mindezt más-

képen látja. En nem bírom el. Nem tehe-
tek róla. Ugy érzem, mintha itt olyasmivel 
folynék a játék, — amivel nem szabadna 
játszani. 

Larsen. Játék? — Igen, de egy kissé 
nagvba megy. 

Niels. — ? — (Mosollyal.) No igen, ön 
természetesen, nem játszik, azt tudom, de 
mégis — nagyon kérem magát. 

Larsen. Hiszen már el van intézve. (Kis 
szünet.) 

Niels. Különös egy ember maga. 
Larsen (aki az egész idő alatt szorgosan 

nézte a lapot, anélkül, hogy fölnézett volna.) 
Roppant érdekes, nézze csak. 
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Niels (önkénytelenül melléje ül). Az em-
ber magánál sohasem tudja, haragszik-e 
vagy nem ? 

Larsen (a füzetre mutat). Merész vonalak 
ezek itt, — mi? 

Niels (belenyugszik, a füzetre néz). Nem 
lehet a lelkébe látni. 

Larsen. Még nem ismer eléggé. (Ketten 
egyszerre néznek egymásra. Larsen élesen 
mered, Niels szemébe, előveszi a szivartár-
cáját.) Parancsol ? 

Niels (láthatóan megzavarodik Larsen 
tekintetétől, mint valami mentőöv után, 
ugy nyul a szivarhoz). Igen. Köszönöm. 
(Szivart vesz, a végét lerágja.) 

Larsen (a szivarját elé tartja). Tessék 
tüz. (Larsen ujjai közt tartja a szivarját, 
közben mereven közeledik az arca Niels-
hez, aki'gépiesen rágyújt, anélkül, hogy 
tekintetét el tudná fordítani Larsen pillan-
tásától. Látszik, hogy Niels valamitől me-
nekülni akar, anélkül, hogy el tudna he-
lyéről mozdulni, vagy a szivart a szájából 
ki tudná venni. Hirtelen.) Valami — itt — 
a szemében. Szabad ? (Villámgyorsan hajol 
Niels szeméhez, látszólag valamit eltisztit 
az ujjával, a szeme sarkából. Niels a szi-
varját leereszti.) Nézzen erősen rám ! ley. 
Lám már meg is van. (Egy erőteljes kéz-
mozdulattal végigsimítja Niels szemét. 
Niels szeme lecsukódik.) 

Larsen (fölegyenesedik, erősen). így ! 
(Gyorsan mind a két ajtót lezárja. Az ajtó 
mellett, ahol Gerda távozott, egv pillanatig 
gyülöletteljes kifejezéssel áll. Vissza Niels-
hez. Ismét végigsimítja kezét Niels szeme 
fölött.) Alszik? 

Niels (majdnem emberfölötti erővel pró-
bál ellenállni, szinte merev mozdulatlan-
sággal felel). Igen. 

Larsen (az előbbi hangon). Alszik? 
Niels (mint előbb). Igen. 
Larsen (monoton hangon). Alszik? 
Niels. Igen. 
Larsen (lassan végigmegy a szobán, a 

szemével kutat valami után, az asztal mö-
gött megáll, a papirvágó kést fölemeli és 
az asztal lapjára ejti). 

Niels (a zajra megrándul). 
Larsen (parancsolóan). Aludni! (szorosan 

eléje áll). Alszik ? 
Niels. Igen 
Larsen. Hallja, amit most mondok ? Hall 

minden szót ? 
Niels. Igen. 
Larsen (előveszi az óráját. Innen kezdve, 

szinte őrületben, de mintha akaraterejének 
a végsőkig való megfeszítésével beszél.) 
Most hét óra mult tiz perccel. Pont fél-
nyolckor megütik a hotelgongot. Most fel 

fogom magát ébreszteni. Nem emlékszik 
semmire attól a pillanattól kezdve, amikor 
tüzet adtam magának. Értette ? 

Niels. Igen. 
Larsen. Maga meggyújtja a szivarját. En 

ki fogok menni. A felesége be fog jönni 
magáért. Maga szépen diskurálni fog vele. 
— Fél nyolckor megszólal a gong. Az első 
gongütésre odamegy az asztalhoz és játszik 
a papirvágókéssel. Azután kezében a kés-
sel a feleségéhez megy, egyre játszik a kés-
sel, a feleségét megöleli, és a kést — az 
asszony szivébe szúrja. Értette ? 

Niels (teljesen idegen hangon). I-igen. 
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Larsen. Ismételje. Gyorsan. Fél nyolckor. 
Niels — fog szólni — a gong. 
Larsen. Tovább. 
Niels. — Az első gongütésre — az asz-

talhoz megyek és a — 
Larsen. Tovább. 
Nie/s — papirvágó — késsel — játszani — 
Larsen. Tovább. 
Niels — késsel játszani. 
Larsen. Tovább ! 
Niels. A feleségemhez fogok — menni 

— menni — 
Larsen. Odamegy — 
Niels (halk fájdalmas hangot ad). Larsen — 
Larsen. Tovább 
Niels. Meg fogom ölelni — 
Larsen Gyprsan ! ! ! 
Niels. - És a kést (nyöszörög, a hang 

azonban minfha messziről jönne, szinte 
személytelenül hat.) 

Larsen. Gyorsan ! ! ! 
JVieYs — kést a szivébe — szúrom. 
Larsen (teljesen kimerülten a két ajtó' 

hoz siet, azokat kizárja, visszamegy az 
ablakhoz, Niets karját, amelyben a szivart 
tartja, annak szájához emeli a saját szi' 
varját odatartja). Elfelejtett mindent, at-
tól kezdve, hogy tüzet adtam. (Erősen vé-
gigsimítja Niets szemét.) Ej, ez nem akar 
égni. Szivja kérem, szivja. 

Niels (a szivart erősen szivja. Ég.— Ha-
talmas füstfelhők). 

Larsen (önmagát is füstfelhőbe boritja. 
Az ajtónál van már. Végső erejével). Visz-
szajövök — később. — (El.) 

6. JELENET 
Niels (egyedül. Maga elé bámul és szi-

varozik. A szivart kiveszi a szájából, mély 
csodálkozással nézi, forgatja, tovább füs-
töl. Feláll, az ajtóhoz megy, amelyen át 
Larsen távozott, az ajtóra mered, a másik 
ajtóhoz vonszolja magát, ki akarja nyitni, 
hogy Gerdát hivja, — a kezét ismét elhúzza 
a kilincsről, a régi helyére megy, leül. Hi-
deg borzong végig rajta. A gallérját föl-
hajtja s ismét szorgosan szivarzik). 

7. JELENET 
Gerda, (jön a szomszédszobából, kezét 

Niels vállára teszi). 
Niels (összeborzad, de a hangja halk, 

mintha messziről szólna.) Tessék ' (Moso-
lyog és Gerda kezéhez simul.) 

Gerda. Megijesztettelek ? 
Niels (szinte tanácstalan, mintha nem 

tudná, igent mondjon-e, vagy nem-et, végre 
megszólal). Igen. 

Gerda. Fázol ? 
Niels (a fejét rázza). 

Gerda. Milyen vagy? . . . (A gallérját 
meg akarja igazitani, aggódva nézi.) Dehát 
mi van veled ? 

Niels. Velem ? Semmi. 
Gerda. Beteg vagy ? 
Niels. Beteg ? (Végtelen csodálkozással.) 

Ugyan Gerda ! Már miért. 
Gerda. Olyan — különös vagy. 
Niels (indulatosan rázza a fejét). Nem. 

(Most mintha a hangja visszaérkezne a 
messzeségből, ahol eddig imbolygott , — 
s most lassan vissza is nyeri régi csengé-
sét.) Nem, nem, igazán. Nem kell aggód-
nod miattam, Gerda. Csak — gondolkozom. 

Gerda (a haját megsimítja.) Jó, drága, 
nem zavarlak. (Arra a székre ül, amelyen 
Larsen ült.) 
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Niels (önkénytelenül). Ne ülj arra a 
székire ! 

Gerda (önkénytelenül feláll). Miért? 
Niels. Recseg. Ne haragudj rám, kedves. 

Én ma iszonyatosan érzékeny vagyok. 
(Mosolyog.) Nem tudom, miért. 

Gerda (aggódva figyeli, — de nem szól, 
az asztal másik oldalán áll, a folyóiratot 
kezébe veszi). 

Niels. Kérlek, Gerda, tedd le azt a lapot. 
Gerda (határozottan). Niels, mi van 

veled ? 
Niels (önmaga előtt is elfogadható ma-

gyarázatot keres. Azután a selyempapirra, 
amely a lapot boritja). Az a selyempapir 
zörög. 

Gerda (rámered). 
Niels (hirtelen ránéz). Őrültségeket mon-

dok, mi? 
Gerda. Nem, de tudni akarom, kivel 

találkoztál. Kivel beszéltél ? Felelj ! 
Niels (mosolyog). Senkivel. A postán 

voltam. 
Gerda. Es feladtad a táviratot. , 
Niels. Igen. 
Gerda. Aztán? 
Niels (csöndes humorral). Megint vissza-

jöttem. 
Gerda (ránevet). 
Niels (hozzásimul). Oh, az olyan jó, ha 

nevetsz. 
Gerda. Na látod. — Mondd hát meg, mi 

bajod? (Megfenyegeti az ujjával.) En azt 
hiszem, talán — 

Niels. Tudod, Gerda? Te tudod, mi ba-
jom? Mondd meg nekem. Mondd meg. 

Gerda. De Niels — 
Niels (a homlokát dörzsöli). Valami itt 

— mintha elfelejtettem volna! — (Föláll.) 
(Szünet) 

Gerda. Feladtad a sürgönyt? 
Niels. Hogyne, persze. iKinzottan moso-

lyog.) Nem ez. Nem. L(Körülnéz. Hirtelen.) 
En ugy félek, Gerda. 

Gerda. Niels ! 
Niels. Ne, ne — semmi. Hangulat, — 

nem ? (Ismét töprengeni kezd.) Visszajöt-
tem a hotelbe, — aztán — feljöttem ide, 
Larsen itt ült egy széken. 

Gerda (eltávolodik tőle, figyelmesen hall-
gatja). 

Niels. Beszélgettünk. Atyaúristen! Kell! 
Rá kell jönnöm. - Itt, ezen a széken ül-
tem — (leül) szivarral kinált — aztán — 
aztán — tüzet adott —(töprengésbe mélyed). 

Gerda (megkönnyebbülten, vidáman) Jó, 
majd eszedbe jut. Az embert szinte féle-
lem fogja el. Elég volt. (Kezével végigsimít 
Niels homlokán, szemén.) 

Niels (indulatosan fölugrik). Ne ! Mi ez ? ! 
Mit csinálsz ? ! (Indulatosan jár föl-alá.) 
Ezt nem birom el. 

Gerda (egészen megrémül, hozzáfut). De 
édes! Hiszen, csak megsimogattalak. Mi 
van veled? (Önkénytelenül az előbbi moz-
dulat.) 

Niels (keményen, — a kezét ellöki). Ezt 
nem! Hát nem akarom! 

Gerda. Niels ! 
Niels. Mondtam már neked ezerszer, ezt 

nem birom el. 
Gerda. Még sohase mondtad, Niels! 
Niels (kiabál). Mondtam! Csak te nem 

tudod ! Egyáltalában nem tudod — 
Gerda. Nem, igazán nem tudom már — 
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(Sírva arra a székre veti magát, amelyiken 
Larsen ült.) 

Niels (rögtön hozzásiet). Ne ülj erre a 
zékre — nagyon kérlek ! 
Gerda (magánkívül, elé áll, rákiált). Mi 

van veled ? 
Niela (ugyanígy). Nem akarom. 
Gerda (elmegy tőle). Megyek orvosért. 
Niels (hirtelen megragadja a kezét, egy-

szerre nyugodtan). Azt nem. (Melegen.) 
Segítesz nekem, Gerda. 

Gerda. Igen, segítek. Hiszen tudod. — 
Niels — engtm valami — rettenetes féle-
lem fog el. 

Niels. Téged is? — No jöjj, jöjj. Hiszen 
ezt igy nem lehet. Jöjj, — üljünk le szép 
nyugodtan. 

Gerda. Igy Niels. (Egymás mellé ülnek.) 
Niels. Nézd, Gerda. Látod, most — (Hir-

telen kihúzza az óráját). Hány óra ? 
Gerda (az órájára néz). Hét perc múlva 

fél nyolc. Mindjárt vacsorázunk. — Össze-
sen hét percünk van még. 

Niels (fölpattan). Gerda ! Hogy tudsz ilyen 
retteneset mondani ! 

Gerda. De Niels, — én csak azt mond-
tam : hét percünk van csak a vacsoráig — 

Niels. Igen! — De most mindennek va-
lami jelentősége lett ! Gerda — most egy-
szerre mindennek valami rettenetes jelentő-
sége van rám — (a karját ismét tehetet-
lenül kinyújtja és megint leejti). 

Gerda. Niels : — dehát miféle jelentősége ? 
Niels (fölkiált). Nem tudom ! ! ! ! 
Gerda (erősen megragadja). Niels, én 

életem, most gyere ide, mellém, (egymás 
mellé ülnek). Most mindent elmondasz 
nekem. 

Niels (szinte esdekelve). Ha tudom, Gerda! 
Ha tudom ! ! (A mellére üt.) Itt — itt ben-
nem — itt valami — és nem tud kisza-
kadni — itt őrjöng bennem — forog — 
mint egy állat — mindig egy pont körül — 
örökösen egy pont körül. — És Gerda, 
még, — még valami — 

Gerda. Mi, életem, mi ? 
Niels. Ez az iszonyatos félelem, hogy én 

most mindjárt rájöhetek mindenre, hogy 
itt bent, itt bennem, ez mind valami ér-
telmet kaphat és akkor én tudni fogok 
mindent — 

Gerda. Hiszen az jó volna, Niels. Az 
jó volna 

Niels (hevesen rázza a fejét). Nem hi-
szem, nem hiszem. (Kis szünet.) 

Gerda. Mióta — érzed mindezt? 
Niels (vállait magasra huzza). Nem tu-

dom. Mintha megállt volna nekem az idő. 
Mintha elvágták volnabennem. Nincs. Nincs. 

Gerda. Drága, akkor te mégis beteg vagy. 
Hadd menjek orvosért. 

Niels. Ez nem okvetlen betegség. 
Gerda iszólni akar). De ! 
Niels. Nézd, Gerda, hiszen lehetséges, 

hogy bennünk idegen dolgok rejtőznek, 
rettenetes dolgok, amelyek talán jóval a 
születésünk előtti időkből származnak. Ki 
tudja, nem éltünk-e már egyszer, régen 
valamikor? Irgalmatlan kinok lakhatnak 
bennünk, hidd el, Gerda, amelyekről sej-
telmünk sincsen, Gerda — (sirni kezd). 

Gerda. Én édes, egyetlen életem, min-
denre a világon kérlek téged, nyugodj meg, 
ne kinozd magad ilyen rettenetesen. 

Niels (a sirást abbahagyja, a könnyeit 
letörli, feláll). Eh, mit ér ez, (járkál, az 
ablaknál megáll, gyorsan az ajtóra néz). 

Gerda. Tudod mit, Niels ? ! ! Utazunk. 
Niels (megfordul, örömmel). Utazunk ? 

Gerda ! 
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Gerda. Még ma. 
Niels. Ma ? Most ! Rögtön ! Azonnal ! 

Gerda ! De hiszen ez pompás ! Köszönöm 
neked, Gerda I Ez még — ez talán — óh 
te ! — (magánkívül ,az örömtől átöleli). 

Gerda. No látod 1 És kinek az ötlete volt ? 
Niels. A tied ! — Én ostoba I Ostoba ! — 

A legegyszerűbb ! Hol a menetrend ? 
Gerda. Hol i s ? Már megint nem talá-

lom. (Az íróasztalon keresgél.) 
Niels. Hát persze. Amikor kéne — (az 

asztalon összevissza dobál mindent, az acél 
papirvágókés a kezébe akad, meghökken, 
nézi és önkénytelenül elhajitja magától). 

Gerda (odanéz). Ej, hát bántott téged 
az a szegény kés ? (Kedvesen.) Az én aján-
dékom. (Föl akarja venni.) 

Niels (gyorsan a késhez fut, elkapja, 
mielőtt Gerda hozzányúlna). Ne nyúlj 
hozzá ! 

Gerda (félig mosolyog). Nem vagyok 
már kis gyerek. 

Niels (egyik kezével a kést visszateszi 
az asztalra, a másikkal megfogja Gerda 
kezét csöndesen). Ugy szeretlek téged, Gerda. 

Gerda. Én. Niels, téged. Téged. (Meg-
csókolják egymást, Gerda Niels haját simo-
gatja.) Most elutazunk és akkor minden jő 
leäz. Ugye ? 

Niels (ismét izgatottan). Gyere. A menet-
rend — (Az ablaknál, az asztalhoz mennek.) 

Niels. No nézzük. 537. oldal — (leülnek, 
Niels lopva). Keleti expressz — Délkeleti 
expressz — Berlin — Nápoly ez nem érde-
kei. Riviera — a rivierára, igen ? 

Gerda. Svájcba. Niels, Svájcba. 
Niels. Persze, persze. Itt van: Brüsszel, 

Köln, Frankfurt, Basel. A hajó indul 10 
óra 30-kor. Elérjük még ? 

Gerda (figyel). Hallgass csak : a gong. 
Nem? 

Niels. Mi ? 
Gerda. Nem, azt hittem, vacsorára szól 

a gong. Niels, jó volna, ha lemennénk már. 
Ideje. 

Niels (mereven, nádszálegyenesen föl-
emelkedik a székről, kiveszi az óráját. 
Furcsa, monoton hangon). Három perc 
múlva fél nyolc. (Ismét leül, ujjával követi 
a menetrend sorait). Tiz óra 30-kor. El-
érjük még? 

Gerda. Remélem. (Föláll.) 
Niels. Mit akarsz? 
Gerda. A szobalánynak csöngetek, Segít-

sen csomagolni. 
Niels (a karjánál visszatartja, előbbi iz-

gatottsága visszatér). Nem, nem, senkit. 
És semmi lármát. 

Gerda. Akkor egyedül kell csomagol-
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nom. Legfeljebb nem fogok lent vacsorázni. 
(A szomszéd szobába akar menni.) 

Niels (föláll, visszatartja). Ne menj. Itt 
kell maradnod. Nálam. Itt kell marad' 
nunk a szobában. (Áll és körülnéz a szO' 
bábán. Az eddig újra meg újra elhesse-
getett félelem most teljesen hatalmába ke-
ríti őt. A hangja reszket). Határozottan 
azt hiszem, nekünk — itt kell maradnunk. 

Gerda (a szomszédszoba küszöbén áll, 
a legnagyobb aggodalommal). Niels ! 

Niels (nem hall, a szobában ide-oda ván-
szorog, itt-ott fölemel egy-egy tárgyat s 
ismét visszaejti a helyére. Elmegy az asz-
tal előtt, a papirvágókést magasra emeli s 
ismét az asztalra ejti. Tovább megy. Hir-
telen megáll az ablaknál, egész testével 
reszket, nehezen lélegzik. Két karját irtó-
zatos félelemmel nyújtja Gerda felé). Jó-
ságos Isten ! Segits, Gerda ! Most — nem 
tudom ! most olyan irtózatosan félek ! ! 

Gerda (hozzásiet, átöleli, erősen). Mitől, 
drágám ? Mitől? 

Niels. Tőlem. Tőlem. Éntőlem. (A hangja 
megcsuklik, zokogó kiáltásba csap át.) 
Szeretlek — én szeretlek — szeretlek — 
szeretlek. 

Gerda (magához szorítja.) Te, — én 
egyetlenem, te ! 

Niels (eléje hull, a lábát csókolja ) 
Gerda (mellé térdel, átölelik egymást. 

A hotelben, lent, megszólal a gong. Az 
első hangra Niels teljes magasságában ki-
egyenesedik. Gerda szintén fölállt.) 

Niels (akinek az arca most, akár az 
alvajáróé, — bár a szeme erősen nyitva — 
habozás nélkül, azonnal az asztal mögé 
megy, az acélkést a kezébe veszi. Az ujjai 
közt játszik vele. Gerdára néz. A szemei 
szinte kiugranak. Messze előrehajol anélkül, 
hogy elmozdulna az asztaltól, egyre a kést 
tartva. Mint egy segélykiáltás egy messzi 
túlpartról, ugy hangzik). Nem mehetek 
már hozzád, — Gerda ! 

Gerda. Én itt vagyok, Niels. (Hozzáfut, 
átöleli.) 

Niels. Szeretlek. (A kést a mellébe 
szúrja.) 

Gerda (fölkiált). Niels! Mit teszel! Niels! 
Ah ! ! — Oh ! ! (visszatántorog, feeze a 
mellén, gyöngébben). Engem te, Niels — 
Én — hozzád — soha — soha — Oh, 
nem ! (egy székre rogyott, halkan). Nielsem. 
Meghal.) 

Niels. (Gerda első kiáltása, mintha kővé 
merevítette volna. Csak a szemével figyel 
és követi, ami történik. Nem képes el-
mozdulni.) 
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már magát. Látja a helyzetet. Gerda felé 
menne, nem mer, — Nielshez lép, mellé 
térdel). Torfmann ! Jöjjön, — Torfmann ! 
Maga még mindig? (Erősen megrázza.) 

Niels (halkan sóhajt). 
Larsen (összeszedi erejét, Nielset a leg' 

közelebbi székig vonszolja, leülteti). Torf' 
mann, hallja, amit mondok ? (Választ nem 
kap, tartani nem képes magát, székre ül, 
Niels mellé). Torfmann — hallgasson ide. 
— Szerettem őt. Nem birtam ellenállni. — 
Igen. — Maga ártatlan, bűntelen. — Én 
pedig aljas kutya ! Az vagyok ! — Innen 
a rendőrségre megyek. — Én — (most 
Nielsre néz, az arcába bámul). Torfmann ! 
(Halkan, rémülettel.) Torfmann! (hango-
sabban). Nézzen rám! (A rémülettől erős, 
metsző hangon). Nézzen rám ! (A széken 
előrehajol, Niels arcába mered.) 

Niels (alig észrevehetően felé fordítja a 
fejét, ránéz. Abban a pillanatban dolgozni 
kezd valami az agyában. A szeme bele' 
kapcsolódik Larsen szemébe. Hirtelen át' 
ható, éles kommandóhangon). El a szemeid' 
del ! El a szemeiddel ! (Föláll lassan, fenye-
getően.) 

Larsen (a rémülettől szinte őrülten me-
nekül Niels elől. Szemeit nem tudja el-
fordítani Niels elől — s háttal az ajtónak, 
vánszorogva menekül kifelé Niels követi.) 

Niels. El a szemeiddel ! El a szemeiddel ! 
El a szemeiddel ! (És mégegyszer Niels 
szaggatott, ziháló hangja, halkabban.) El 
a szemeiddel ! (Az asztalteritőt magához 
rántja, egyetlen ugrással Larsenre veti 
magát, hogy megfojtsa. A teritőt többszö' 
rösen Larsen feje köré csavarja.) El a 
szemeiddel ! 

Larsen (a mozgása gyöngül, amíg végre 
teljesen mozdulatlan). 

Niels (a teritőbe burkolt testet ellöki 
magától s a lábával még belerúg. A léleg-
zése hangos és szaggatott, végre meg-
nyugszik. Gerda előtt megáll. Arcán hirtelen 
látható a téboly. Mosol) og. Azután ki-
nyújtja a karját — s mintha semmi sem 
történt volna — barátságosan mondja). 
Gerda, add ide a kezedet. (Hogy Gerda 
nem mozdul, valami távoli, sötét sejtelem 
fogja el. A kezét ismét gyöngéden vissza-
helyezi, a fejét lassan ide-odaingatja, köz-
ben maga elé mondja). Nem — nem — 
nem — nem. (A fejbólogatás egyre erős-
bödik és a „nem" egyre hangosabb és 
hangosabb. Lépésről-lépésre hátrál Gerda 
holttestétől, írig végre ordítva, egész 
menekülésszerüen kirohan a nyitott ajtón 
át, le a lépcsőn. A nyitott ajtón át — végig 
a házon — hangzik Niels éles, átható 
hangja.) „Nem !" 
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S C H M I D E K É S B A R N A 
kizárólagos harisnya- és beztyükülön-
legeeeégek Áruháza 

Budapest, Ulli,, Rákóczi ut 57/a, (Luîler-paloîa) 

Harisnyák minden létező cipö-szinben. 

/ T f ü z ö i o 
„ A SKÓTOK — 

HARSÁNYl-Ná. 
- MVA'czr-UTCA-4<9 fûïSreoMeo£H 

Létszereket 
fényképezőgépeket vesz, eiad, cseré; 

Hatschek 
Nándor 
Erzsébet-körut 33 
Telelőn: J. 129-26 
Royal Orf. mellett 

Heti könyvujdonsógok 
A Nemzeti Szinház slágere ! Csathó Kálmán : 

Az uj rokon. 
Uj könyv. Henry Bordeaux : Egy tisztességes 

asszony. 
Uj könyv. Courths-Mahler : Szegény fecske. 
Uj könyv. Maxim Gorkij : Gyónás. 
Uj kiadás. Brandes : Anatole France képekkel. 

(Kultura könyvtár) 
Uj könyv. Kaczér Illés : Ezüstfuvola. 
Uj könyv. Karinlhy Frigyes : Fáremidó. 
Uj könyv. Móra Ferenc : A festő halála. 
Uj könyv. Zilahy Lajos : Szépapám szerelme 
Az Okkult könyvíár uj kötete. Tordai Vilmos, 

Okkult elemek. 
Megrendelheti vagy megveheti 
a SZÍNHÁZI ÉLET boltjában 

Budapest, VII., Erzsébet-körut 29. 

C I P Ő tartós, o l c s 6 V E R Y WELK. C l p ö h é z , Rákóczl-ut 1—3. (Régi Nemzeti Szinház épület). 
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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.) 

Levél és válasz. A következő levelet kaptuk: 
Tisztelt szerkesztőség ! 
Miután családunk egy oldalága régebben 

Németországba költözött, mély tisztelettel kér-
dem, hogyan lehetne megállapítani, vájjon 
.'•fia May rokonom-e, vagy sem ? Tisztelettel 
Mia Manó. — Válaszunk, hogy Mia Manó ur 
sürgősen olvassa el a „Mi a paralizis" c. szak-
könyvet. Kapható minden könykereskedésben. 
— Árva leány. 1. A kérdezett iskoláról nem 
tudunk, e helyett méltóztassék Rózsahegyi Kál-
mán iskoláiéhoz fordulni. Cime : VIII. Nép-
szinház-u. 22. Petrovits Szvetiszláv 1894 jan. 
1-én született Budapesten. — W. S. Hart. 1. 
Igen, megfelel. 2. A kiadóhivatal szívesen 
tesz erre vonatkozólag ajánlatot. 3. Rá kerül 
a sor, méltóztassék a Színházi Életet figye-
lemmel kisérni. 4. Harry Hardt cime : Berlin, 
Kleiststrasse 9. — Három kíváncsi. Estélyi 
toilettben adta elő ; erről a múltkori számunk-
ban meg is emlékeztünk. — C. V. Cime : Ber-
lin, Lutherstrasse 21. Felesége Gussy Holl.— 
Lélekidomár. Elvesztette a fogadást, mert 
Lándoryt Rajnai Gábor játszotta. — Kíváncsi. 
Armand Tallien játszotta. Cime : Páris, Gau-
mont-filmgvár. — K. J. Szeged. Nagymező-u. 
31. — Wittek. Üvegenként is kapható. — 
Elite. Világosruha a legalkalmasabb. — No-
vember. Tehetségre vall, ügyes a rimelése, 
de mivel nem színházi vonatkozású, nem tud-
juk felhasználni. — R. E. Kaposvár. 1. Igen, 
előadták a Fővárosi Nyári Színházban. 2. Csak-
nem ötvenszer játszották. — F. Juliska, Ken-
deres. Rátkai Márton Budapesten született 
1881 nov. 18-án. A szinészakadémia elvég-
zése után 1903 jun. havában lépett a szini-
pályára. Első szerződése Németh József mis-
kolci színházához kötötte, onnan a Király-
Szinház tagjai sorába szerződtette. 1921. ju-
lius havában Amerikában vendégszerepelt. 

— Annak, akit érdekel. 1. Elvált. 2. Nem 
ismerjük. 3. Nincs férjnél. 4. Cimét a szinház 
szívesen megmondja. — Ilus és Mici. 1. Je-
lenleg Münchenben tartózkodik az Emelka 
Film-Koncernnél. 2. Igen, készséggel ad. 3. 
Már nincs a színészetnél, miután férjhez ment. 

Példányonkint-vevő. Tessék az Orsz. Szi-
nészegyesü'ethez fordulni, ott nyilvántartják a 
cimét. Az Egyesület VIII , Baross-tér 9. alatt 
székel. E. Ica, Szentes. 1. 1899-ben született. 
1920 január 30-án férjhez ment és lelépett a 
szinipályáról. 2. Az Astra-filmvállalatnak volt 

a tagja. 3. Popper Miklós gyáros neje lett. 
— You-You. Pallay Anna cime : Koronaher-
ceg-u. 3. Ugyanott készséggel válaszolnak 
bővebben. — Somogyszob. 1. Legelőnyösebb 
modern ruhában játszani, igy vették ezt min-
denütt. 2. Igen, lehet. — F. J. Budapest. 1. 
Igen, ha prózai színésznő akar lenni. 2. Ber-
linben. 3. 25. 4. Előfizetést a kiadóhivatal 
vesz föl. — Kitty. 1. A Blaha Lujza Szinház 
tagja. 2. 52 éves. 3. Kétyen született. Tolna-
megyében. 4. Lipót körút 7: — Egy volt Thá-
lia papnője. Sajnos el tetszett késni. A pályá-
zatot már rég lezártuk. Képét vissza kaphatja 
a szerkesztőségben d. u. 4—6 között. — Nincs 
még későn. Ne tessék haragudni, de a „Szer-
kesztői üzenetek" rovat még sem ilyesmire 
való. Bizza inkább magát a véletlenre. 

Aranyszőke lesz:;Eisner-féle EAU RADIEUSE 
használja (150.— K), barna vagy fekete hajat nyer az 
Eisner-féle dió-kivonattól (150 K). Eisner-drotíéria, 
föh. kam. száll.. Budapert, TI., Andrássy-nt 37. 

A Z U J S A G - o i 
i l l 

Telefonszámok : József 16-26, József 13-53 

n»g| választék 
modem finom 

Südfeld Gyula í r , . . 
tapétákban 

ÉS KELEMEN ÍÜIO-SZBÍOIÍ 
VI., Pelsőerdősor 26. (lOrtll Billett) 

mm 
I I VI., P< 

s e l y e m R u h a Kötött j»«»' mérték szerlat. 
VI, SZONDY UTCA M 
(Felső erdősor tarok) JahUa-^épUtUe 

Révay-u. 18. KIS KOMÉDIA Tel. 14-22 
Rott és Steinhardt tel léptével : «kl azt ram látta . . . és 
Dar Maharad|a von D| apore. K e z d e t e p o n t b a n 7Vi órakor 

Bútorok 
Legolcsóbban vásárolhat 

csak OCT (ók, ha asefr 
Betir-tői valók. 
Teljes lakberendezések 
állandó kiállítása. 

mflasztalosnál, Andrássy-nt Sí, n e n r r Csengery-utca sarok. 
Clmrs Borellen. Fióküzlet nincs. 

H a n g s z e r e k és 
gramofonok 
karácsonyi engedményes árban 
H A N G S Z E R O T T H O N 
FEKETE HIHAbY 
Budapest , Józse f -körú t 
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Színházi rejtvény 
Megfejtési határidő : 1923. január 22. 

Helyesen fejtették meg 2156-an. 
Az első dijat Rosenberg Margit (Büdszent-

mihály), a második dijat Grosz Böske (Báró 
Aczél-utca 3.), a harmadik dijat Heller Ibolya 
(Alagut-utca 4.), a negyedik dijat Kállay Ilona 
(Felsőerdősor 6.) nyerték meg. 

A vidéki előfizetőknek postán küldjük el a 
dijakat, a pestieket kérjük: fáradjanak fel 
értük a szerkesztőségbe 4—6 óra között. 

A megfejtést lapunk 1923. évi 5-ik számá-
ban közöljük. 

A megfejtők között a következő dijakat sor-
soljuk ki 

I. dij : Péchy Erzsi autogrammos fényképe. 
II. dij: Egy doboz „Floris" csokoládébonbon. 
III. dij : Egy üveg Eau de Cologne „Feé", 

Wittek. 
IV. dij : Egy doboz C ^ O B I ^ Z X ^ ^ J V » ) 

csokoládé. 
A Színházi Elet 1-ső számában közölt rejt-

vény hejyes megfejtése : „Megnyílt a Fővárosi 
Operett Színház". 

ARANY-
SZŐKE 

k i t H A J ! Van ennél szebb? 

A felülmúlhatatlan Hyvarjon-íéle 
Golden Hair Wash világosbarna, vörös, szőke, vagy 
fekete hajat fokozatosan világossá, majd arariy-
ragyogásuvá változtatja át. Nem festőszer. Teljesen 
ártalmatlan. Számtalan esetben kipróbálva. Csodás 

eredmény. Egy nagy üveg K t o ú 
Főraktár: Budapesten Török József gyógyszertár 
Király-u. 12. Opera-gyógyszertáí, VI. Andrássy-ut 2fi 

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

Igazgató : K1RÂLY JENŐ 
Hirdetési vezérképviselet külföld részére : Annoncen Exw 

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

Egy szó á ra 
20 korona , va s t agabb 

betűvel 4 0 korona APRÓHIRDETÉSEK Apróhi rde téseke t 
felvesz a kiadóhivatal 

Erzsébe t -kör t 2 9 

L a k á s nem gond l Művészek-
nek, művésznőknek éves lakáso-
kat bútorozott s zobáka t nagy ár -
e n g e d m é n n y e l soronkivül ad a 
„Regis ter" o r szágos lakásközve-
titő külön osztálya. Szöve t ség-
utca t izenket tő. 

H a m i s f o g a t 170 kor.-ig, a rany-
ér t , bril l iánsért, ezüstér t legtöb-
bet fizet : L e m m e l ékszerész , 
Dob-utca 47. 

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

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

K o t t a n é l k ü l i zongora tan i tás 
Budapest legelső speciá l is na tu-
ralista t anárnő jé tő l . Művésznő fo-
g a d 4—7-ig, Izabel la-utca 38 . 

U t ó l a g o s d í jazássa l közvetít 
bármily igénynek megfelelő há -
zasságot . Neményi , VII, Nefe le j t s -
u tca t izenhárom, 11/13. 

Aranyat , ezüs töt , brill iánsokat 
legdrágábban vesz SCHWARTZ, 
Muzeum-körut 21. szám. 

P a p l a n t sokan hirdetnek, olcsón 
csak Szálai a paplanki rá lynál vá-
sárolhat , Ker tesz-utca 35 . 

N ő i - k a l a p o k a t , művi rág é s toll-
diszeket í z lésesen készí tek é s ta-
nítok, H o r v á t n é , II., Margi t -u . 7. 

L a k á s k i r á l y l eggyorsabban 
közvet i tbutorozot t s zobáka t , iro-
dáka t , lakásokat , l akásc se réke t . 
Hárs fa -u . 27 . Tel : József 66 -94 . 

H á l ó s z o b ó k , ebédlők, t e l j e s 
l akbe rendezések lego lcsóbban a 
készí tőnél : Bodon, Péter f fy Sán-
dor -u tca 42 . Garai - térnél . 

K á r p i t o s m u n k á k a t legolcsób-
ban vállal házban , házon kivül : 
Kohn, Szondy-utca 15. 

T á r s a s á g b e l i úr iasszony leg-
diszkré tebben közvetít házas sá -
gokat . Doktorné, Rákóczi-ut 64. , 
ft. 20. Telefon : József 7 3 - 9 3 . 

G o b e l i n - k é p 42—80 cm. nagy-
s á g b a n , r ámáva l együt t e ladó . 
Aggteleki-utca 5., III. 33 . 

P a p l a n j a csak akkor lesz szép, 
j ó é s olcsó, ha Dorschovi tz pap-
lankészi tőnél vásáro l ta . Garay-
u t ca 43 . s zám. 

„Ar tes - " szövőmüvészet i iskola 
tanít ur inőket é s urakat Gobelin-
perzsa szövésre , valamint az ösx-
szes keleti t echnikákra . VI., Sziv-
utca 54 . szám. 

S z a b á s , va r rás t töké le tesen el-
sa j á t í t ha t j a Kállai, a Technológiai 
I p a r m ú z e u m v. szakokta tó ja di-
va t sza lon jában , Károly-körut 12. 
Ugyano t t a l é g k é n y e s e b b igé-
nyeknek megfele lő r u h á k , köpe-
nyek é s kosztümök készü lnek . 

G y o r s i r á s i , gép i rás i szaktanfo-
lyamok a Belvárosi Gyorsíró Szak-
iskolában, Muzeum-körut 23—25. 
Telefon : József 1 0 4 - 0 7 . 

N y a k k e n d ő k é s z i t é s t nyolc nap 
alatt taní tok, köztisztviselőknek 
kedvezmény . H e g e d ű s Sándor-
u tca 15. 

H á z a s s á g k ö z v e t i t é s i ügyekben 
mél tóztassék bizalommal Fa ragó -
i rodához fordulni. Népszinház-
u tca t izenhat . 

V a r r ó g é p e k e t m a g a s á ron ve-
szünk, j u t ányosán árusí tunk- Ja-
ví tóműhely, Bachrah, Wesse lény i -
utca 56 . 

B a n g ó - t a n i n t é z e t , Budapest , VI, 
Andrássy-u t 20 . Felvétel i , javí tó , 
összevont , magánvizsgákra , éret t -
ségire l e g j o b b a n készít elő vidé-
kieket is. Jegyzetek . 

S e z l o n o k hétezerötszáztői , sez-
lonok takaróval , ma t racok , sza-
longarni tura . Horánszky-u tca hét , 
kárDÍtosmühelv. 

Hajszálakat! <—> I l — l a a l hölgyek arcáról, karjáról végleg kiirtja fe le lősséggel P o l l i k 
S a r o l t a y j ^ Andrássy-ut 38. f. „Mirac le" hajeltávolitószer 
szétküldése utasítással. S z é p s é g á p o l á s . Szemölcsirtás. Hám-
lasztókurák. Hajfestékek. Fagykezelések. Kéljen prospektust. 

Thália műintóxet r.-t. Felelős igazgató: Deutsch Géza, Budapest, V., Csáky-utca 12—14. 






